AAA_2525#01#Q16#01 (EDUMAN) testinin sualları
Fәnn : 2525 Sәnayedә investisiya fәaliyyәti vә innovasiya siyasәti
1 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı texnoloji tәkan siyasәtinin konsepsiyasını әks etdirmir?

•

yeniliklәrin başlıca impulsu elm vә texnikadır
dövlәt bunun üçün material resursları müәyyәnlәşdirmәyә qadirdir
elm vә texnikanın inkişafına hәr şeydәn әvvәl dövlәt cavabdehdir
sosial tәnzimlәmә hәyata keçirilmәli
informasiya vә ekspertizaya malik olmaqla dövlәt belә inkişafını müәyyәnlәşdirmәyә qadirdir

2 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı tәlәbә yönәlik innovasiya siyasәtinin konsepsiyasını әks etdirmir?

•

resursların bölüşdürülmәsindә
elmitexniki tәrәqqinin sosial nәticәlәri diqqәt mәrkәzindә olmalıdır
gәlәcәk inkişafın istiqamәtlәri
dövlәt yalnız fundamental tәdqiqatları stimullaşdırmalı
texnoloji imkanların seçilmәsindә bazarın üstün rola malik olması

3 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı sosial yönümlü innovasiya siyasәtinә konsepsiyasını әks etdirmir?

•

әhalinin hәyat sәviyyәsi yeniliklәrin tәtbiqi sәviyyәsindәn asılıdır
elmitexniki tәrәqqinin nәticәlәri diqqәt mәrkәzinә çәkilmәlidir
bazar mexanizminin fәaliyyәti ilә tәmin edilәn innovasiyalar bәşәri dәyәrlәrә etinasız qalır
böyük sosial mәsrәflәrә gәtirib çıxarır
sosial tәnzimlәmә hәyata keçirilmәlidir

4 Aşağıdakılardan hansı dövlәt innovasiya siyasәtinin mәqsәdini әks etdirmir?

•

ölkәdә istehsal olunan mәhsulların rәqabәt qabiliyyәtinin artması
elmitexniki işlәmәlәrin nәticәlәrinin sәmәrәli istifadәsi
sabit iqtisadi artımın tәmin edilmәsi
ölkәdә әlverişli tәşkilati mühitin yaradılması
sosialiqtisadi inkişaf mәrhәlәlәrin hәllini tәmin edәn innovasiya fәaliyyәti üçün ölkәdә әlverişli iqtisadi –
hüquqi mühitin yaradılması

5 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı "texnoloji tәkan" siyasәtinin konsepsiyasını әks etdirir?

•

yeniliklәrin başlıca impulsu elm vә texnikadır, bunların inkişafına hәr şeydәn әvvәl dövlәt cavabdehdir vә
dövlәt bunun üçün zәruri material resusrları, informasiya vә ekspertizaya malik olmaqla belә inkişafın
istiqamәtini dәqiq müәyyәnlәşdirmәyә qadirdir;
yalnız bazar mexanizminin fәaliyyәti ilә tәmin edilәn innovasiyalar bәşәri dәyәrlәrә etinasız qalır vә böyük
sosial mәsrәflәrә gәtirib çıxarır, elmitexniki tәrәqqinin sosial nәticәlәri diqqәt mәrkәzinә çәkilmәli, sosial
tәnzimlәmә hәyata keçirilmәli, qәrarların qәbulu prosesi geniş ictimaiyyәti cәlb etmәklә müәyyәn sosialsiyasi
konsepsusa әsaslanmalıdır;
resusrların bölüşdürülmәsindә, gәlәcәk inkişaf istiqamәtlәrinin vә texnoloji imkanların seçilmәsindә bazar
mexanizmi üstün rola malikdir;
yeniliklәrin başlıca impulsu elm vә texnikadır, bu impulsları hәrәkәtә gәtirәn yeganә qüvvә bazar rәqabәtidir,
әhalinin hәyat sәviyyәsi yeniliklәrin tәtbiqi sәviyyәsindәn asılıdır, bu proseslәrdә dövlәt yalnız tәnzimlәyisi
rola malikdir
texnologiya vә cәmiyyәt arasında uzunmüddәtli qarşılıqlı tәsir mövcuddur, iqtisadiyyatın strukturunun
dәyişilmәsinә, tәsәrrüfat subyektlәrinin davranışına vә әhalinin hәyat sәviyyәsinә mütәrәqqi texnologiyanın
güclü tәsiri var;

6 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı "tәlәbә yönәlik" innovasiya siyasәtinin konsepsiyasını әks etdirir?

•

yeniliklәrin başlıca impulsu elm vә texnikadır, bunların inkişafına hәr şeydәn әvvәl dövlәt cavabdehdir vә
dövlәt bunun üçün zәruri material resusrları, informasiya vә ekspertizaya malik olmaqla belә inkişafın
istiqamәtini dәqiq müәyyәnlәşdirmәyә qadirdir;
yalnız bazar mexanizminin fәaliyyәti ilә tәmin edilәn innovasiyalar bәşәri dәyәrlәrә etinasız qalır vә böyük
sosial mәsrәflәrә gәtirib çıxarır, elmitexniki tәrәqqinin sosial nәticәlәri diqqәt mәrkәzinә çәkilmәli, sosial
tәnzimlәmә hәyata keçirilmәli, qәrarların qәbulu prosesi geniş ictimaiyyәti cәlb etmәklә müәyyәn sosialsiyasi
konsepsusa әsaslanmalıdır;
resusrların bölüşdürülmәsindә, gәlәcәk inkişaf istiqamәtlәrinin vә texnoloji imkanların seçilmәsindә bazar
mexanizmi üstün rola malikdir, dövlәt yalnız fundamental tәdqiqatları stimullaşdırmalı vә firmalarda
yeniliklәrin yaranması üçün zәruri iqtisadi vә informasiya mühitini tәmin etmәlidir;
yeniliklәrin başlıca impulsu elm vә texnikadır, bu impulsları hәrәkәtә gәtirәn yeganә qüvvә bazar rәqabәtidir,
әhalinin hәyat sәviyyәsi yeniliklәrin tәtbiqi sәviyyәsindәn asılıdır, bu proseslәrdә dövlәt yalnız tәnzimlәyisi
rola malikdir
texnologiya vә cәmiyyәt arasında uzunmüddәtli qarşılıqlı tәsir mövcuddur, iqtisadiyyatın strukturunun
dәyişilmәsinә, tәsәrrüfat subyektlәrinin davranışına vә әhalinin hәyat sәviyyәsinә mütәrәqqi texnologiyanın
güclü tәsiri var;

7 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı "sosial yönümlü" innovasiya siyasәtinin konsepsiyasını әks etdirir?

•

yeniliklәrin başlıca impulsu elm vә texnikadır, bunların inkişafına hәr şeydәn әvvәl dövlәt cavabdehdir vә
dövlәt bunun üçün zәruri material resusrları, informasiya vә ekspertizaya malik olmaqla belә inkişafın
istiqamәtini dәqiq müәyyәnlәşdirmәyә qadirdir;
texnologiya vә cәmiyyәt arasında uzunmüddәtli qarşılıqlı tәsir mövcuddur, iqtisadiyyatın strukturunun
dәyişilmәsinә, tәsәrrüfat subyektlәrinin davranışına vә әhalinin hәyat sәviyyәsinә mütәrәqqi texnologiyanın
güclü tәsiri var;
resusrların bölüşdürülmәsindә, gәlәcәk inkişaf istiqamәtlәrinin vә texnoloji imkanların seçilmәsindә bazar
mexanizmi üstün rola malikdir;
yeganә qüvvә bazar rәqabәtidir, әhalinin hәyat sәviyyәsi yeniliklәrin tәtbiqi sәviyyәsindәn asılıdır, bu
proseslәrdә dövlәt yalnız tәnzimlәyisi rola malikdir
yalnız bazar mexanizminin fәaliyyәti ilә tәmin edilәn innovasiyalar bәşәri dәyәrlәrә etinasız qalır vә böyük
sosial mәsrәflәrә gәtirib çıxarır, elmitexniki tәrәqqinin sosial nәticәlәri diqqәt mәrkәzinә çәkilmәli, sosial
tәnzimlәmә hәyata keçirilmәli, qәrarların qәbulu prosesi geniş ictimaiyyәti cәlb etmәklә müәyyәn sosialsiyasi
konsepsusa әsaslanmalıdır;

8 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı iqtisadi strukturun transformasiyasına istiqamәtlәnmiş innovasiya
siyasәtinin konsepsiyasını әks etdirir?

•

resusrların bölüşdürülmәsindә, gәlәcәk inkişaf istiqamәtlәrinin vә texnoloji imkanların seçilmәsindә bazar
mexanizmi üstün rola malikdir;
yalnız bazar mexanizminin fәaliyyәti ilә tәmin edilәn innovasiyalar bәşәri dәyәrlәrә etinasız qalır vә böyük
sosial mәsrәflәrә gәtirib çıxarır, elmitexniki tәrәqqinin sosial nәticәlәri diqqәt mәrkәzinә çәkilmәli, sosial
tәnzimlәmә hәyata keçirilmәli, qәrarların qәbulu prosesi geniş ictimaiyyәti cәlb etmәklә müәyyәn sosialsiyasi
konsepsusa әsaslanmalıdır;
texnologiya vә cәmiyyәt arasında uzunmüddәtli qarşılıqlı tәsir mövcuddur, iqtisadiyyatın strukturunun
dәyişilmәsinә, tәsәrrüfat subyektlәrinin davranışına vә әhalinin hәyat sәviyyәsinә mütәrәqqi texnologiyanın
güclü tәsiri var;
yeniliklәrin başlıca impulsu elm vә texnikadır, bunların inkişafına hәr şeydәn әvvәl dövlәt cavabdehdir vә
dövlәt bunun üçün zәruri material resusrları, informasiya vә ekspertizaya malik olmaqla belә inkişafın
istiqamәtini dәqiq müәyyәnlәşdirmәyә qadirdir;
yeniliklәrin başlıca impulsu elm vә texnikadır, bu impulsları hәrәkәtә gәtirәn yeganә qüvvә bazar rәqabәtidir,
әhalinin hәyat sәviyyәsi yeniliklәrin tәtbiqi sәviyyәsindәn asılıdır, bu proseslәrdә dövlәt yalnız tәnzimlәyisi
rola malikdir

9 Dövlәt innovasiya siyasәti nәdir?

•

әn yeni texnologiyaların , yeniliklәrin, istehsaliqtisadi vә sosial – tәşkilati potensialının yaradılması, tәtbiqi,
inkişaf etdirilmәsidir
innovasiya fәaliyyәtini aktivlәşdirilmәsinә, onun effektivliyinin yüksәldilmәsinә vә nәticәlәrinin
genişlәndirilmәsinә, ölkәnin sürәtli sosialiqtisadi inkişafına vә cәmiyyәtin tәlәbatının daha dolğun tәmin
edilmәsi mәqsәdi ilә resurslardan geniş istifadә edilmәsinә istiqamәtlәndirilmiş tәdbirlәrin mәcmusudur

üәssisәnin müxtәlif yeniliklәrin işlәnib hazırlanmasına vә istifadәsinә ayrılmış maliyyә vәsaitlәrinin
investisiyalaşdırılması üzrә tәdbirlәrin mәcmuu
ölkәnin vә ayrıayrı sferalarının iqtisadiyyatına kapital qoyuluşlarının zәruri sәviyyә vә quruluşunun tәmin
edilmәsi üzrә birbirilә qarşılıqlı bağlı olan mәqsәd vә tәdbirlәr kompleksi, tәkrar istehsalın bütün әsas
agentlәrinin investisiya aktivliyinin yüksәldilmәsi üzrә tәdbirlәr kompleksi
cәmiyyәtin strateji mәqsәdlәrinә nail olması üçün ölkәnin elmitexniki potensialının formalaşmasına vә
inkişafına istiqamәtlәndirilmiş prinsip vә metodların mәcmusu

10 İnnovasiyanın dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsinin әsas istiqamәtlәrinә nә aid deyil?

•

elmi tәdqiqatların inkişafına yardım etmәk
innovasiya fәaliyyәtinin kadrlarla tәmin edilmәsi
innovasiya hәyata keçirәn müәssisәlәrә tam bazar sәrbәstliyinin verilmәsi vә innovasiya işlәmәlәrinin
aparılması üçün bağlanmış müqavilәlәr üzrә dövlәt sifarişlәrinin lәğv edilmәsi
innovasiya fәaliyyәtini hüquqi bazasının yaradılması
innovasiya proseslәri sahәsindә beynәlxalq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi

11 İnnovasiyanın dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsinin әsas istiqamәtlәrinә nә aid deyil?

•

elmi tәdqiqatların inkişafına kömәk etmәk
innovasiya fәaliyyәtinin kadrlarla tәmin edilmәsi
innovasiya fәaliyyәtini hüquqi bazasının yaradılması
beynәlxalq münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi
innovasiya proseslәri sayәsindә beynәlxalq müqavilәlәrin tәnzimlәnmәsi

12 İnnovasiya proseslәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin inzibati idarәetmә formasına nә aiddir?

•

birbaşa dotasiya maliyyәlәşdirilmәsi
kontrakt maliyyәlәşmә
dövlәtin mәqsәdli proqramları vasitәsi ilә innovasiyalara, yeniliklәrә maliyyә dәstәyi
elmitәdqiqat idarәlәrinin vә sәnaye müәssisәlәrinin birgә әmәkdaşlıq etmәlәrinin tәşkili üzrә proqramların
işlәnib hazırlanması
ETTKSİ sahәsindә sәnaye korparasiyalarının kooperasiyasını stimullaşdıran tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi

13 İnnovasiyanın dövlәt tәnzimlәnmәsinin mәqsәdli proqram formasına nә aid edilmir?

•

birbaşa dotasiya maliyyәlәşdirilmәsi
kontrakt maliyyәlәşmә
dövlәtin mәqsәdli proqramları vasitәsi ilә innovasiyalara, yeniliklәrә maliyyә dәstәyi
elmitәdqiqat idarәlәrinin vә sәnaye müәssisәlәrinin birgә әmәkdaşlıq etmәlәrinin tәşkili üzrә proqramların
işlәnib hazırlanması
ETTDK sahәsindә sәnaye korparasiyalarının kooperasiyasını stimullaşdıran tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi

14 Dövlәtin elmitexniki siyasәti nәdir?

•

әn yeni texnologiyaların , yeniliklәrin, istehsaliqtisadi vә sosial – tәşkilati potensialının yaradılması, tәtbiqi,
inkişaf etdirilmәsidir
innovasiya fәaliyyәtini aktivlәşdirilmәsinә, onun effektivliyinin yüksәldilmәsinә vә nәticәlәrinin
genişlәndirilmәsinә, ölkәnin sürәtli sosialiqtisadi inkişafına vә cәmiyyәtin tәlәbatının daha dolğun tәmin
edilmәsi mәqsәdi ilә resurslardan geniş istifadә edilmәsinә istiqamәtlәndirilmiş tәdbirlәrin mәcmusu
müәssisәnin müxtәlif yeniliklәrin işlәnib hazırlanmasına vә istifadәsinә ayrılmış maliyyә vәsaitlәrinin
investisiyalaşdırılması üzrә tәdbirlәrin mәcmuu
ölkәnin vә ayrıayrı sferalarının iqtisadiyyatına kapital qoyuluşlarının zәruri sәviyyә vә quruluşunun tәmin
edilmәsi üzrә birbirilә qarşılıqlı bağlı olan mәqsәd vә tәdbirlәr kompleksi, tәkrar istehsalın bütün әsas
agentlәrinin investisiya aktivliyinin yüksәldilmәsi üzrә tәdbirlәr kompleksi
cәmiyyәtin strateji mәqsәdlәrinә nail olması üçün ölkәnin elmitexniki potensialının formalaşmasına vә
inkişafına istiqamәtlәndirilmiş prinsip vә metodların mәcmusu

15 Aşağıdakılardan hansı dövlәtin elmitexniki vә innovasiya siyasәtinin istiqamәtlәrinә daxil deyil?

•

ETTnin templәri vә sәmәrәliliyi nöqteyinәzәrdәn zәruri rәqabәt sәviyyәsinin saxlanılması
davamlı iqtisadi inkişafin tәmin edilmәsi
iqtisadiyyatda innovasiya mühitini, tәdqiqat vә işlәmәlәri tәmin edәn infrastrukturun formalaşması
istehsal sferasında elmi naliyyәtlәrinin tәtbiqi vә sәmәrәli istifadәsi üçün şәrait yaradilmasi
elmitexniki informasiya, standartlaşdırma, statistika xidmәtlәrinin yaradılması

16 Dövlәt müәssisәlәrin innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdırmaq üçün hansı alәtlәrdәn istifadә edә
bilәr?

•

müәssisәlәrә güzәştli kreditlәrin verilmәsi, müәssisәlәrin innovasiya mәhsullarının dövlәt tәrәfindәn alınması,
innovasiya fәaliyyәtinin lisenziyalaşdırılması, vergi güzәştlәri, innovasiya mәhsuluna qiymәtin dövlәt
tәrәfindәn qoyulması
rәqabәtin inkişafı, hüquqi bazanın yaradılması, patent vә müәlliflik hüquqları obyektlәrinin qorunması, iri
innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә dövlәtin payçı kimi iştirakı, müәssisәlәrә güzәştli kreditlәrin
verilmәsi, vergi güzәştlәri, innovasiya mәhsuluna qiymәtin dövlәt tәrәfindәn qoyulması
vergi güzәştlәri, müәssisәlәrә güzәştli kreditlәrin verilmәsi, müәssisәlәrin innovasiya mәhsullarının dövlәt
tәrәfindәn alınması, proqnozlaşdırma, fundamental tәdqiqatların maliyyәlәşdirilmәsi, sürәtlәndirilmiş
amortizasiya siyasәti
müәssisәlәrә güzәştli uzun müddәtli kreditlәrin verilmәsi, vergi güzәştlәri (investisiya vergi krediti), patent vә
müәlliflik hüquqları obyektlәrinin qorunması, iri innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә dövlәtin
payçı kimi iştirakı
iri innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә dövlәtin payçı kimi iştirakı, müәssisәlәrә güzәştli
kreditlәrin verilmәsi, vergi güzәştlәri, innovasiya mәhsuluna qiymәtin dövlәt tәrәfindәn qoyulması,
fundamental tәdqiqatların maliyyәlәşdirilmәsi, sürәtlәndirilmiş amortizasiya siyasәti

17 İnnovasiya proseslәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin inzibati idarәetmә formasına aid deyil?

•

birbaşa dotasiya maliyyәlәşdirilmәsi
müqavilә ilә maliyyәlәşmә
vergi vә kredit imtiyazları
sosial infrastukturunun yaradılması
qanunvericilik normaları

18 Cәmiyyәtin strateji mәqsәdlәrinә nail olması üçün ölkәnin elmitexniki potensialının
formalaşmasına vә inkişafına istiqamәtlәndirilmiş prinsip vә metodların mәcmusu:

•

dövlәtin investisiya siyasәtidir
dövlәtin elmitexniki siyasәtidir
dövlәtin innovasiya siyasәtidir
firmanın innovasiya siyasәtidir
müәssisәnin innovasiya strategiyasıdır

19 Aşağıdakılardan hansı dövlәtin elmitexniki vә innovasiya siyasәtinin istiqamәtlәrinә daxil deyil?

•

elmitexniki proqnozlaşdırma
davamlı iqtisadi inkişafın tәmini
iqtisadiyyatda, infrastrukturda tәdqiqat vә işlәmәlәri tәmin edәn innovasiya mühitinin formalaşdırılması
beynәlxalq әmәkdaşlıq
ümummilli elmi prioritetlәr sisteminin formalaşdırılması

20 Dövlәt müәssisәlәrin innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdırmaq üçün hansı alәtlәrdәn istifadә edә
bilәr?
müәssisәlәrin innovasiya mәhsullarının dövlәt tәrәfindәn alınması
sürәtlәndirilmiş amortizasiya siyasәtindәn imtina edilmәsi

•

innovasiya mәhsuluna qiymәtin dövlәt tәrәfindәn qoyulması
iri innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә dövlәtin payçı kimi iştirakı
liberallaşdırma siyasәtinin aparılması

21 Dövlәt müәssisәlәrin innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdırmaq üçün hansı alәtlәrdәn istifadә edә
bilәr?

•

innovasiya mәhsuluna qiymәtin dövlәt tәrәfindәn qoyulması
sürәtlәndirilmiş amortizasiya siyasәtindәn imtina edilmәsi
patent vә müәlliflik hüquqları obyektlәrinin qorunması
müәssisәlәrin innovasiya mәhsullarının dövlәt tәrәfindәn alınması
müәssisәlәrә qısamüddәtli kreditlәrin verilmәsi

22 Dövlәt müәssisәlәrin innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdırmaq üçün hansı alәtlәrdәn istifadә edә
bilmәz?

•

müәssisәlәrin innovasiya mәhsullarının dövlәt tәrәfindәn alınması
vergi güzәştlәri
lisenziyalaşdırılmış innovasiya fәaliyyәti
sürәtlәndirilmiş amortizasiya siyasәti
fundamental tәdqiqatların maliyyәlәşdirilmәsi

23 Dövlәt müәssisәlәrin innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdırmaq üçün hansı alәtlәrdәn istifadә edә
bilmәz?

•

müәssisәlәrә uzun müddәtli güzәştli kreditlәrin verilmәsi
müәssisәlәrin innovasiya mәhsullarının dövlәt tәrәfindәn alınması
vergi güzәştlәri (investisiya vergi krediti)
iri innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә dövlәtin payçı kimi iştirakı
patent vә müәlliflik hüquqları obyektlәrinin qorunması

24 Dövlәt müәssisәlәrin innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdırmaq üçün hansı alәtlәrdәn istifadә edә
bilmәz?

•

patent vә müәlliflik hüquqları obyektlәrinin qorunması
lisenziyalaşdırılmış innovasiya fәaliyyәti
innovasiya mәhsuluna qiymәtin dövlәt tәrәfindәn qoyulması
iri innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә dövlәtin payçı kimi iştirakı
sürәtlәndirilmiş amortizasiya siyasәti

25 İnvestisiya qoyuluşlarının әsas istiqamәtlәrini iqtisadiyyatın aparıcı sahәlәrindә cәmlәşdirilmәsi
üzrә kompleks tәdbirlәri müәyyәn edәn tәsәrrüfat qәrarlarının mәcmusu necә adlanır?

•

investisiya strategiyası
investisiya siyasәti
investisiya layihәsi
investisiya prosesi
investisiya proqramı

26 İnvestisiya prosesinә dövlәt tәsirinin passiv metodlarına nә aid deyil?

•

dövlәtin perspektivdә üstünlüyünü aşkar etmәklә investisiya aktivliyinin dәrәcәsinin müәyyәn edilmәsi
investisiya prosesini vә onun ayrıayrı aspektlәrini әks etdirәn balans qurmalar sistemi
iqtisadiyyatın indikativ inkişaf planının işlәnib hazırlanması
iqtisadiyyatın dövlәt üçün daha vacib olan sahәlәrinә qoyulan investisiyalarına zәmanәt verilmәsi

ölkәnin sosialiqtisadi inkişaf perspektivlәrinin әsaslandırılması

27 İnvestisiya siyasәti dedikdә:

•

investisiya strategiyasının hazırlanması prosesi başa düşülür;
investorlara vergi güzәştlәrinin edilmәsi başa düşülür;
investisiya layihәsinin hazırlanması prosesi başa düşülür;
investisiya qoyuluşlarının әsas istiqamәtlәrini iqtisadiyyatın aparıcı sahәlәrindә cәmlәşdirilmәsi üzrә
kompleks tәdbirlәri müәyyәn edәn tәsәrrüfat qәrarlarının mәcmusu başa düşülür;
investorlara digәr güzәştlәrinin edilmәsi başa düşülür;

28 İnvestisiya prosesinә dövlәt tәsirinin aktiv metodlarına nә aiddir?

•

dövlәtin perspektivdә üstünlüyünü aşkar etmәklә investisiya aktivliyinin dәrәcәsinin müәyyәn edilmәsi
investisiya prosesini vә onun ayrıayrı aspektlәrini әks etdirәn balans qurmalar sistemi
iqtisadiyyatın indikativ inkişaf planının işlәnib hazırlanması
iqtisadiyyatın dövlәt üçün daha vacib olan sahәlәrinә qoyulan investisiyalarına zәmanәt verilmәsi
ölkәnin sosialiqtisadi inkişaf perspektivlәrinin әsaslandırılması

29 Dövlәtin investisiya prosesinә passiv tәsiri metodlarına nә aiddir?

•

ayrıayrı investisiya növlәri üçün vergi imtiyazlarının verilmәsi
xüsusi sahibkarların fәaliyyәtlәri üçün әlverişli şәrait yaradılması
iqtisadiyyatın indikativ inkişaf planının hazırlanması
iqtisadiyyatın dövlәt üçün daha vacib olan sahәlәrinә qoyulan investisiyalarına zәmanәt verilmәsi
dövlәtin infrastruktur obyektlәrinin yaradılmasında iştirakı

30 Dövlәt investisiya siyasәtinin iqtisadi tәnzimlәnmәsinә nә aiddir?

•

makroiqtisadi, mikroiqtisadi, instisional
dövlәt norma vә standartlarına riayәt edilmәsinә nәzarәt, antiinhisar tәdbirlәr, investisiya layihәlәrinin
ekspertiziyası
dövlәt investisiya priqramları, dövlәt investisiyalarının birbaşa idarә edilmәsi, dotasiyalar, subsidiyalar
formasında maliyyә pul yardımının verilmәsi
maliyyәsәnaye qrupların yaradılması, mülkityyәt hüquqlarının müdafiәsi, lisenziyalaşma vә kontraktlaşma
hüquqlarının inkişafı
vergi siyasәti, büdcә siyasәti, antiinhisar tәnzimlәmәsi, pulkredit siyasәti, maliyyә siyasәti, institusional
islahatlar

31 İnvestisiya layihәsi çәrçivәsindә ümumiqtisad tәhlilinә hansı aid deyil?

•

İnvestisiya maliyyәsinin tәhlili
İnvestisiya mühitinin әlverişli olmasının tәsvirini әks etdirir
Bazar konyuktarısının tәhlili
İnvestisiya mühitinin әlverişsiz olmasının tәsvirini әks etdirir
Ölkәdә iqtisadi tәhlil

32 İnvestisiya layihәsi çәrçivәsindә maliyyә tәhlilinә hansı aiddir?

•

Ölkәdә iqtisadi tәhlil
Bazar konyunkturasının tәhlili
Yeni tikintinin tәhlili
Әlverişsız investisiya mühitinin tәhlili
Әlverişli investisiya mühitinin tәhlili

33 İstehsalın texniki hazırlığının mәrhәlәlәrinin ardıcıllığına hansı aid deyil?

•

elmitәdqiqat mәrhәlәsi
texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi
konstruksiya mәrhәlәsi
әmәyin tәkmillәşdirilmәsi mәrhәlәsi
maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi

34 Bunların hansı investisiyanın mәqsәdi deyil?

•

Xәrclәri azaltmaq;
Mövcud istehsalat sәviyyәsini qorumaq ücün köhnәlmiş tәchizatın tәzәsiylә әvәz edilmәsi;
İstehsal xәrclәri artırmaq;
Bazara yeni cihaz mәhsulları istehsal etmәk vә yeni texnologiyadan faydalanmaq;
İstehsalın hәcminin artması ücün vacib olan texnologiyyanın tәmin edilmәsi;

35 Bunların hansı investisiyanın mәqsәdi deyil?

•

Mәhsulun istehsalçiya çatdırılmasında daha tәsirli vasitәlәrә әl atmaq;
İstehsal edilәn mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәk;
Bölgü kanallarını genişlәndirmәk;
Bölgü kanallarını sadәlәşdirmәk;
İş şәraitini yaxşılaşdırmaq;

36 İlkin mәnbәlәrә hansı mәlumat aid deyil?

•

Müsahibә;
Mәktub;
Anket;
Әmәk üzrә sorğu;
Telefon;

37 İlkin mәnbәlәrә hansı mәlumat aid deyil?

•

İnternet;
Faks;
Mәktub;
Әmәkdaşlıq;
Anket;

38 İlkin mәnbәyә hansı mәlumat aid deyil?

•

Dövlәt statistika komitәsinin hesabatları;
Birlәşmiş milәtlәr tәşkilatlarının tәdqiqatları;
Milli bankın hesabatları
Әmәkdaşlıq;
TACİS;

39 İlkin mәnbәyә hansı mәlumat aid deyil?

•

Dünya bankı;
Xususi komissiyaların hesabatları;
Beynalxalq valyuta fondu;
Әmәk üzrә sorğu;
Özәl tәdqiqatlar vә dövrü mәtbuat;

40 Bazar tәdqiqatlarında toplanacağ mәlumat növlәrinә hansı aid deyil?

•

Bazarın rәqabәt quruluşu;
İstehlakçi davranışları;
mal vә xidmәtlәrin xüsusiyyәtlәri;
Sosial sığorta ayırlmaları;
Qiymәtlәr;

41 Aşağıdakıdardan hansı investisiya layihәlәrinin işlәnilmәsi mәrhәlәlәrinә aid deyil?

•

Araşdırmalar;
әmәk kollektivindә sosioloji tәhlilin aparılması;
İlkin tәhlilin aparılması;
Layihәnin qiymәtlәndirilmәsi;
Son tәhlilin aparılması;

42 Miqyasından asılı olaraq investisiya layihәlәri necә tәsniflәşdirilir?

•

qlobal vә lokal
qlobal, xalq tәsәrrüfatı, sahә, lokal investisiya layihәlәri
qlobal, milli, regional vә lokal
ümumdünya, milli, lokal
qlobal, xalq tәsәrrüfatı, iri miqyaslı, lokal

43 Hansı investisiya layihәlәrin reallaşdırılması ölkәdә olan iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә
әhәmiyyәtli tәsir edir?

•

qlobal
iri miqyaslı
xalq tәsәrrüfatı
lokal
regional

44 Hansı investisiya layihәlәrin reallaşdırılması ölkәnin ayrıayrı regionlarında yaxud sahәlәrindә
olan iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir edir?

•

qlobal
iri miqyaslı
xalq tәsәrrüfatı
lokal
regional

45 Hansı investisiya layihәlәrin reallaşdırılması yer sәthinin iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә
әhәmiyyәtli tәsir edir?

•

qlobal
iri miqyaslı
xalq tәsәrrüfatı
lokal
regional

46 İnvestisiya layihәsinin hazırlanması aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir:

•

layihәnin öncәdәn hazırlanması: tam hazırlanma, layihәyә final baxılma vә qәrar qәbul etmә
layihәyә qabaqcadan baxılma: layihәnin son baxış, yeni yaradılan obyektlәrin istismar mәrhәlәsi
investisiya konvensiyalarının axtarışı: tam hazırlanma, layihәyә final baxılma vә qәrar qәbul etmә
layihәnin qabaqcadan hazırlanması, istismar mәrhәlәsi

investisiya qabaği mәrhәlә: investisiyalaşdırılma mәrhәlәsi, yeni yaradılmış obyektlәrin istismarı

47 İstehsalın konstruktor hazırlığı mәrhәlәsi hansıdır?

•

enerji mәsrәflәrinin normalaşdırılması
әmәk mәsrәflәrinin normalaşdırılması
yeni mәhsul layihәlәndirilmәsinin hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsi
yanacaq mәsrәfinin normalaşdırılması
material mәsrәfinin normalaşdırılması

48 Hansı әlamәtә görә investisiya layihәlәri qlobal, xalq tәsәrrüfatı, iri miqyaslı, lokal kimi
tәsniflәşdirilir ?

•

investorların tipindәn asılı olaraq
investisiyanın hәcmindәn asılı olaraq
miqyasından asılı olaraq
risklәrin növülәrindәn asılı olaraq
investisiyanın cәlb edilmә müddәtindәn asılı olaraq

49 Xalq tәsәrrüfatında investisiyaların reallaşdırılması:

•

ölkәdә mövcud iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir edir
regionlarda iqtisadi situasiyaya әhәmiyyәtli tәsir etmir vә әmtәә bazarlarının quymәtlәrinin sәviyyәsi vә
quruluşunu dәyişmir
ölkәnin ayrıayrı regionlarında yaxud sahәlәrindә olan iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir edir
müәssisә miqyasında iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir etmir
yer sәthinin iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir edir

50 İrimiqyaslı investisiya layihәlәrinin reallaşdırılması:

•

ölkәdә mövcud iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir edir
regionlarda iqtisadi situasiyaya әhәmiyyәtli tәsir etmir vә әmtәә bazarlarının quymәtlәrinin sәviyyәsi vә
quruluşunu dәyişmir
ölkәnin ayrıayrı regionlarında yaxud sahәlәrindә olan iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir edir
müәssisә miqyasında iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir etmir
yer sәthinin iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir edir

51 Lokal investisiya layihәlәrinin reallaşdırılması:

•

ölkәdә mövcud iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir edir
regionlarda iqtisadi situasiyaya әhәmiyyәtli tәsir etmir vә әmtәә bazarlarının qiymәtlәrinin sәviyyәsi vә
quruluşunu dәyişmir
ölkәnin ayrıayrı regionlarında yaxud sahәlәrindә olan iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir edir
müәssisә miqyasında iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir etmir
yer sәthinin iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir edir

52 Qlobal investisiya layihәlәrinin reallaşdırılması:

•

ölkәdә mövcud iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir edir
regionlarda iqtisadi situasiyaya әhәmiyyәtli tәsir etmir vә әmtәә bazarlarının quymәtlәrinin sәviyyәsi vә
quruluşunu dәyişmir
ölkәnin ayrıayrı regionlarında yaxud sahәlәrindә olan iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir edir
müәssisә miqyasında iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir etmir
yer sәthinin iqtisadi, sosial, ekoloji vәziyyәtә әhәmiyyәtli tәsir edir

53 İnvestisiya layihәsinin bölmәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

istehlak bazarında rәqabәt
gözlәnilәn risklәr
istehsal planı
layihәnin reallaşdırılmasının texniki әsaslarının xarakteristikası
mәhsul vә xidmәtlәrin istehlak bazarı

54 İnvestisiya layihәsinin bölmәlәrinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

istehsal planı
mәhsul vә xidmәtlәrin istehlak bazarı
layihәnin әsas ideyası
istehlak bazarında rәqabәt
gözlәnilәn risklәr

55 İnvestisiya layihәsi çәrçivәsindә maliyyә tәhlilinә hansı aiddir?

•

İnvestisiya maliyyәsinin tәhlili
İnvestisiya mühitinin әlverişli olmasının tәsvirini әks etdirir
Bazar konyuktarısının tәhlili
İnvestisiya mühitinin әlverişsiz olmasının tәsvirini әks etdirir
Ölkәdә iqtisadi tәhlil

56 İnvestisiya layihәsi çәrçivәsindә ümumiqtisadi tәhlilinә nә aid deyil?

•

Ölkәdә iqtisadi tәhlil
Bazar konyunkturasının tәhlili
Yeni tikintinin tәhlili
Әlverişsız investisiya mühitinin tәhlili
Әlverişli investisiya mühitinin tәhlili

57 Hansı tәhlil ölkәdә iqtisadi vә bazar konyunk¬tu¬rası¬nın, investisiya mühitinin әlverişli vә ya
әlverişsiz olmasının tәs¬vi¬ri¬ni әks etdirir:

•

ümumiqtisad
texnikiiqtisadi
maliyyә
investisiya
maliyyәiqtisad

58 Hansı tәhlil bu vә ya digәr texniki işlә¬mә¬nin iqtisadi üstünlüklәrinin isbatı ilә birlikdә layihәnin
texniki tәrәfini әks etdirir:

•

ümumiqtisad
texnikiiqtisadi
maliyyә
investisiya
maliyyәiqtisad

59 Aşağıdakı fәaliyyәtlәrdәn hansı biri müәssisәnin fәaliyyәtinә aiddir?

•

xammal vә materiallara qiymәt qoyması
hazırlığın hәyata keçirilmәsi
mәhsulların sınaqdan keçirilmәsi
mәmulatların sınağının lisenziyalaşdırılması
standartlaşdırma

60 Mal vә xidmәtlәrin xüsusiyyәtlәrinә hansı aid deyil?

•

avadanlığın yerlәşdirilmәsi
informasiya
rәqiblәrin vәziyyәti
yazılı vә şifahi surәtdә zәmanәt
zәmanәt müddәtindә tәmir

61 Xarici investisiya qoyuluşu qәrarlarının hәyata keçirilmәsinә hansı aid deyil?

•

inhisarçı strukturun yaradılması
investisiya xәrclәrinin miqdarı
texnoloji ixtiranın tәtbiqi
әmәk resurslarının tәdqiqi
lisenziya hüquqlarından gәlirin әldә edilmәsi

62 Birbaşa xarici investisiyaların investisiya qoyulan ölkәyә müsbәt tәsirinә nә aid deyil?

•

investisiya qoyulan ölkәlәrdә istehsal olunan mallar istehlakçılara daha aşağı qiymәtә verilir
müәyyәn malların istehsalına ixtisaslaşan şәxslәr mallarını digәr ölkәrә sataraq ixracı artıra bilәr
investisiya qoyulan ölkәlәrdә xaricinin az olması istehlakçılar üçün istehsal olunan mallarda ixtisaslaşmanı
tәmin edir
bir ölkәdә kim nә qәdәr istehsal vasitәlәrinә sahibdirsә, onlar ölkәnin idarә edilmәsindә dә o qәdәr söz
sasahibi olurlar
inkişaf etmәkdә olan ölkәlәr xarici investisiya siyasәtindә xarici müәssisәlәrin ölkәlәrinә daxil ola bilmәsi
üçün istehsal şәrtlәrini mәnimsәmәkdәdirlәr

63 Birbaşa xarici investisiyaların investisiya qoyulan ölkәyә müsbәt tәsirinә nә aid deyil?

•

siyasi vә dövlәt orqanları xaricilәrin tәsiri altına düşürlәr
xarici investorların qoyacağı kapital ilә bu kapitaldan tәmin edәcәyi gәlirin tәkrar investisiya istiqamәtlәnmәsi
ilә istehsal gücünün artması baş verәcәk
birbaşa xarici investisiya qoyulan ölkәnin investisiya yığımında vә istehsal gücündә birbaşa artım yaradır
birbaşa xarici investisiyalar investisiya qoyulan ölkәyә müxtәlif yeni texnologiya vә müasir idarәetmә
biliklәrini dә gәtirmiş olurlar
mәşğulluq imkanları da yaradılacaqdır

64 Birbaşa xarici investisiyaların investisiya qoyulan ölkәyә müsbәt tәsirinә nә aid deyil?

•

investisiya qoyulan ölkәdә yerli sәnaye inhisarçı vәziyyәtdәdirsә xarici investorun gәlişi ilә daxili rәqabәt
başlayacaq vә yerli müәssisәlәrin inhisarına son qoyulacaq
birbaşa xarici investisiya qoyan müәssisәlәr ölkәlәrindәki sosial vә siyasi tәsirlәr nәticәsindә әtraf mühitin
çirklәnmәsinә vә s. sәbәb olur
yerli iqtisadiyyata hәrәkәtlilik gәtirilәcәk
birbaşa xarici investisiyaların kömәkçi sәnayelәrin yaradılmasını vә elәcә dә geridә qalmış әrazilәrin inkişafını
tәmin edә bilәr
investisiya qiyulan ölkәnin ümumi daxili mәhsulların artmasında rolu

65 Birbaşa xarici investisiyaların bәzәn ölkәlәr baxımından mәnfi tәsirlәrә aid deyil?

•

bir ölkәdә kim nә qәdәr istehsal sahәlәrinә sahibdirsә, onlar ölkәnin idarә edilmәsindә dә o qәdәr söz sahibi
olurlar
bir plana baqlı olmadan ölkәyә girişinә icazә verilәn xarici investisiya әsas sektorları әlә keçirmәk
iqtisadiyyata nәzarәt edir
birbaşa xarici investisiyalar xüsusiyyәtlәrinә görә müәssisә üzәrindә birbaşa nәzarәt sahibidir
mәşğulluq imkanları artır
xarici investisiyaların sayı nә qәdәr artırsa belәdә tәhlükәdә o qәdәr böyüyәr

66 Birbaşa xarici investisiyaların bәzәn ölkәlәr baxımından mәnfi tәsirlәrә aid deyil?

•

xarici investorlar investisiya qoyduqları ölkәlәrdәki özlәrinә bağlı olan müәssisәlәrini beynәlxalq bazarlara
çıxarmaq onlara rәqib olmasının istәmirlәr
әhali arasında mәşğulluq yaratmaq
investorlar müәssisәsinә ixracat fәaliyyәtini mәhdudlaşdırırlar vә ya icazә vermirlәr, bu da investisiya qoyan
ölkәnin ixracatçının sıxışdırılmasına sәbәb olacaqdır
birbaşa xarici investisiya qoyan müәssisәlәr öz ölkәlәrindәki sosial vә siyasi tәsirlәr nәticәsindә insanlaın
sağlamlığına ziyan vuran istehsal fәaliyyәtini hәyata keçirir
birbaşa xarici investisiya qoyan müәssisәlәr öz ölkәlәrindәki sosial vә siyasi tәsirlәr nәticәsindә әtraf mühitin
çirklәnmәsinә sәbәb olan vә istehsal fәaliyyәtini hәyata keçirir

67 Hansı obyektlәrә investisiya qoymaq olar?

•

sanitargigiyena
ekologiya
radiasiya
nouhau
arxitektura

68 İnvestisiya qoyuluşunun hәyata keçirilmәsi haqqında qәrarın qәbul olunmasına tәsir göstәrәn
amillәrә aid deyil:

•

iqtisadi inkişaf sәviyyәsi;
dövlәtin sosial siyasәti vә hökumәtin tәrkibi;
dövlәtin büdjә vә vergi siyasәti;
tәklifin sәviyyәsinin dәyişmәsi prosesi;
tәlәbin sәviyyәsinin dәyişmәsi prosesi;

69 Bir qayda olaraq firmanın maliyyә investisiyalarına aşağıdakılar aiddir:

•

uzunmüddәtli investisiyalar
qısa müddәtli investisiyalar
orta müddәtli investisiyalar
investisiyalaşdırılmanın müddәtindәn asılı olmayan investisiyalar
orta müddәtli vә uzunmüddәtli investisiyalar

70 Firmanın әsas fondların tәkrar istühsalına kapital qoyuluşuna aşağıdakılar aiddir:

•

uzunmüddәtli investisiyalar
qısa müddәtli investisiyalar
orta müddәtli investisiyalar
investisiyalaşdırılmanın müddәtindәn asılı olmayan investisiyalar
orta müddәtli vә uzunmüddәtli investisiyalar

71 İnvestisiya potensialı nә demәkdir?

•

alәtlәrin hәr bir növü, maşınlar, avadanlıqlar, fabrikzavod, anbar, nәqliyyat vasitәlәri, әmtәә istehsalında vә
xidmәtlәrdә istifadә edilәn vә onların son istehlakçıya çatdırılmasında istifadә edilәn nәqledici şәbәkә
müәyyәn dövr әrzindә investisiya resurslarının formalaşması vә istifadәsi prosesidir
bu milli sәrvәtlәri çoxaldan kapitaldır
maşın, avadanlıq vә başqa istehsal vasitәlәri almaq üçün istifadә olunan investisiya resursları
investisiya resursları investor tәrәfindәn qoyulmuş mәqsәdә nail olmaq üçün ölkәnin, müәyyәn әrazisinin,
sahәnin, müәssisәlәrin sosialiqtisadi fәaliyyәtindә istifadә oluna bilәr

72 Hansı investorlar öz kapitallarını müştәrilәrin, yaxud daxil olan üzvlәrinin vәsaitindәn
formalaşdırır vә onu әsasәn qiymәtli kağızlarda yerlәşdirir?

•

fәrdi
institusional (kollektiv)
korporativ
müştәrәk
vasitәçi

73 Korporativ investorları necә xarakterizә etmәk olar?

•

münasib müәssisә, sәhmdar cәmiyyәti, onun xüsusi kapitalını vә borc alınmış vәsaitinin cәlb edilmәsi adı
fәaliyyәt göstәrir
öz kapitallarını birlәşdirmir, investirlәşmәni biribirindәn asılı olmayaraq öz adlarından vә öz xüsusi vәsaitlәri
hesabına aparırlar
öz kapitallarını müştәrilәrin, yaxud daxil olan üzvlәrinin vәsaitindәn formalaşdırır vә onu әsasәn qiymәtli
kağızlarda yerlәşdirir
әsasәn xarici vәsaiti cәlb etmәklә müştәrәk investisiyanı hәyata keçirir
korporasiya adından çıxış edәrәk investisiyanı yalnız qiymәtli kağızlarda yerlәşdirir

74 İnstitusional (kollektiv) investorları necә xarakterizә etmәk olar?

•

münasib müәssisә, sәhmdar cәmiyyәti, onun xüsusi kapitalını vә borc alınmış vәsaitinin cәlb edilmәsi adı
fәaliyyәt göstәrir
öz kapitallarını birlәşdirmir, investirlәşmәni biribirindәn asılı olmayaraq öz adlarından vә öz xüsusi vәsaitlәri
hesabına aparırlar
öz kapitallarını müştәrilәrin, yaxud daxil olan üzvlәrinin vәsaitindәn formalaşdırır vә onu әsasәn qiymәtli
kağızlarda yerlәşdirir
әsasәn xarici vәsaiti cәlb etmәklә müştәrәk investisiyanı hәyata keçirir
korporasiya adından çıxış edәrәk investisiyanı yalnız qiymәtli kağızlarda yerlәşdirir

75 Fәrdi investorları necә xarakterizә etmәk olar?

•

münasib müәssisә, sәhmdar cәmiyyәti, onun xüsusi kapitalını vә borc alınmış vәsaitinin cәlb edilmәsi adı
fәaliyyәt göstәrir
öz kapitallarını birlәşdirmir, investirlәşmәni biribirindәn asılı olmayaraq öz adlarından vә öz xüsusi vәsaitlәri
hesabına aparırlar
öz kapitallarını müştәrilәrin, yaxud daxil olan üzvlәrinin vәsaitindәn formalaşdırır vә onu әsasәn qiymәtli
kağızlarda yerlәşdirir
әsasәn xarici vәsaiti cәlb etmәklә müştәrәk investisiyanı hәyata keçirir
korporasiya adından çıxış edәrәk investisiyanı yalnız qiymәtli kağızlarda yerlәşdirir

76 İstehsal resurslarına nә aid deyil?

•

komersiya krediti
kapital
әmәk resursları
texnologiya vә tәşәbbüskarlıq qrupları
tәbii resurslar

77 İnnovasiyaların hansı maliyyәlәşdirmә metodları mövcuddur?

•

birbaşa vә dolayı
xüsusi vә borc alınmış
ümumdövlәt, sahә, regional
daxili vә büdcә metodu
әsas vә kömәkçi

78 Sadalananlardan hansıları innovasiyanın birbaşa maliyyәlәşdirmә mәnbәyinә aiddir?

•

xüsusi elmi avadanlıq vә stendlәrin lizinqi
vergi krediti
vergi imtiyazları vә güzәştlәr
innovasiya investisiyaları
kredit imtiyazları

79 Sadalananlardan hansıları innovasiyanın dolayı maliyyәlәşdirmә mәnbәyinә aiddir?

•

zaminlәr
büdcә vәsaitlәri
xüsusi elmi avadanlıq vә stendlәrin lizinqi
müәssisәlәrin xüsusi vәsaitlәri
innovasiya investisiyaları

80 İnnovasiyaların idarәetmә sәviyyәsi üzrә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri necә tәsniflәşdirilir?

•

birbaşa vә dolayı
ümumdövlәt, sahә, regional, institusional
xüsusi vә borc alınmış
daxili vә büdcә metodu
әsas vә kömәkçi

81 Sadalananlardan hansıları innovasiyanın birbaşa maliyyәlәşdirmә mәnbәyinә aid deyil?

•

vergi imtiyazları vә güzәştlәr
kredit imtiyazları
vergi krediti
büdcә vәsaitlәri
xüsusi elmi avadanlıq vә stendlәrin lizinqi

82 Sadalananlardan hansıları innovasiyanın birbaşa maliyyәlәşdirmә mәnbәyinә aid deyil?

•

vergi imtiyazları vә güzәştlәr
kredit imtiyazları
vergi krediti
müәssisәlәrin şәxsi vәsaitlәri
xüsusi elmi avadanlıq vә stendlәrin lizinqi

83 Sadalananlardan hansıları innovasiyanın birbaşa maliyyәlәşdirmә mәnbәyinә aid deyil?

•

vergi imtiyazları vә güzәştlәr
innovasiya isnvestisiyaları
büdcә vәsaitlәri
müәssisәlәrin şәxsi vәsaitlәri
qrantlar

84 Hansı әlamәtә görә innovasiyaların idarәetmә sәviyyәsi üzrә maliyyәlәşdirmә mәnbәlәri
ümumdövlәt, sahә, regional, institusional kimi tәsniflәşdirilir?

•

dövlәtә mәxsusluğuna görә
idarәetmә sәviyyәsinә görә
mülkiyyәt formalarına görә
fәaliyyәt sferasına görә
miqyasına görә

85 İstehsal resurslarına nә aid deyil?

•

maliyyә resusrları
istehsal vәsaitlәri
әmәk resursları
sahibkarlıq qabiliyyәti
kommersiya krediti

86 Şirkәtlәrin inteqrasiyasının tәşkilati formalarına hansı aid deyil?

•

kooperativlәr
trest
kartel
konsern
konqlomerat

87 Şirkәtlәrin inteqrasiyasının tәşkilati formalarına hansı aid deyil?

•

konsorsium
strateji alyanslar
sәnaye holdinqlәri
maliyyә sәnaye qrupları
tәşkilati müәssisәlәr

88 Şirkәtlәrin inteqrasiyasının tәşkilati formaları hansılardır?

•

tәktәsisçili müәssisәlәr, ortaqlıqlar, cәmiyyәtlәr
mәhdud mәsuliyyәtli müәssisәlәr, kommandit müәssisәlәr, sәhmdar cәmiyyәtlәri, tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri,
kooperativlәr
konsern, kartel, trest, konqlomerat, konsorsium, sәnaye holdinqlәri, strateji alyanslar, maliyyәsәnaye qrupları
müәssisә birliklәri, sığorta şirkәtlәri, alyanslar, inkubatorlar, klasterlәr, texnoloji parklar
konsern, holdinq, konsorsium, holdinqlәr, әmәliyyat şirkәtlәri, sәhmdar cәmiyyәtlәri, maliyyәsәnaye qrupları

89 Tәşkilatların struktur tiplәri aşağıdakılardır:

•

xәtti, funksional, xәttifunksional, üfiqi, şaquli
üfiqi, şaquli, ierarxiya, tәkbaşına rәhbәrlik
xәtti, funksional, xәttifunksional, matris (qәrargah), briqada, divizional
xәtti, xәttifunksional, qәrargah, ierarxiya, şaquli, üfiqi
ümumi, xüsusi, istehsal, qeyriistehsal

90 Aşağıdakılardan hansı innovasiyaları yeniliyin sәviyyәsi vә әhәmiyyәtinә görә qruplaşdırılmasını
әks etdirir?

•

müәssisә miqyaslı yenilik, sahә miqyaslı yenilik, ölkә miqyaslı yenilik, dünya miqyaslı yenilik
müәssisә miqyaslı yenilik, müәssisәlәrarası istifadә yeniliyi, sahәlәrarası tәtbiq yeniliyi, ölkә miqyaslı yenilik,
regional әhәmiyyәtli yenilik
texnikitexnoloji әhәmiyyәtli yeniliklәr, tәşkilatiiqtisadi әhәmiyyәtli yeniliklәr, ictimai әhәmiyyәtli yeniliklәr
radikal yeniliklәr, kombinәlәşdirilmiş yeniliklәr, uyğunlaşdırılmış yeniliklәr, әvәzlәyici yeniliklәr
xırda yeniliklәr, kompleks yeniliklәr, sistemli yeniliklәr, strateji yeniliklәr

91 Sadalananlardan hansı elmi vә elmitexniki tәşkilatların növlәrinә aid deyil?

•

elmitәıdqiqat institutları
konstruktor büroları
injinirinq firmalar

•

dövlәt layihә institutları
layihәtexnoloji institutlar

92 Aşağıdakılardan hansılarını elmin vә istehsalın inteqrasiyasının prinsipcә yeni formalarına aid
etmәk olar?

•

mühәndis mәrkәzlәri
regional elmi mәrkәzlәr
ixtisaslaşmış tәtbiqi tәşkilatlar
elmiistehsal birliklәri
maliyyәsәnaye qrupları

93 Aşağıdakılardan hansılarını elmin vә istehsalın inteqrasiyasının prinsipcә yeni formalarına aid
etmәk olmaz?

•

vençur tәşkilatları
elmi texnoloji parklar
kişik innovasiya müәssisәlәri
maliyyәsәnaye qrupları
mühәndis mәrkәzlәri

94 Texnoparkların hansı tiplәri mәlum deyil?

•

elmi parklar
biznesinkubatorlar
texnoloji parklar
konsaltinq parklar
texnopolislәr

95 Texnoparkların tipinә hansı aiddir?

•

mühәndis mәrkәzlәri
kiçik müәssisәlәr
servis xidmәtlәri
ictimai tәlәb
biznesinkubatoru

96 Texnoparkların tipinә hansı aiddir?

•

riskli kapital
xüsusi kapital
sahibkarlıq
texnoloji parklar
ictimai tәlәb

97 Texnoparkların tipinә hansı aiddir?

•

mühәndis mәrkәzlәri
regional mәrkәzlәr
iri müәssisәlәr
texnopolis
kiçik vә orta müәssisәlәr

98 Tәşkilati struktur tiplәrә hansı aid deyil?

•

xәttifunksional

•

üfiqi
xәtti
matris
funksional

99 Tәşkilati struktur tiplәrә hansı aid deyil?

•

matris
qәrargah
briqada
şaquli
divizional

100 Tәkbaşina rәhbәrliyә hansı aiddir?

•

şaquli
tәkbaşina rәhbәrlik
ierarxiya
xәtti
üfüqi

101 Aşağıdakılardan hansı elmitәdqiqat vә layihәkonstruktor işlәmәlәrinin yerinә yetirilmәsi
sәviyyәsi hesab olunmur?

•

Dövlәt elmitәdqiqat vә layihәkonstruktor institutları
müәssisә birliklәrinin elmitәdqiqat vә layihәkonstruktor tәşkilatları
müәssisәlәrin marketinq bölmәlәri
müstәqil ixtisaslaşdırılmış elmitәdqiqat vә layihәkonstruktor tәşkilatları
müәssisәlәrin elmitәdqiqat vә layihәkonstruktor bölmәlәri

102 Şirkәtlәrin inteqrasiyasının tәşkilati formalarına hansı aid deyil?

•

kombinatlar
trestlәr
strateji alyanslar
maliyyәsәnaye qrupları
kartellәr

103 Şirkәtlәrin inteqrasiyasının tәşkilati formalarına hansı aid deyil?

•

kartellәr
tәşkilati müәssisәlәr
konsernlәr
trestlәr
sәnaye holdinqlәri

104 Şirkәtlәrin inteqrasiyasının tәşkilati formalarına hansı aiddir?

•

kombinatlar
sәnaye holdinqlәri
kooperativlәr
yoldaşlıqlar
tәşkilati müәssisәlәr

105 Şirkәtlәrin inteqrasiyasının tәşkilati formalarına hansı aiddir?

•

әmәliyyat tәşkilatlar
inkubatorlar
strateji alyanslar
texnoloji parklar
korporasiyalar

106 Şirkәtlәrin inteqrasiyasının tәşkilati formaları hansılardır?

•

alyanslar, inkubatorlar, klasterlәr
konsern, holdinq, konsorsium
sәhmdar cәmiyyәtlәri, tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri, kooperativlәr
strateji alyanslar, maliyyәsәnaye qrupları
tәktәsisçili müәssisәlәr, korparasiyalar

107 Şirkәtlәrin inteqrasiyasının tәşkilati formaları hansılardır?

•

müәssisә birliklәri, sığorta şirkәtlәri, alyanslar
әmәliyyat şirkәtlәri, sәhmdar cәmiyyәtlәri, maliyyәsәnaye qrupları
kommandit müәssisәlәr, sәhmdar cәmiyyәtlәr, kooperativlәr
konsern, kartel, trest
yoldaşlıqlar, korporasiyalar

108 Şirkәtlәrin inteqrasiyasının tәşkilati formaları hansılar aid deyil?

•

konsern, kartel
trest, konqlomerat
konsorsium, sәnaye holdinqlәri
müәssisә birliklәri, sığorta şirkәtlәri
strateji alyanslar, maliyyәsәnaye qrupları

109 Şirkәtlәrin inteqrasiyasının tәşkilati formaları hansılar aid deyil?

•

sәnaye holdinqlәri, strateji alyanslar
kartel, trest
konqlomerat, konsorsium, maliyyәsәnaye qrupları
әmәliyyat şirkәtlәri, sәhmdar cәmiyyәtlәri
konsern, kartel

110 İxtisaslaşdırılmış vә kompleks innovasiya tәşkilatları hansılardır?

•

mәhdud mәsuliyyәtli müәssisәlәr,yoldaşlıqlar, kommandit müәssisәlәr
konsern, kartel, konqlomerat, konsorsium
tәdqiqat mәrkәzlәri, layihәkonstruktor tәşkilatları, elmi parklar
holdinq, konsorsium, holdinqlәr, әmәliyyat şirkәtlәri
müәssisә birliklәri, sığorta şirkәtlәri, alyanslar

111 İxtisaslaşdırılmış vә kompleks innovasiya tәşkilatları hansılardır?

•

konsern
klaster
holdinq
kooperativ
tәdqiqat mәrkәzlәri

112 İxtisaslaşdırılmış vә kompleks innovasiya tәşkilatları hansılardır?

•

sığorta şirkәtlәri
holdinq
strateji alyanslar
kommandit müәssisәlәr
kartel

113 İxtisaslaşdırılmış vә kompleks innovasiya tәşkilatları hansılardır?

•

kooperativlәr
tәsәrrüfat yoldaşlıqları
konqlomerat
müәssisә birliklәri
texnoparklar

114 İxtisaslaşdırılmış vә kompleks innovasiya tәşkilatları hansılardır?

•

sәhmdar cәmiyyәtlәri, maliyyәsәnaye qrupları
tәsәrrüfat yoldaşlıqları, kooperativlәr
konqlomerat, konsorsium
texnoloji parklar, yoldaşlıqlar
texnoparklar, strateji alyanslar

115 Beynәlxalq investisiyalarda müştәrәk müәssisәyә hansı sahәdә rast gәlmirik?

•

metallurgiya
neft kimya
neft sәnayesi
neftin nәql edilmәsi
neft hasilatı

116 İnvestisiya fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsindә aşa¬ğıda qeyd olunan
mexanizimlәrin hansından istifadә edilmir?

•

investisiya layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi mәqsәdi ilә res¬pub¬likaya gәtirilәn istehsaltexniki tәyinatlı
avadanlıqların әlavә dәyәr vergisindәn qismәn vә ya tamamilә azad edilmәsi;
aşağı faizlәrlә kredit verilmәsini vә sürәtli amortizasiya ayır¬ma¬larını özündә cәmlәşdirәn çevik maliyyә
kredit vә әsas vә¬sait¬lәrin amortizasiyası mexanizmlәrindәn istifadә olunması;
vergi sistemindә potensial investorlar üçün güzәştli vergi dә¬rә¬cә¬lә¬rindәn vә şәrtlәrindәn istifadә
olunması;
investisiya layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi mәqsәdi ilә res¬pub¬likaya gәtirilәn istehsaltexniki tәyinatlı
avadanlıqların gömrük rüsumundan qismәn vә ya tamamilә azad edilmәsi;
potensial investorlara maliyyә yardımının edilmәsi;

117 İnvestisiya fәaliyyәtinin dövlәt tәnzimlәnmәsi formalarına nә aiddir?

•

mütlәq sertifikasilaşma qaydalarına riayyәt edilmәsinә nәzarәt, antiinhisar tәdbirlәri, dövlәt mülkiyyәtinin
obyektlәrinin özıllәşdirilmәsi
dövlәt normalarının vә standartlarının riayyәt edilmәsinә nәzarәt, antiinhisar tәdbirlәri, dövlәt mülkiyyәtinin
obyektlәrinin özәllәşdirilmәsi
dövlәt investisiya proqramları, dövlәt investisiyalarının birbaşa idarә edilmәsi, subsidiyalar formasında
maliyyә yardımlarının verilmәsi
makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional tәnzimlәmә formaları
dövlәt investisiya proqramları, dövlәt investisiyalarının birbaşa idarә edilmәsi, investisiya layihәlәrinin
ekspertiziyası

118 İnvestorların fәaliyyәtlәrinin dövlәt tәnzimlәmә metodlarına nә aiddir?

•

makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional
dövlәt normalarına vә standartlaşmasına riayәt edilmәsinә nәzarәt, antiinhisar tәdbirlәr, investisiya
layihәlәrinin ekspertiziyası
dövlәt investisiya proqramları, dövlәt investisiyalarının birbaşa idarә edilmәsi, dotasiya, subsidiya
formalarında maliyyә pul yardımının verilmәsi
mütlәq sertifikasiya qaydalarına nәzarәt
mütlәq sertifikasiya qaydalarına riayәtedilmәsinә nәzarәt, antiinhisar tәdbirlәr, dövlәt investisiyalarının
birbaşa idarә edilmәsi

119 İnvestisiya fәaliyyәtinin şәrtlәrinin dolayı yolla bilavasitә tәnzimlәmәsinә nә aiddir?

•

investorların maraqlarının müdafiәsi
investisiya layihәlәrinin ekspertiziyalarının aparılması
dövlәt zәmanәtlәrini verilmәsi
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn layihәlәrin işlәnib hazırlanması vә maliyyәlәşdirilmәsi
norma vә qaydaların işlәnib hazırlanması

120 Dövlәtin investisiya fәaliyyәtindә birbaşa iştirakı formalarına nә daxildir?

•

investorların maraqlarının müdafiәsi
informasiyaanalitik şәbәkәnin yaradılması vә inkişafı
intizamlı şәrtlәrlә torpaq vә tәbii resursların istifadәyә verilmәsi
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn layihәlәrin işlәnib hazırlanması
antiinhisar siyasәtin tәtbiq edilmәsi

121 Makro iqtisadiyyat sәviyyәsindә investorların daxili maliyyәlәşdirmә mәnbәyinә hansı aiddir?

•

dövlәt büdcә maliyyәlәşdirmәsi
xarici kredit vә istiqrazlar
xarici investisiyalar
müәssisәnin mülkiyyәtçilәrinin investisiyaları
amortizasiya ayırmaları

122 Makroiqtisadiyyat sәviyyәsindә investisiyaların xarici maliyyәlәşdirmә mәnbәyinә aiddir?

•

dövlәt büdcә maliyyәlәşdirilmәsi
xarici kreditlәr vә istiqrazlar
әhalinin yığılmış qәnaәti
müәssisәnin mülkiyyәtçilәrinin investisiyaları
müәssisәlәrin kommersiya bankların, investisiya fondlarının yığımı

123 Dövlәt investisiya siyasәti nәdir?

•

әn yeni texnologiyaların yaradılması, inkişaf etdirilmәsi, tükәnmә prosesi
innovasiya fәaliyyәtinin aktivlәşdirilmәsini, onun sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsini dәstәklәyir
müәssisәdә müxtәlif cür yeniliklәrin işlәnib hazırlanmasına vә istifadәsinә ayrılmış maliyyә vәsaitlәrinin
investisiyalaşdırılması üzrә tıәdbirlәr mәcmusu
investisiya siyasәtinin әn sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrindәn biri mövcud müәssisәlәrin teknika ilә tәchizinә vә
yenidәn qurululmasına yönәldilәn әsaslı vәsait qoyuluşunda avadanlıq vә maşınlar üçün mәsrәfin xüsusi
çәkisini yüksәltmәkdәn ibarәtdir
cәmiyyәtin strateji mәqsәdlәrinә nail olması üçün ölkәnin elmitexniki potensialının formalaşdırılmasına vә
inkişafına istiqamәtlәndirilmiş prinsip vә tәdbirlәr mәcmusu

124 Dövlәtin investisiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılmasına tәsir vasitәlәrinә nә aid deyil?
sürәtlәnlirilmiş amortizasiyanın tәtbiqi;
investisiya qoyuluşlarının güzәştli kreditlәrlә maliyyәlәşdirilmәsi;

•

mәnfәәtdәn vergi üzrә güzәştlәrin müәyyәn olunması;
müәssisәnin kadr hazırlığı vә innovasiya fәaliyyәti ilә әlaqәdar çәkdiyi xәrclәrin qismәn dövlәt büdcәsindәn
ödәnilmәsi.
minimum әmәk haqqının sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;

125 Azәrbaycanda investisiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılması üçün hansı inkişaf institutu
mövcuddur?

•

Azәrbaycan İnvestisiya Şirkәti;
Dövlәt İnkişaf Bankı;
Dövlәt Vençur Fondu;
Dövlәt İnvestisiya Fondu.
Dövlәt İdxalİxrac Bankı;

126 İnvestisiya fәaliyyәtinin şәrtlәrinin birbaşa tәnzimlәmәsinә nә aid deyil?

•

investorların maraqlarının müdafiәsi
investisiya layihәlәrinin ekspertiziyalarının aparılması
dövlәt zәmanәtlәrini verilmәsi
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn layihәlәrin işlәnib hazırlanması vә maliyyәlәşdirilmәsi
norma vә qaydaların işlәnib hazırlanması

127 İnvestisiya fәaliyyәtinin şәrtlәrinin dolayı yolla bilavasitә tәnzimlәmәsinә nә aid deyil?

•

investorların maraqlarının müdafiәsi
informasiyaanalitik şәbәkәnin yaradılması vә inkişafı
intizamlı şәrtlәrlә torpaq vә tәbii resursların istifadәyә verilmәsi
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn layihәlәrin işlәnib hazırlanması vә maliyyәlәşdirilmәsi
antiinhisar siyasәtin tәtbiq edilmәsi

128 Vençur firmalarının yaradılması hansı hәlqәdәn ibarәt deyil?

•

innovasiyanın ideyası
ictimai tәlәb
sahibkar
riskli kapital
rәqabәtlәrin mövcudluğu

129 Aşağıdakılardan hansı vençur firmalarının yaranmasına imkan vermir?

•

ictimai tәlәb
sahibkar
riskli kapital
material resurslarının mövcudluğu
innovasiyanın ideyası

130 Bazarın köhnә seqmentlәrinin yeni yaxud radikal dәyişikliklәrinin yaradılmasında ixtisaslaşan
firmalar necә adlanır?

•

violentlәr
eksplerentlәr
vençurlular
kommutantlar
patientlәr

131 Yeniliklәrin bazara ötürülmәsi ilә hansı firmalar mәşğul olur?

•

patientlәr
violentlәr
eksplerentlәr
kommutantlar
vençurlular

132 Firmaeksplerentlәr hansı adı almışlar?

•

“ilk qaranquşlar”
“hiylәgәr tülkülәr”
“ağır tәrpәnәn begemotlar”
“boz siçanlar”
“qüvvәtli fillәr”

133 Patient firmalar necә adlanır?

•

“ağır tәrpәnәn begemotlar”
“ilk qaranquşlar”
“hiylәgәr tülkülәr”
“boz siçanlar”
“qüvvәtli fillәr”

134 Yerlimilli tәlәbatın tәmin edilmәsinә hansı orta vә kiçik firmalar istiqamәtlәnir?

•

eksplerentlәr
kommutantlar
vençurlular
patientlәr
violentlәr

135 Vençur sahibkarlığının üstünlüklәrinә hansı aid deyil?

•

gәlir әldә etmәk cәhdi
perspektiv ideyalar yaradılmış
rәqabәtin tәzyiqi cәld hәrәkәt etmәyi imkan
qoyulmuş tapşırıqların vaxtında yerinә yetirilir
perspektiv ideyalar yaradılmır

136 Eksplerent müәssisәlәr hansılardır?

•

innovativ mәhsul vә xidmәtlәrlә bazara yeni daxil olan müәssisәlәr;
bazar lideri olan, aqressiv rәqabәtә meylli, diversifikasiyalı istehsala malik nәhәng transmilli şirkәtlәr.
bazar rәqabәtindәn çәkinmәyәn, rәqabәtә dözümlü vә kütlәvi istehsalla mәşğul olan dәrin ixtisaslaşmaya
malik fimalar;
bazara әnәnәvi mәhsul vә xidmәtlәrlә yeni daxil olan müәssisәlәr;
bazarın müәyyәn segmentini tutan vә bazar payını böyütmәyә cәhd göstәrәn dәrin ixtisaslaşmış müәssisәlәr;

137 Violent müәssisәlәr hansılardır?

•

bazara әnәnәvi mәhsul vә xidmәtlәrlә yeni daxil olan müәssisәlәr;
bazarın müәyyәn segmentini tutan vә bazar payını böyütmәyә cәhd göstәrәn dәrin ixtisaslaşmış müәssisәlәr
innovativ mәhsul vә xidmәtlәrlә bazara yeni daxil olan müәssisәlәr;
bazar lideri olan, aqressiv rәqabәtә meylli, diversifikasiyalı istehsala malik nәhәng transmilli şirkәtlәr.
bazar rәqabәtindәn çәkinmәyәn, rәqabәtә dözümlü vә kütlәvi istehsalla mәşğul olan dәrin ixtisaslaşmaya
malik fimalar;

138 Kommutant müәssisәlәr hansılardır?

•

innovativ mәhsul vә xidmәtlәrlә bazara yeni daxil olan müәssisәlәr;
bazar rәqabәtindәn çәkinmәyәn, rәqabәtә dözümlü vә kütlәvi istehsalla mәşğul olan dәrin ixtisaslaşmaya
malik fimalar;
bazarın müәyyәn segmentini tutan vә bazar payını böyütmәyә cәhd göstәrәn dәrin ixtisaslaşmış müәssisәlәr
bazara әnәnәvi mәhsul vә xidmәtlәrlә yeni daxil olan müәssisәlәr;
bazar lideri olan, aqressiv rәqabәtә meylli, diversifikasiyalı istehsala malik nәhәng transmilli şirkәtlәr.

139 Vençurlu maliyyәlәşmә hansı formalarda hәyata keçirilir?

•

adәtәn konversiya hüququq ilә yeni firmaların sәhmlәrinin әldә edilmәsi vә müxtәlif növlü kreditlәrin
verilmәsi
investisiyalaşdırma vә riskli layihәlәr
qiymәtli kağızların, sәhmlәrin buraxılması
vençurlu firmaların xüsusi vәsautlәri
iri korporasiyaların daxili riskli layihәlәri

140 Vençur kapitalı nәdir?

•

törәmә müәssisәlәrin kapitalıdır
sığorta kapitalının bir növüdür
sәhmdar kapitalının formasıdır
riskli investisiyadır
annuitetin bir növüdür

141 Kiçik innovasiya müәssisәlәrinin üstünlüklәrinә hansı aiddir?

•

xüsusi kapitalın nisbәtәn daha sürәtli dövr etmәsi
daha güclü, cәmlәşmiş vә mәrkәzlәşmiş kapital
yeni texnologiyaların miqyaslı tәtbiqi üçün daha yaxşı zәmin yaradır
sosial inkişaf üçün daha әlverişli imkanları olur, onlar bazarda daha raqabәtqabiliyyәtlidirlәr
marketinq tәdqiqatları aparmaq üçün daha çox imkanları olur

142 Vençur müәssisәlәrini hansı növlәri vardır?

•

iri korporasiyaların riskli biznesi vә daxili riskli layihәlәri
kiçik asılı olmayan müәssisәlәr
kommutantlar, violentlәr, patientlәr, eksplerentlәr
kiçik vә asılı olmayan kompaniyalar
banklar, sığorta kompaniyaları, tәqaüd fondları

143 Riskli biznesin yayıldığı sahәyә hansı aid deyil?

•

maşınqayırma
informatika
elektrotexnika
yüngül sәnaye
rabitә

144 Aşağıdakılardan hansı kiçik innovasiya müәssisәlәrinin üstünlüklәrinә aid deyil?

•

daxili komunikasiyaların çevikliyi
mәhsul vahidinin maya dәyәrinin aşağı olması
bazarın tәlәblәrinә cavab olaraq mәhsulun vә istehsal prosesinin texnologiyasına tez proqressiv dәyişikliklәr
gәtirmәk qabiliyyәti

innovasiya prosesinin әsasәn birinci mәrhәlәlәrindә yerinә yetirilmәsinә nisbәtәn әhәmiyyәtli xәrc tәlәb
etmәyәn işlәmәlәrin hәyata keçirilmısi
xüsusi kapitalın nisbәtәn daha sürәtli dövr etmәsi

145 Vençur sahibkarlığının üstünlüklәrinә hansı aid deyil?

•

yeni ideyaları sınaqdan keçirmәk
sürәtlә axtarış istiqamәtini dәyişmәsi
çeviklik
mәrkәzlәşdirilmiş proqram
yeni ideyaları tez tutmaq

146 Kiçik innovasiya müәssisәlәrinin üstünlüklәrinә hansı aid deyil?

•

böyumәkdә olan tәlәbi maksimal sürәtlә hesaba alırlar
xüsusi kapitalın nisbәtәn daha sürәtli dövr etmәsi
son istehlakçıya daha yaxın olurlar
iqtisadiyyatın struktur dәyişikliklәrinә operativ cavab verirlәr
yeni texnologiyaların miqyaslı tәtbiqi üçün daha yaxşı zәmin yaradır

147 Aşağıdakılardan hansı kiçik innovasiya müәssisәlәrinin roluna aid deyil?

•

yeni mәhsulu ilә bazara yiyәlәnmәyә çalışmaq
yeni mәhsul vә xidmәtlәrin tәtbiq olunması
yeni iş yerlәrinin yaradılması
xüsusi mәhsul vә xidmәtlәrlә istehlakçıları tәmin etmәk
iri müәssisәlәrin ehtiyaclarının tәmin olunması

148 Kiçik innovasiya müәssisәlәrinin üstünlüklәrinә hansı aid deyil?

•

xüsusi kapitalın nisbәtәn daha sürәtli dövr etmәsi
bazarın tәlәblәrinә cavab olaraq mәhsulun vә istehsal prosesinin texnologiyasına tez proqressiv dәyişikliklәr
gәtirmәk qabiliyyәti
böyumәkdә olan tәlәbi maksimal sürәtlә hesaba alırlar
son istehlakçıya daha yaxın olurlar
marketinq tәdqiqatları aparmaq üçün daha çox imkanları olur

149 İlk qaranquşlar :

•

violent firmalar
patient firmalar
eksplerent firmalar
vençur firmalar
kommutant firmalar

150 Hiylәgәr tülkülәr :

•

violent firmalar
patient firmalar
eksplerent firmalar
vençur firmalar
kommutant firmalar

151 Boz siçanlar :
violent firmalar

•

patient firmalar
eksplerent firmalar
vençur firmalar
kommutant firmalar

152 Mәğrur aslanlar :

•

violent firmalar
patient firmalar
eksplerent firmalar
vençur firmalar
kommutant firmalar

153 Patient müәssisәlәrin bazar davranışı hansı heyvanın davranış tәrzinә bәnzәdilir?

•

“qüdrәtli fillәr”.
“mәğrur aslanlar”;
“boz siçanlar”;
“hiylәgәr” tülkülәr”;
“ilk qaranquşlar”;

154 Kiçik innovasiya müәssisәlәrinin üstünlüklәrinә hansı aiddir?

•

sosial inkişaf üçün daha әlverişli imkanları olur, onlar bazarda daha raqabәtqabiliyyәtlidirlәr
daha güclü, cәmlәşmiş vә mәrkәzlәşmiş kapital
yeni texnologiyaların miqyaslı tәtbiqi üçün daha yaxşı zәmin yaradır
marketinq tәdqiqatları aparmaq üçün daha çox imkanları olur
iqtisadiyyatın struktur dәyişikliklәrinә operativ reaksiya verirlәr

155 Kiçik innovasiya müәssisәlәrinin üstünlüklәrinә hansı aid deyil?

•

iqtisadiyyatın struktur dәyişikliklәrinә operativ cavab verirlәr
sosial inkişaf etmәk üçün daha yaxşı imkanları olur, onlar bazarda daha rәqabәtqabiliyyәtli olurlar
bazarın tәlәblәrinә böyük çeviklik vә uyğunlaşma göstәrirlәr
son istehlakçıya daha yaxın olurlar
böyumәkdә olan tәlәbi maksimal sürәtlә hesaba alırlar

156 Kiçik innovasiya müәssisәlәrinin rolu nәdәn ibarәt deyil?

•

xüsusi әmtәә vә xidmәtlәrlә istehlakçıları tәmin etmәk
yeni әmtәә vә xidmәtlәr tәtbiq etmәk
yeni iş yerlәrini yaratmaq
marketinq tәdqiqatları aparmaq üçün daha çox imkanları olur
iri müәssisәlәrin ehtiyaclarını tәmin etmәk

157 Violent müәssisәlәrin bazar davranışı hansı heyvanın davranış tәrzinә bәnzәdilir?

•

“boz siçanlar”;
“mәğrur aslanlar”;
“ilk qaranquşlar”;
“hiylәgәr” tülkülәr”;
“qüdrәtli fillәr”.

158 Eksplerent müәssisәlәrin bazar davranışı hansı heyvanın davranış tәrzinә bәnzәdilir?
“mәğrur aslanlar”;

•

“hiylәgәr” tülkülәr”;
“boz siçanlar”;
“astagәl begemotlar”.
“ilk qaranquşlar”;

159 Kommutant müәssisәlәrin bazar davranışı hansı heyvanın davranış tәrzinә bәnzәdilir?

•

“mәğrur aslanlar”;
“hiylәgәr” tülkülәr”;
“boz siçanlar”;
“astagәl begemotlar”.
ilk qaranquşlar”;

160 Aşağıdakı davranış tiplәrindәn hansı biri nәhәng şirkәtlәrә aid edilә bilmәz?

•

“astagәl begemotlar”.
“mәğrur aslanlar”;
violent;
patient
“qüdrәtli fillәr”;

161 Vençur müәssisәlәrinin növlәrinә hansı aiddir?

•

şәxsi riskli biznes
müstәqil kiçik müәssisәlәr
violentlәr
asılı kompaniyalar
sığorta kompaniyaları

162 Vençur müәssisәlәrinin növlәrinә hansı aiddir?

•

iri korporasiyaların daxili riskli layihәlәri
sәhmdar cәmiyyәtlәr
kommutantlar
qız firmalar
banklar

163 Vençur müәssisәlәrinin növlәrinә hansı aiddir?

•

şәxsi riskli biznes
banklar
patientlәr
qız firmalar
sığorta şirkәtlәri

164 Vençur müәssisәlәrinin hansı növlәri mәlumdur?

•

qız vә asılı kompaniyalar
patientlәr, eksplerentlәr
kommutantlar, violentlәr
iri korporasiyaların riskli biznesi vә daxili riskli layihәlәri
banklar, sığorta şirkәtlәri

165 Riskli biznesin yayıldığı sahәyә hansı aid deyil?
maşınqayırma

•

gen mühәndisliyi
elektrotexnika
yeyinti sәnayesi
informasiya texnologiyası

166 Vençur firmalarının yaradılması hansı hәlqәdәn ibarәt deyil?

•

vençur firmasının yerllәşdiyi yer
ictimai tәlәb
innovasiyanın ideyası
riskli kapital
sahibkar

167 İxtisaslaşdırılmış vә kompleks innovasiya tәşkilatları hansılardır?

•

konsern, holdinq, konsorsium, holdinqlәr, әmәliyyat şirkәtlәri, sәhmdar cәmiyyәtlәri, maliyyәsәnaye qrupları
mәhdud mәsuliyyәtli müәssisәlәr, kommandit müәssisәlәr, sәhmdar cәmiyyәtlәri, tәsәrrüfat cәmiyyәtlәri,
kooperativlәr
konsern, kartel, konqlomerat, konsorsium, sәnaye holdinqlәri, strateji alyanslar, maliyyәsәnaye qrupları
müәssisә birliklәri, sığorta şirkәtlәri, alyanslar, inkubatorlar, klasterlәr, texnoloji parklar, tәktәsisçili
müәssisәlәr, ortaqlıqlar, cәmiyyәtlәr
tәdqiqat mәrkәzlәri, layihәkonstruktor tәşkilatları, elmi parklar, maliyyәsәnaye qrupları, texnoparklar,
texnopolislәr, strateji alyanslar

168 Elm vә istehsalın sıx qarşılıqlı әlaqә formaları hansılardır?

•

universitetlәr, institutlar, elmi mәrkәzlәr
elmitәdqiqat mәrkәzlәri, sınaq laboratoriyaları, universitetlәr
әrazә elmsәnaye mәrkәzlәri (texnopolis, texnopark), «texnoloji kooperasiya» (şirkәtlәrin, elmi mәrkәzlәrin vә
dövlәtin birgә fәaliyyәti)
maliyyәsәnaye qrupları, elmi parklar, inkubatorlar, klasterlәr
layihәkonstruktor bölmәlәri, elmi araşdınma şöbәlәri, layihә institutları

169 Aşağıdakılardan hansı texnoparkların tiplәrinә aid deyil?

•

elmi parklar
biznesinkubatorlar
mühәndis mәrkәzlәri
texnoloji parklar
texnopolislәr

170 Texnoparkların hansı tiplәrindә onun әsas funksiyası nәzәri, fundamental vә tәtbiqi tәdqiqatların
aparılmasıdır?

•

biznesinkubatorlar
bütün sadalananlar
elmi parklar
texnopolislәr
texnoloji parklar

171 әsasәn axtarış – tәtbiqi tәdqiqatlarla, layihә konstruktor işlәmәlәri ilә vә onların әsasında yeni
mәhsul növlәrinin, texnoloji proseslәrin mәnimsәnilmәlәrilә, tәşkilatiidarәetmә mәsәlәlәrin hәlli ilә
mәşğul olan tәşkilatlar necә adlanır?
biznesinkubator
texnopark

•

•

vençur firmaları
texnoloji park
texnopolis

172 İnfrastruktura yaratmaq üçün yaşayıb işlәmәk mәqsәdi ilә komfortlu şәrait yaratmaq mümkün
olan yararlı (ölçülәrinә görә elmi vә sәnaye mәrkәzlәrinә yaxın olması) әrazi necә adlanır?

•

biznesinkubator
texnopark
vençur firmaları
texnoloji park
texnopolis

173 Ayrıca çox da böyük olmayan inkişaf etmiş infrastrukturu ilә vә onun hәyat fәaliyyәtini tәmin
edәn şәhәrin bazasında yaranmış elmiistehsalat kompleksi necә adlanır?

•

vençur firmaları
biznesinkubator
texnopolis
texnopark
texnoloji park

174 Kiçik müәssisәlәr әmәlә gәtirәn vә onlara innovasiya xidmәtlәri göstәrmәk vә heyәtin
ixtisaslaşdırılması üçün tәyin olunmuş mürәkkәb çoxprofilli kompleks necә adlanır?

•

biznesinkubator
texnopark
vençur firmaları
texnoloji park
texnopolis

175 Texnologiyaların işlәnib hazırlanmasını, onların kommersiya mәhsuluna çevrilmәsini vә
istehsalata ötürülmәsini, mәhsulun sınaqdan keçirilmәsini vә sertifikasiyalaşdırılmasını, servis
xidmәtlәrini, texnalogiyaların ekspert qiymәtlәndirilmәsini tәmin edәn elmiistehsalat kompleksi necә
adlanır?

•

biznesinkubator
texnopark
vençur firmaları
texnoloji park
texnopolis

176 Aşağıdakılardan hansı biri innovasiya tsiklәri xarakterizә etmir?

•

hazır mәhsulun satışı
marketinq tәdqiqatları
elmi tәdqiqatlar
ideyanın layihәlәşdirilmәsi
yeni ideya

177 Aşağıdakılardan hansı biri innovasiya tsiklәri xarakterizә etmir?

•

mәhsulun kütlәvi buraxılışı
hazır mәhsulun satışı
layihәnin sınaqdan keçirilmәsi

mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi
yeni mәhsulun buraxılması

178 İnnovasiya fәaliyyәtinә aid olan amillәr qrupuna hansı daxil deyil?

•

siyasi amil
texnoloji amil
iqtisadi amil
hüquqi amil
mәnәvi amil

179 İnnovasiya fәaliyyәtinә aid olan amillәr qrupuna hansı daxil deyil?

•

vergi amil
idarәetmә amili
tәşkilati amil
psixoloji amil
sosial amil

180 İnnovasiya fәaliyyәtinә mane olan amillәrә hansı aid deyil?

•

ehtiyat güclәrinin olmaması
rәqabәtin inkişafı
investisiya layihәsinin maliyyәlәşdirmә vәsaitinin çatışmaması
texnologiyanın köhnә olması
maddi vә elmitexniki bazanın zәif olması

181 İnnovasiya fәaliyyәtinә mane olan amillәrә hansı aid deyil?

•

lisenziya qanunlarının ölkәdә mәhdud olması
patent qanunlarının ölkәdә mәhdud olması
xarici texnologiyadan faydalanmaq
hәddindәn artıq mәrkәzlәşdirmә
köhnәlmiş idarәetmә strukturu

182 İnnovasiya fәaliyyәtinә mane olan amillәrә hansı aid deyil?

•

xammal mәnbәlәri
şaquli informasiya axınının üstünlük tәşkil etmәsi
avtoritar idarәetmә üsulu
tәşkilatlararası әlaqәnin çәtinliklәri
sahәlәrarası әlaqәnin çәtinliklәri

183 İnnovasiya fәaliyyәtinә imkan yaradan amillәrә hansı aid deyil?

•

mütәrәqqi tyexnologiyanın olması
madditexniki vәsaitin olması
artıq avadanlığa malik olmaq
yüksәk ixtisaslı kadrlara malik olmaq
maliyyә ehtiyatlarının olması

184 Yeniliyin tipinә görә innovasiyalara hansı qruplar aid deyil?

•

tәşkilati
sosial
materialtexniki

•

konservantlar
iqtisadi

185 Yeniliyin tipinә görә innovasiyalara hansı qruplar aid deyil?

•

hüquqi
idarәetmә
tәşkilati
ekoloji
strateji

186 Aşağıdakılardan hansı innovasiyaları yeniliyin sәviyyәsi vә әhәmiyyәtinә görә qruplaşdırılmasını
әks etdirmir?

•

kompleks yeniliklәr
sahә miqyasında yenilik
müәssisә miqyasında yenilik
dünya miqyasında yenilik
ölkә miqyasında yenilik

187 Yeniliyin tipinә görә innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır?

•

ictimai
sosial
dәqiq
sistemli
strateji

188 İxtisaslaşdırılmış vә kompleks innovasiya tәşkilatları hansı deyil?

•

sığorta şirkәtlәri
layihәkonstruktor tәşkilatları
tәdqiqat mәrkәzlәri
maliyyә qrupları
elmiparklar

189 Yeniliyin tipinә görә innovasiyalar qruplaşdırılmasına aid deyil?

•

strateji alyanslar
texnoparklar
sәnaye qrupları
injinirinq kompaniyaları
texnopolislәr

190 İstehsalın texniki hazırlığına aiddir:

•

konsruktor vә texnoloji hazırlıq
xammalın istehsala verilmәsinin hazırlığı vә texnoloji hazırlıq
yalnız konstruktor hazırlığı
tәşkilati vә madditexniki hazırlıq
madditexniki vә texnoloji hazırlıq

191 Tәriflәrin hansı daha dәqiq innovasiyanın mahiyyәtini xarakterizә edir?

•

yeniliklәrin yeni texnologiyalar, mәhsul vә xidmәt növlәri kimi mәnfәәtli istifadәsi
yeniliyin yaranması ilә onun tәtbiqi arasındakı vaxt müddәti

yeniliklәrin icad edilmәsi prosesidir
yeniliyin alınması, tәkrar istehsalı vә realizasiya ilә bağlı istifadә prosesi
yeni qayda, yeni metod, yeni mәhsul, texnologiya, yeni hadisә

192 İnnovasiya prosesi nәdir?

•

yeniliklәrin yeni texnologiyalar, mәhsul vә xidmәt növlәri kimi mәnfәәtli istifadәsi
yeniliyin yaranması ilә onun tәtbiqi arasındakı vaxt müddәti
yeniliklәrin icad edilmәsi prosesidir
yeniliyin alınması, tәkrar istehsalı vә realizasiya ilә bağlı istifadә prosesi
yeni qayda, yeni metod, yeni mәhsul, texnologiya, yeni hadisә

193 İnnovasiyaların tәşәbbüskarına kim aid deyil?

•

sahibkarlar
ixtiraçılar
alimlәr
konservantlar
menecerlәr

194 İnnovasiyaların tәşәbbüskarına kim aid deyil?

•

siyasi vә dövlәt xadimlәri
müәllimlәr vә tәhsil tәşkilatları
arxitektor, yazıçı vә s.
konservantlar
etik vә din xadimlәri

195 әsasında köhnәlmiş texnologiyalar olan hansı innovasiyalar ictimai sistemlәrin vә institutların
qismәn yaxşılaşdırılmasına istiqamәtlәndirilmişdir?

•

yaxşılaşdırılan
bazisli (fundamental)
texnoloji
mikro innovasiyalar
saxta

196 İnnovasiya mәhsulunun hәyat tsikli neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

6
4
3
7
5

197 İnnovasiya prosesinin hansı mәrhәlәsi ilkindir?

•

fundamental tәdqiqatlar
layihәlәndirmә
planlaşma
ideyaların axtarılması
marketinq tәdqiqatları

198 İnnovasiya prosesinin hansı mәrhәlәsindә konkret praktiki mәsәlәlәrin hәlli baş verir?

•

marketinq tәdqiqatları

•

tәtbiqi tәdqiqatlar
axtarış tәdqiqatlar
işlәnilmә prosesi
fundamental tәdqiqatlar

199 Yeniliklәrin yeni texnologiyalar, mәhsul vә xidmәt növlәri kimi mәnfәәtli istifadәsi necә adlanır?

•

innovasiya
innovasiyalı yanaşma
innovasiya laqı
innovasiya addımı
innovasiya prosesi

200 Yeniliyin alınması, tәkrar istehsalı vә realizasiya ilә bağlı istifadә prosesi necә adlanır?

•

innovasiya addımı
innovasiyalı yanaşma
innovasiya laqı
innovasiya prosesi
innovasiya

201 İnnovasiyanın hәyat tsiklinin hansı mәrhәlәsindә mәhsulun yüksәk maya dәyәrinә, istehsal
güclәrinin tam yüklәnmәmәsinә vә istehsal ehtiyatlarının kәskin azalmasına tәsadüf edilir?

•

IV mәrhәlә  kamillik vә stabillәşmә mәrhәlәsi
V mәrhәlә  enmә mәrhәlәsi
III mәrhәlә  yüksәliş mәrhәlәsi
II mәrhәlә  istehsalda mәnimsәnilmә mәrhәlәsi
I mәrhәlә  yeniliklәrin tәtbiq edilmәsi

202 Qlobal innovasiyalara aiddir:

•

kasset maqnitafonlarından disklәrә keçid
ümumdünya informasiya şәbәkәsinin – internetin yaradılması
göstәrilәnlәrdәn heç biri
müәssisәdә yeni konveyer xәttinin tәtbiqi
köhnәlmiş maşınların qismәn yaxşılaşdırılması

203 Sahә innovasiyalarına aiddir:

•

kasset maqnitafonlarından disklәrә keçid
göstәrilәnlәrdәn heç biri
köhnәlmiş maşınların qismәn yaxşılaşdırılması
müәssisәdә yeni konveyer xәttinin tәtbiqi
ümumdünya informasiya şәbәkәsinin – internetin yaradılması

204 Yeni olmayan innovasiyalara aiddir:

•

ümumdünya informasiya şәbәkәsinin – internetin yaradılması
köhnәlmiş maşınların qismәn yaxşılaşdırılması
göstәrilәnlәrdәn heç biri
müәssisәdә yeni konveyer xәttinin tәtbiqi
kasset maqnitafonlarından disklәrә keçid

205 Lokal innovasiyalara aiddir:

•

göstәrilәnlәrdәn heç biri
müәssisәdә yeni konveyer xәttinin tәtbiqi
kasset maqnitafonlarından disklәrә keçid
ümumdünya informasiya şәbәkәsinin – internetin yaradılması
köhnәlmiş maşınların qismәn yaxşılaşdırılması

206 Dünya informasiya internet setinin yaradılması innovasiyanın hansı növünә aiddir?

•

sahә
qlobal
yeni olmayan innovasiya
bazis
lokal

207 Yeni mәhsulun (әrzaqın) yaradılması innovasiyanın hansı növünә aiddir?

•

yeni olmayan innovasiya
bazis
sahә
qlobal
lokal

208 Katuşkadan kasset maqnitofona keçmәsi innovasiyanın hansı növünә aiddir?

•

qlobal
lokal
yeni olmayan innovasiya
bazis
sahә

209 әmәk vasitәlәrinin texniki sәviyyәsinin yüksәdilmәsinә tәsir edәn modernlәşdirmә vә
sәmәrәlәşdiirmә innovasiyanın hansı növünә aiddir?

•

yeni olmayan innovasiya
sahә
qlobal
lokal
bazis

210 Fundamental tәdqiqatlar nә demәkdir?

•

әldә edilәn nәticәlәrin yoxlanılması mәqsәdilә konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin ilkin nümunәlәrinin
hazırlanması
konkret sahәdә fundamental (nәzәri) tәdqiqatların tәcrübәdә hәyata keçirilmәsinin yollarının öyrәnilmәsi
tәbiәtin vә cәmiyyәtin obyektiv qanunauyğunluqlarının inkişafının aşkar edilmәsi vә sistemlәşdirilmәsi
ümumdövlәt miqyasında bütün müәssisәlәrdә (harada effektlidirsә) iqtisadi mәnimsәmәnin hәyata keçirilmәsi
tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәrinin hazırlanması

211 Tәtbiqi tәdqiqatlar nә demәkdir?

•

konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin yoxlanılması mәqsәdilә ilkin nümunәlәrinin hazırlanması
konkret sahәdә fundamental (nәzәri) tәdqiqatların nәticәlәrinin tәcrübәdә istifadә edilmәsinin yollarının
öyrәnilmәsi
tәbiәtin vә cәmiyyәtin obyektiv qanunauyğunluqlarının inkişafının aşkar edilmәsi vә sistemlәşdirilmәsi
ümumdövlәt miqyasında bütün müәssisәlәrdә (harada effektlidirsә) iqtisadi mәnimsәmәnin hәyata keçirilmәsi

tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәrinin hazırlanması

212 Texniki işlәmә nә demәkdir?

•

konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin yoxlanılması mәqsәdilә ilkin nümunәlәrinin hazırlanması
konkret sahәdә fundamental (nәzәri) tәdqiqatların nәticәlәrinin tәcrübәdә istifadә edilmәsinin yollarının
öyrәnilmәsi
tәbiәtin vә cәmiyyәtin obyektiv qanunauyğunluqlarının inkişafının aşkar edilmәsi vә sistemlәşdirilmәsi
ümumdövlәt miqyasında bütün müәssisәlәrdә iqtisadi mәnimsәmәnin hәyata keçirilmәsi
tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәşmәsinin hazırlanması

213 Tәcrübi istehsal nә demәkdir?

•

tәbiәtin vә cәmiyyәtin obyektiv qanunauyğunluqlarının inkişafının aşkar edilmәsi vә sistemlәşdirilmәsi
konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin nәticәsindә yaradılan mәmulatların ilkin nümunәlәrinin hazırlanması
tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәşmәsinin hazırlanması
konkret sahәdә fundamental (nәzәri) tәdqiqatların nәticәlәrinin tәcrübәdә istifadә edilmәsinin yollarının
öyrәnilmәsi
ümumdövlәt miqyasında bütün müәssisәlәrdә iqtisadi mәnimsәmәnin hәyata keçirilmәsi

214 Tәdqiqatların növlәri:

•

әsas vә dolayı
axtarışlar vә kәşfiyyatlar
nәzәri vә tәcrübi
dövlәt vә firmadaxili
nәzәri vә tәtbiqi

215 Elmi tәdqiqat vә tәcrübi konstruktor işlәrinin başlanğıc mәrhәlәsinә aiddir:

•

layihә işlәri
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar
texnoloji işlәr
konstruktor işlәri

216 Hansı işlәr özündә müәyyәn konstruksiyaları, mühәndis işlәrinin yaxud sistemlәri özündә әks
etdirir?

•

layihә işlәri
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar
texnoloji işlәr
konstruktor işlәri

217 Hansı işlәr texnoloji işlәrin yaradılmasını özündә әks etdirir?

•

texnoloji işlәr
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar
layihә işlәri
konstruktor işlәri

218 Yeni obyektin o cümlәdәn qeyri texniki çertyojlar vә yaxud işarә vasitәlәrinin sisteminin ideya

vә digәr variantlarını aşağıdakılardan hansı özündә әks etdirir?

•

layihә işlәri
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar
texnoloji işlәr
konstruktor işlәri

219 Konstruktor işlәrinә aiddir:

•

konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin nәticәsindә yaradılan mәmulatların ilkin nümunәlәrinin hazırlanması
texnoloji proseslәrin yaradılması
müәyyәn konstruksiyaları, mühәndis işlәrinin yaxud texniki sistemlәrinin yaradılması
tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәşmәsinin hazırlanması
yeni obyektin o cümlәdәn qeyri texniki çertyojlar vә yaxud işarә vasitәlәrinin sisteminin ideya vә digәr
variantlarının yaradılması

220 Texnoloji işlәrә aiddir:

•

konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin nәticәsindә yaradılan mәmulatların ilkin nümunәlәrinin hazırlanması
texnoloji proseslәrin yaradılması
müәyyәn konstruksiyaları, mühәndis işlәrinin yaxud texniki sistemlәrinin yaradılması
tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәşmәsinin hazırlanması
yeni obyektin o cümlәdәn qeyri texniki çertyojlar vә yaxud işarә vasitәlәrinin sisteminin ideya vә digәr
variantlarının yaradılması

221 Layihә işlәrinә aiddir:

•

müәyyәn konstruksiyaları, mühәndis işlәrinin yaxud texniki sistemlәrinin yaradılması
konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin nәticәsindә yaradılan mәmulatların ilkin nümunәlәrinin hazırlanması
yeni obyektin o cümlәdәn qeyri texniki çertyojlar vә yaxud işarә vasitәlәrinin sisteminin ideya vә digәr
variantlarının yaradılması
texnoloji proseslәrin yaradılması
tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәşmәsinin hazırlanması 07 01

222 Sınaq istehsalına aiddir:

•

konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin nәticәsindә yaradılan mәmulatların ilkin nümunәlәrinin hazırlanması
texnoloji proseslәrin yaradılması
müәyyәn konstruksiyaları, mühәndis işlәrinin yaxud texniki sistemlәrinin yaradılması
tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәşmәsinin hazırlanması
yeni obyektin o cümlәdәn qeyri texniki çertyojlar vә yaxud işarә vasitәlәrinin sisteminin ideya vә digәr
variantlarının yaradılması

223 Texniki işlәrә aiddir:

•

konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin nәticәsindә yaradılan mәmulatların ilkin nümunәlәrinin hazırlanması
texnoloji proseslәrin yaradılması
müәyyәn konstruksiyaları, mühәndis işlәrinin yaxud texniki sistemlәrinin yaradılması
tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş tәdqiqatlar elmi
texniki sәnәdlәşmәsinin hazırlanması
yeni obyektin o cümlәdәn qeyri texniki çertyojlar vә yaxud işarә vasitәlәrinin sisteminin ideya vә digәr
variantlarının yaradılması

224 Birbaşa xarici investisiya qoyuluşuna qәrar verәn müәssisә ölkәdә satışı tәşkil etmәk üçün nәdәn
istifadә edilmir?

•

xarici texnologiyadan istifadә
lisenziya hüquqlarından gәlirin әldә edilmәsi
istehsal avadanlıqları
inhisara vәziyyәtdәn faydalanma
texnoloji inkişaf

225 Müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinin hәyata keçirmәsi üçün xüsusi mәnbәlәrә aşağıdakılardan
hansı aiddir:

•

sığorta orqanları tәrәfindәn qәzalardan, tәbii fәlakәtlәrdәn itkilәrin әvәzini ödәmәk nәvlәri kimi әdәnilәn
vәsaitlәr
hüquqi şәxslәrin vә firma işçilәrinin payçı vә başqaüzvlük haqqlarının satışından alınan vәsaitlәr
investisiyalı vergi krediti
konsernlәr, assosiasiyalar vә başqa müәssisә birlәşmәlәrindәn tәkrar bölüşdürmә qaydasında daxil olan pul
vәsaitlәri
pul formasında beynәlxalq tәşkilatların vә maliyyә institutlarının birbaşa qoyuluşları

226 Rentabellik norması yüksәk olmayan qısamüddәtli investisiya layihәlәrinin realizasiyası zamanı
hansı maliyyәlәşdirmә formasından adәtәn istifadә olunur?

•

investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsinin uyğunlaşdırılmış sxemi
kreditli maliyyәlәşdirmә
özünümaliyyәlәşdirmә
bütün sadalananlar
paylı (qarışıq) maliyyәlәşdirmә

227 Rentabellik norması yüksәk olan qisa müddәtli investisiya layihәlәrinin realizasiyası prosesindә
hansı maliyyәlәşdirmә formasından adәtәn istifadә olunur?

•

investisiyaların maliyyәlәşdirilmәsinin uyğunlaşdırılmış sxemi
kreditli maliyyәlәşdirmә
özünümaliyyәlәşdirmә
bütün sadalananlar
paylı (qarışıq) maliyyәlәşdirmә

228 Kommersiya kreditinin hansı formasında tәdarükçü mәhsulun boşaldılmasından sonra ölçüsünü,
qiymәtini, dәyәrini, tәdarükün şәrtlәrini vә ödәnilmәsinin müddәtini göstәrmәklә faktura yazılır?

•

konsiqnasiya formasında kommersiya krediti
açıq uçot üzrә kommersiya krediti
ödәmәnin müddәtini uzatmaqla kommersiya krediti
sadalananlardan heç biri
veksellә borcunun sәnәdlәşdirilmәsilә kommersiya krediti

229 Firmanın daimi tәdarükçülәrilә qabaqcadan danışılmış mәhsulun siyahı üzrә sayı çox da böyük
olmayan partiyalarla çoxsaylı tәdarükü kommersiya kreditinin hansı formasından istifadә olunur?

•

konsiqnasiya formasında kommersiya krediti
açıq uçot üzrә kommersiya krediti
ödәmәnin müddәtini uzatmaqla kommersiya krediti
sadalananlardan heç biri
veksellә borcunun sәnәdlәşdirilmәsilә kommersiya krediti

230 Kommersiya kreditinin hansı formasında tәdarükçü firma ticarәt müәssisәsinin anbarına әmtәә
yükünü realizә etmәk tapşırığı ilә boşaldır?

•

konsiqnasiya formasında kommersiya krediti
açıq uçot üzrә kommersiya krediti
ödәmәnin müddәtini uzatmaqla kommersiya krediti
sadalananlardan heç biri
veksellә borcunun sәnәdlәşdirilmәsilә kommersiya krediti

231 Aşağıdakıdardan hansı müәssisәdә investisiya fәaliyyәtinin maliyyәlәş¬dirilmәsi mәnbәlәrinә aid
deyil?

•

sәhmlәrin yerlәşdirilmәsindәn cәlb edilәn vәsaitlәri;
işçilәrin әmәk haqqı vә sosial sığortaya ayırmalar;
borc maliyyә vәsaitlәri;
istiqrazların yerlәşdirilmәsindәn cәlb edilәn vәsaitlәri;
büdcәdәn vә büdcәdәnkәnar fondlardan mәqsәdli investisiya ayırmaları;

232 İnvestisiya maliyyәlәşdirilmәsinin cәlb olunmuş mәnbәlәrindәn hansı әsas rola malikdir?

•

mülkiyyәtin satışından әldә olunan vәsait
borclar
sәhmdar kapitalının cәlb edilmәsi imkanı
dövlәt büdcәsindәn investisiya assiqnasiyaları
istiqrazların buraxılması

233 İnvestisiya fәaliyyәtinin әn geniş yayılmış maliyyәlәşdirmә forması hansıdır?

•

sadalananlardan heç biri
kreditli maliyyәlәşdirmә
özünümaliyyәlәşdirmә
sadalananlardan hәr biri
paylı (qarışıq) maliyyәlәşdirmә

234 Özünümaliyyәlәşdirmәdәn istifadә olunur:

•

rentabellik norması yüksәk olan qisa müddәtli investisiya layihәlәrinin realizasiyası prosesindә
göstәrilәnlәrdәn heç bir halda
rentabellik norması yüksәk olmayan uzunmüddәtli investisiya layihәlәrinin realizasiyası prosesindә
rentabellik norması yüksәk olmayan qısamüddәtli investisiya layihәlәrinin realizasiyası prosesindә
rentabellik norması yüksәk olan uzun müddәtli investisiya layihәlәrinin realizasiyası prosesindә

235 Kreditli maliyyәlәşdirmәdәn istifadә olunur:

•

rentabellik norması yüksәk olmayan uzunmüddәtli investisiya layihәlәrinin realizasiyası prosesindә
rentabellik norması yüksәk olan qisa müddәtli investisiya layihәlәrinin realizasiyası prosesindә
rentabellik norması yüksәk olan uzun müddәtli investisiya layihәlәrinin realizasiyası prosesindә
göstәrilәnlәrdәn heç bir halda
rentabellik norması yüksәk olmayan qısamüddәtli investisiya layihәlәrinin realizasiyası prosesindә

236 Maliyyәlәşdirmәnin xarici (borc vә cәlbedici) mәnbәlәrinin xüsusiyyәtlәrinә hansı aid deyil:

•

Müәssisәnin ilkin tәsisçilәrinin әlindә idarәetmәnin tam qoruyub saxlaması
müәssisәnin ödәmәqabiliyyәtinin vә müflis riskinin yüksәlmısi, onların istifadәsi zamanı
investisiyalaşmalı kapitalın meyar üzrә mәnfәәtliliyin normasının qaytarılmasının aşağı olması

cәlb edilmәnin qeyrimәhdud hәcmi, demәli investisiya fәaliyyәtinin әhәmiyyәtli genişlәndirilmәsinin
imkanları
cәlb olunmanın mürәkkәbliri vә uzunmüddәtliliyi

237 Maliyyәlәşdirmәnin daxili (xüsusi) mәnbәlәrinin xüsusiyyәtlәrinә hansı aid deyil:

•

cәlb edilmәnin sadәliyi vә sürәtliliyi
investisiyalaşdırılan kapitalın meyar üzrә mәnfәәtlilik normasının yüksәk qaytarılması
xüsusi investisiya resurslarının hәcmindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә çox olan onların mümkün qәdәr cәlb
olunmasının yüksәk hәcmi
müәssisәnin ilkin tәsisçilәrinin әlindә idarәetmәnin tam saxlanması
müәssisәnin ödәmә qabiliyyәtinin olmamasının vә müflisliyinin riskinin, onlardan istifadә zamanı әhәmiyyәtli
dәrәcәdә aşağı düşmәsi

238 Ödәmәnin müddәtini uzatmaqla kommersiya kreditindә:

•

tәdarükçü mәhsulun boşaldılmasından sonra ölçüsünü, qiymәtini, dәyәrini, tәdarükün şәrtlәrini vә
ödәnilmәsinin müddәtini göstәrmәklә faktura yazır
tәdarükçü firma ticarәt müәssisәsinin anbarına әmtәә yükünü realizә etmәk tapşırığı ilә boşaldır
tәdarükçü firma yüklәnmiş әmtәәnin dәyәrini alıcı firma üçün açılmış hesabın debetinә yazır vә o da
göstәrilәn müddәtdә borcunu ödәyir
alıcı firma әmtәәni alan kimi ödәnilmә müddәti göstәrilәn veksel yazır
tәdarükçü ilә hesablaşma әmtәәnin realizasiyasından sonra aparılır

239 Açıq uçot üzrә kommersiya kreditindә:

•

tәdarükçü mәhsulun boşaldılmasından sonra ölçüsünü, qiymәtini, dәyәrini, tәdarükün şәrtlәrini vә
ödәnilmәsinin müddәtini göstәrmәklә faktura yazır
tәdarükçü ilә hesablaşma әmtәәnin realizasiyasından sonra aparılır
alıcı firma әmtәәni alan kimi ödәnilmә müddәti göstәrilәn veksel yazır
tәdarükçü firma yüklәnmiş әmtәәnin dәyәrini alıcı firma üçün açılmış hesabın debetinә yazır vә o da
göstәrilәn müddәtdә borcunu ödәyir
tәdarükçü firma ticarәt müәssisәsinin anbarına әmtәә yükünü realizә etmәk tapşırığı ilә boşaldır

240 Konsiqnasiya formasında kommersiya kreditindә:

•

tәdarükçü ilә hesablaşma әmtәәnin realizasiyasından sonra aparılır
tәdarükçü mәhsulun boşaldılmasından sonra ölçüsünü, qiymәtini, dәyәrini, tәdarükün şәrtlәrini vә
ödәnilmәsinin müddәtini göstәrmәklә faktura yazır
tәdarükçü firma ticarәt müәssisәsinin anbarına әmtәә yükünü realizә etmәk tapşırığı ilә boşaldır
tәdarükçü firma yüklәnmiş әmtәәnin dәyәrini alıcı firma üçün açılmış hesabın debetinә yazır vә o da
göstәrilәn müddәtdә borcunu ödәyir
alıcı firma әmtәәni alan kimi ödәnilmә müddәti göstәrilәn veksel yazır

241 Veksellә borcunun sәnәdlәşdirilmәsilә kommersiya kreditindә:

•

tәdarükçü firma yüklәnmiş әmtәәnin dәyәrini alıcı firma üçün açılmış hesabın debetinә yazır vә o da
göstәrilәn müddәtdә borcunu ödәyir
tәdarükçü firma ticarәt müәssisәsinin anbarına әmtәә yükünü realizә etmәk tapşırığı ilә boşaldır
tәdarükçü ilә hesablaşma әmtәәnin realizasiyasından sonra aparılır
alıcı firma әmtәәni alan kimi ödәnilmә müddәti göstәrilәn veksel yazır
tәdarükçü mәhsulun boşaldılmasından sonra ölçüsünü, qiymәtini, dәyәrini, tәdarükün şәrtlәrini vә
ödәnilmәsinin müddәtini göstәrmәklә faktura yazır

242 Sadalananlardan hansıları innovasiyaların maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinin ümumdövlәt
sәviyyәsindә aparılmasına aiddir?
aksiyaların satışından alınan vәsaitlәr

•

bank kreditlәri
daxili vә xarici dövlәt borcunun formasında borc alınmış vәsaitlәr
lizinq imtiyazları
innovasiya investisiyaları

243 Hansı ölkәlәrdә elmi tәdqiqatların vә işlәmәlәrin maliyyәlәşdirilmәsindә xüsusi sektorun payı 70
75% tәşkil edir?

•

Rusiya, Çin, Hindistan
Belçika, Almaniya, Fransa
ABŞ, İsveçrә, Finlandiya
ABŞ, Almaniya, Norveç
Bolqarıstan, Macarıstan, Polşa

244 Hansı ölkәlәrdә elmi tәdqiqatlar vә işlәmәlәrin dövlәt maliyyәlәşdirilmәsi üstün olmaqla model
yayılmışdır?

•

Rusiya, Çin, Hindistan
Belçika, Almaniya, Fransa
ABŞ, İsveçrә, Finlandiya
ABŞ, Yaponiya, Cәnubi Koreya
Bolqarıstan, Macarıstan, Polşa

245 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәyi rolunda
çıxış edә bilmәz?

•

müәssisәnin әmәk haqqı fondunun vәsaiti
müәssisәnin tәsisçilәrinin verdiyi vәsait
müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt
müәssisәnin cәlb etdiyi borc vәsaitlәri
müәssisәnin ehtiyat fondunun vәsaiti

246 Daxili vә xarici dövlәt borcu formasında alınmış vәsaitlәr innovasiyaların maliyyәlәşdirilmәsi
mәnbәlәrinin hansı sәviyyәsindә aparılmasına aiddir?

•

institusional
sahә
ümumdövlәt
lokal
regional

247 Hansı işlәmәlәr yeni proseslәrin tәtbiqi ilә mәşğul olurlar?

•

tәtbiqi
texnoloji
konstruktor
tәşkilati
layihә

248 Yeni obyektlәrin tikintisi ilә hansı işlәmәlәr mәşğul olurlar?

•

konstruktor
tәtbiqi
texnoloji
layihә

tәşkilati

249 Yeni sistemlәrin tәşkili vә idarә edilmәsi üçün hansı işlәmәlәrdәn istifadә edilir?

•

konstruktor
layihә
texnoloji
tәşkilati
tәtbiqi

250 Hansı әlamәtә görә innovasiyalar materialtexniki, sosial, iqtisadi, tәşkilatiidarәetmә, hüquqi,
ekoloji kimi qruplaşdırılır?

•

yeniliyin tipinә görә
idarәetmә sәviyyәsinә görә
texnoloji parametrlәrә әsasәn
fәaliyyәt sferasına görә
miqyasa görә

251 Hansı әlamәtә görә innovasiyalar әvәzlәyici, lәğvedici, qaytarıcı, tamamilә yeni (analoqu
olmayan) kimi qruplaşdırılır?

•

yeniliyin tipinә görә
idarәetmә sәviyyәsinә görә
texnoloji parametrlәrә әsasәn
fәaliyyәt sferasına görә
yeniliyin sәviyyәsinә görә (әvvәlkilәrlә müqayisәdә)

252 Mәmulat nümunәlәri hazırlamaq üçün hansı işlәmәlәr lazımdır?

•

texnoloji
tәtbiqi
layihә
konstruktor
tәşkilati

253 Yeniliklәrin hәyat tsiklinin hansı mәrhәlәsindә laboratoriya, yarım istehsal (yarımfabrikat) –
tәcrübi sınaq işlәri hәyata keçirilir?

•

nәzәri tәdqiqatlar
texniki işlәmәlәr
tәtbiqi tәdqiqatlar
yeniliklәrin genişlәndirilmәsi
tәcrübi işlәmәlәr

254 İnnovasiya prosesinin hansı mәrhәlәsinin nәticәsi sahә informasiyası, texniki vәzifılır,
müәssisınin metodik layihәsi hesab edilir?

•

nәzәri tәdqiqatlar
texniki işlәmәlәr
tәtbiqi tәdqiqatlar
yeniliklәrin genişlәndirilmәsi
tәcrübi işlәmәlәr

255 İnnovasiya prosesi nәdir?

•

•

әn yeni texnologiyaların , yeniliklәrin, istehsaliqtisadi vә sosial – tәşkilati potensialının yaradılması, tәtbiqi,
inkişaf etdirilmәsidir
innovasiya fәaliyyәtini aktivlәşdirilmәsinә, onun effektivliyinin yüksәldilmәsinә vә nәticәlәrinin
genişlәndirilmәsinә, ölkәnin sürәtli sosialiqtisadi inkişafına vә cәmiyyәtin tәlәbatının daha dolğun tәmin
edilmәsi mәqsәdi ilә resurslardan geniş istifadә edilmәsinә istiqamәtlәndirilmiş tәdbirlәrin mәcmusudur
müәssisәnin müxtәlif yeniliklәrin işlәnib hazırlanmasına vә istifadәsinә ayrılmış maliyyә vәsaitlәrinin
investisiyalaşdırılması üzrә tәdbirlәrin mәcmuu
ölkәnin vә ayrıayrı sferalarının iqtisadiyyatına kapital qoyuluşlarının zәruri sәviyyә vә quruluşunun tәmin
edilmәsi üzrә birbirilә qarşılıqlı bağlı olan mәqsәd vә tәdbirlәr kompleksi, tәkrar istehsalın bütün әsas
agentlәrinin investisiya aktivliyinin yüksәldilmәsi üzrә tәdbirlәr kompleksi
cәmiyyәtin strateji mәqsәdlәrinә nail olması üçün ölkәnin elmitexniki potensialının formalaşmasına vә
inkişafına istiqamәtlәndirilmiş prinsip vә metodların mәcmusu

256 Hansı innovasiyalar istehsalın tәşkilinin daha mütәrrәqqi formalarından, yeni maliyyәkredit
institutlarından, qiymәtli kağız növlәrindәn istifadәdә, iqtisadi proseslәrin idarә edilmәsindә öz әksini
tapır?

•

texnoloji
sosial – siyasi
iqtisadi
mәhsul
proses

257 İqtisadi innovasiyalar:

•

yeni sahәlәrin, istehsalın tәşkili formalarının, dövlәt hüquqi institutların yaradılmasında öz әksini tapır
istehsal olunan әmtәә vә xidmәtlәrin çeşidinin genişlәndirilmәsinә vә keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılmasına,
istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin, texnologiyada nәsl dәyişilmәsinin, texnoloji tәrzlәrin vә istehsalın
texnoloji üsullarının dәyişilmәsinin әsasını tәşkil edir
mәhsul buraxılışının ayrıayrı parametrlәrinin yaxşılaşdırılmasına, istifadә olunan texnologiyalara
istiqamәtlәnmişdir vә adәtәn heç bir әhәmiyyәtli sәmәrә vermirlәr
istehsalın yeni texnoloji yaxud iqtisadi üsuluna, sosio mәdәni quruluşa, ardıcıl ümumdünya sivilizasiyaya
keçidini әvәz edir
istehsalın tәşkilinin daha mütәrrәqqi formalarından, yeni maliyyәkredit institutlarından, qiymәtli kağız
növlәrindәn istifadәdә, iqtisadi proseslәrin idarә edilmәsindә öz әksini tapır

258 Texnoloji innovasiyalar:

•

istehsal olunan әmtәә vә xidmәtlәrin çeşidinin genişlәndirilmәsinә vә keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılmasına,
istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin, texnologiyada nәsl dәyişilmәsinin, texnoloji tәrzlәrin vә istehsalın
texnoloji üsullarının dәyişilmәsinin әsasını tәşkil edir
istehsalın yeni texnoloji yaxud iqtisadi üsuluna, sosio mәdәni quruluşa, ardıcıl ümumdünya sivilizasiyaya
keçidini әvәz edir
istehsalın tәşkilinin daha mütәrrәqqi formalarından, yeni maliyyәkredit institutlarından, qiymәtli kağız
növlәrindәn istifadәdә, iqtisadi proseslәrin idarә edilmәsindә öz әksini tapır
mәhsul buraxılışının ayrıayrı parametrlәrinin yaxşılaşdırılmasına, istifadә olunan texnologiyalara
istiqamәtlәnmişdir vә adәtәn heç bir әhәmiyyәtli sәmәrә vermirlәr
yeni sahәlәrin, istehsalın tәşkili formalarının, dövlәt hüquqi institutların yaradılmasında öz әksini tapır

259 Aşağıdakılardan hansı texnikitexnoloji innovasiyaların yaradılması mәqsәdlәrinә aid deyil?

•

istehsal olunan mәmulatların konstruktivtexnoloji mürәkkәbliyinin konstruktiv yeniliklәr hesabına
azaldılması
texnoloji tәchizatın, alәtlәrin, qurğuların texniki sәviyyәsi vә keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi vә әmәyin elmi
әsaslar әsasında tәşkili hesabına mәmulatların texnoloji ağırlığı vә әl işinin azaldılması;
yeni materialların tәtbiqi hesabına mәmulatların istehsalı üşün sәrf olunan materialların hәcminin azaldılması;
elektronika vә kompüter texnikası vә s. әsasında istehsalatın idarәetmә proseslәrinin kompleks tәnzimlәnmәsi.
müәssisәnin maşın vә avadanlıqlarının әsaslı tәmiri yolu ilә onların mәhsuldarlığının artırılması;

260 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı biri elmitexniki tәrәqqi ilә innovasiya arasında әlaqәni daha
dolğun әks etdirir?

•

İnnovasiya – elmitexniki tәrәqqinin potensial imkanlarının yeni mәhsul vә tex¬no¬logi¬ya¬larda öz әksini
tapan real elmitexniki nailiyyәtlәrә çevrilmәsini әks etdi¬rir
İnnovasiya – elmitexniki tәrәqqinin imkanlarının yeni mәhsul vә tex¬no¬logi¬ya¬larda öz әksini tapmasıdır
İnnovasiya elә elmitexniki tәrәqqinin özüdür
İnnovasiya hәm elmitexniki tәrәqqini, hәm dә marketinq fәaliyyәtini birlәşdirir
İnnovasiya  elmitexniki tәrәqqinin fundamental tәdqiqatlarının bazara çıxarılması vә
kommersiyalaşdırılmasıdır

261 Yenilik dәrәcәsinә vә sәlәfi ilә müqayisәsinә görә innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

•

texnikitexnoloji, tәşkilatiiqtisadi, ictimai (istehsaldan kәnar)
әvәzlәyici, lәğvedici, qaytarıcı, tamamilә yeni (analoqu olmayan)
materialtexniki, sosial, iqtisadi, tәşkilatiidarәetmә, hüquqi, ekoloji
radikal, kombinәlәşdirilmiş, modifikasiya edilmiş
dәqiq, sistemli, strateji

262 Yeniliklәrin tәtbiqindә özәl şirkәtlәrin son mәqsәdi:

•

satış bazarlarını genişlәndirmәkdir
öz mәnfәәtini artırmaqdır
mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәkdir
rәqabәt qabiliyyәtini artırmaqdır
istehlakçıların tәlәbatını daha dolğun ödәmәkdir

263 Aşağıdakı fәaliyyәtlәrdәn hansı biri müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinә aid edilә bilmәz?

•

iqtisadi dövriyyәdә reallaşdırılacaq yeni yaxud tәkmillәşdirilmiş mәhsulun vә ya texnoloji prosesin
yaradılmasına istiqamәtlәnmiş elmitәdqiqat, tәcrübәkonstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin yerinә yetirilmәsi;
intellektual mülkiyyәt obyektlәrinә vә mәxfi elmi vә texnoloji informasiyaya hüquqların әldә edilmәsi,
ötürülmәsi vә qorunması;
innovasiya infrastrukturunun yaradılması vә inkişaf etdirilmәsi;
istehsalın texnoloji cәhәtdәn yenidәn tәchiz edilmәsinin vә hazırlığının hәyata keçirilmәsi;
yeni proseslәrin, mәhsulların vә mәmulatların sınağının lisenziyalaşdırılması vә standartlaşdırılması;

264 Yeniliyin tipinә görә innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

•

radikal, kombinәlәşdirilmiş, modifikasiya edilmiş
dәqiq, sistemli, strateji
әvәzlәyici, lәğvedici, qaytarıcı, tamamilә yeni (analoqu olmayan)
texnikitexnoloji, tәşkilatiiqtisadi, ictimai (istehsaldan kәnar)
materialtexniki, sosial, iqtisadi, tәşkilatiidarәetmә, hüquqi, ekoloji

265 Elmitexniki inqilab aiddir

•

texnoloji innovasiyalara
eralı innovasiyalara
bazisli innovasiyalara
makro innovasiyalara
sosialsiyasi innovasiyalara

266 әmtәә vә bazarlarının doldurulması vә yenilәşdirilmәsinin әsasında, istehsalın effektivliyinin
yüksәldilmәsinin, texnologiyada nәsl dәyişilmәsinin, texnoloji tәrzlәrin, istehsalın texnoloji
üsullarının dәyişilmәsinin әsasını hansı nnovasiyalar tәşkil edir?

•

•

texnoloji innovasiyalar
sosialsiyasi innovasiyalar
iqtisadi innovasiyalar
hüquq sahәsindәki innovasiyalar
dövlәthüquqi

267 Hansı innovasiyalar istehsal olunan әmtәә vә xidmәtlәrin çeşidinin genişlәndirilmәsinә vә
keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılmasına, yaxud burada istifadә olunan texnologiyaların tәkmillәşdirilmәsinә
istiqamәtlәnmişdir?

•

texnoloji
sosialsiyasi
iqtisadi
hüquq sahәsindәki innovasiyalar
dövlәthüquqi

268 İnnovasiya layihәsinin bölmәlәri arasında belәsi yoxdur:

•

layihәnin mәqsәdlәr ağacı vә onun reallaşdırılması üzrә tәdbirlәr sistemi
layihәnin hәyata keçirilmәsinin resurs (kompleks) tәminatı
layihәnin kompleks әsaslandırılması
mәhsulun satış planı
layihәnin reallaşdırılması mexanizmi vә motivasiya sistemi

269 Aşağıdakılardan hansı biri innovasiya tsiklini xarakterizә edir?

•

elmi vә marketinq tәdqiqatları – yeni ideya – ideyanın layihәlәndirilmәsi – yeni mәhsulun buraxılışı –
mәhsulun kütlәvi buraxılışı – hazır mәhsulun satışı – gәlir әldә olunması
elmi vә marketinq tәdqiqatları  yeni ideya – layihәlәndirmә – mәhsul istehsalı – mәhsul satışı – gәlir
götürülmәsi – mәnfәәtin bölgüsü
elmi vә marketinq tәdqiqatları – yeni ideya – ideyanın layihәlәndirilmәsi – layihәnin sınaqdan keçirilmәsi –
yeni mәhsulun buraxılışı – mәhsulun tәkmillәşdirilmәsi – mәhsulun kütlәvi buraxılışı – mәhsul istehsalının
dayandırılması
marketinq tәdqiqatları  investisiya layihәsi – yeni mәhsulun yaradılması  mәhsul istehsalının tәşkili  hazır
mәhsulun satışı
elmi tәdqiqatlar  marketinq tәdqiqatları  yeni mәhsulun buraxılışı – mәhsul satışı – yeni satış bazarlarının
әldә edilmәsi – mәhsul istehsal vә satışının artırılması

270 İnnovasiya fәaliyyәtinә mane olan amillәrә hansı aid deyil?

•

innovasiya fәaliyyәtinә dövlәt himayәdarlığı
innovasiyanın mükafatlandırılmasının dövlәt tәdbirlәrinin olması
investisiya fәaliyyәtinin mükafatlandırma fondunun olması
elmitexniki infrastruktura malik olmaq
keyfiyyәtin yaxşılaşdırılması investisiyasına malik olmaq

271 Birbaşa xarici investisiya qoyuluşuna qәrar verәn müәssisә ölkәdә satışı tәşkil etmәk üçün nәdәn
istifadә edilmir?

•

müәssisәnin maliyyә mәnbәlәrindәn daha aktiv istifadәsi
mal çeşidlәrinin artırılması
әmәk resurslarının tәdqiqi
yeni marketinq üsullarından istifadә
saatış kanalların genişlәndirilmәsi

272 İnvestisiyanın maliyyәlәşdirilmәsi formalarına hansı aiddir?

•

xüsusi, borc alınmış vә cәlb olunmuş pul vәsaitlәri
özünümaliyyәlәşdirmә, kredit maliyyәlәşdirilmәsi, paylı (qarışıq) maliyyәlәşdirmә
qısamüddәtli, ortamüddәtli, uzumüddәtli
milli, xarici, qarışıqlı maliyyәlәşdirmә
xüsusi vә cәlb edilmiş pul vәsaitlәri

273 Normativ xidmәt müddәtindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә az olan müddәtә icraçıya әmlakın verilmәsi
üzrә lizinq növü:

•

xayrinq
operativ
maliyyә
rentinq
selenq

274 әmtәә vә xidmәtlәrin realizasiyası zamanı kommersiya kreditlәrinin şәrtlәri әsasında kotragentlәr
arasında banka yaxud ixtisaslaşdırılmış kompaniyaya ödәnilmәmiş borcların (debitor borclarının)
tәlәblәrinin yenidәn güzәşt etmәlәrinin aparılması maliyyәlәşmәnin hansı formasıdır?

•

bank kreditlәşmәsi
lizinq
ipoteka
faktorinq
icarә

275 Maliyyәlәşdirilmәnin әn etibarlı metodu:

•

kapitalın kredit bazarından cәlb edilmәsi
özünümaliyyәlәşdirmә
büdcә maliyyәlәşdirmә
kapital bazarının mexanizmi vasitәsilә maliyyәlәşdirmә
investisiyaların uyğunlaşdırılmış maliyyәlәşdirilmә sxemi

276 Normativ xidmәt müddәtindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә çox olan müddәtә icraçıya әmlakın
verilmәsi üzrә lizinq növü:

•

rentinq
xayrinq
selenq
maliyyә
operativ

277 İnvestisiya maliyyәlәşdirilmәsinin xüsusi mәnbәlәrindәn hansı әsas rola malikdir?

•

xalis mәnfәәt
mәcmu gәlir
amortizasiya ayırmaları
sabit passivlәr
kreditor borcları

278 İnvestisiya maliyyәlәşdirilmәsinin borc mәnbәlәrindәn hansı әsas rola malikdir?
investisiyanın vergi krediti
xarici investorların vәsaitlәri
büdcәdәn investisiya assiqnasiyaları

•

büdcә krediti
uzunmüddәtli bank kreditlәri

279 Yeniliyin tәtbiqi nәticәsindә müәssisәdә işçilәrin әmәk vә istirahәt şәraiti yaxşılaşıbsa, bu hansı
sәmәrә hesab olunur?

•

sosial sәmәrә
ekoloji sәmәrә
iqtisadi sәmәrә
bu, sәmәrә deyil
elmitexniki sәmәrә

280 Sadalananlardan nәyi elmitexniki tәşkilatların heyәtinә daxil edilmir?

•

elmi әmәkdaşlar
elmitexniki heyәt
elmikömәkçi heyәt
xidmәtedici heyәt
inzibati tәsәrrüfat heyәti

281 Elmitexniki tәşkilatların heyәti qruplarından hansı qrupu elmitexniki kadrların strukturasının
әsas hissәsi sayılır?

•

elmi әmәkdaşlar
elmitexniki heyәt
inzibati tәsәrrüfat heyәti
xidmәtedici heyәt
elmikömәkçi heyәt

282 Elmitexniki tәşkilatların heyәtinin hansı kateqoriyası elmi xidmәtlә, tәdqiqatlarının nәticәlәrinin
realizasiyasıyla mәşğul olur?

•

elmitexniki heyәt
elmi әmәkdaşlar
inzibati tәsәrrüfat heyәti
xidmәtedici heyәt
elmikömәkçi heyәt

283 Elmitexniki tәşkilatların heyәtinin hansı kateqoriyası kәşflәr etmәklә vә innovasiya fikirlәrini
tәklif edәrәk yeni ideyalar irәli sürür?

•

elmi әmәkdaşlar
elmikömәkçi heyәt
inzibati tәsәrrüfat heyәti
xidmәtedici heyәt
elmitexniki heyәt

284 Elmitexniki tәşkilatların heyәtinin hansı kateqoriyası patentli xidmәtlәrin, elmitexniki vә
maliyyәkommersiya mәlumat bölmәlәri maliyyәiqtisadi bölmәlәrini, işçilәrini, laborantları daxil
edir?

•

elmitexniki heyәt
elmikömәkçi heyәt
inzibati tәsәrrüfat heyәti
xidmәtedici heyәt

elmi әmәkdaşlar

285 Elmi kadrlara aiddir:

•

elmi işçilәr, eksperimental zavodlar, sexlәr, laboratoriyaların yüksәk ixtisaslı kadrları
tәdqiqatçılar, texniklәr, laborantlar
alimlәr, kiçik xidmәtedici heyәt, novatorlar
tәdqiqatçılar, ixtiraçılar, sexlәrin rәhbәrlәri
elmitәdqiqat tәşkilatlarının strukturu vә onun çevikliyi

286 Elmi әmәkdaşlar:

•

elmi xidmәtlә, tәdqiqatlarının nәticәlәrinin realizasiyasıyla mәşğul olur
özündә patentli xidmәtlәrin, elmitexniki vә maliyyәkommersiya mәlumat bölmәlәri maliyyәiqtisadi
bölmәlәrini, işçilәrini, laborantları daxil edir
inzibatitәsәrrüfat fәaliyyәtlә mәşğul olurlar
bütün sadalananlar
kәşflәr etmәklә vә innovasiya fikirlәrini tәklif edәrәk yeni ideyalar irәli sürürlәr

287 Ölkә riskinin müәyyәn edilmәsindә hansı üsuldan istifadә edilmir?

•

statistik tәhlil
fәrziyyә üsulu
cәdvәl üsulu
komersiya metodu
iqtisadi, sosial amillәr

288 Fәrziyyәlәr üsulunda hansı iqtisadi göstәricidәn istifadә edilmir?

•

investisiyalara qarşı hökümәtin münasibәtlәri
ölkә riski
idarәetmәnin keyfiyyәti
pul siyasәtinin tәsirli olması
hökümәtin maliyyә siyasәti

289 Fәrziyyәlәr üsulunda hansı iqtisadi göstәricidәn istifadә edilmir?

•

valyuta siyasәti
beynәlxalq kreditlәrә olan münasibәtlәr
hökümәtin maliyyә siyasәti
investisiya xәrclәrinin miqdarı
idarәetmәnin keyfiyyәti

290 Fәrziyyәlәr üsulunda hansı siyasi göstәrәcidәn istifadә edilmir?

•

hökümәt qurumlarının qәrarlarında qarışıqlıq
bazardakı qiymәt vә maya dәyәri
hökümәtin birbirini tamamlayan iqtisadi – siyasi fәaliyyәtlәr
hökümәt qruplarında nәzarәtin vә tarazlığın dәrәcәsi
xaricdәn gәlәcәk potensial tәhlükә

291 İnnovasiyaların maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrindәn hansı birisinin hesabı çox vaxt müәssisәnin
xüsusi vәsaitlәri formalaşır?
sıradan çıxmış vә lazımsız әmlakın realizasiyası
eksport gәlirlәrindәn

•

realizasiyadan kәnar әmәliyyatların
amortizasiya ayırmalarından
mәhsul realizasiyasından mәnfәәtlәrdәn

292 Sadalananlardan hansı birisi elmitәdqiqat institutlarının vә tәcrübәkonstruktor bürolarının
xüsusi vәsaitlәrinin strukturasında çox da böyük olmayan hissәni tәşkil edir?

•

başqa tәşkilatlarla, dövlәt orqanlarıyla vә kommersiya strukturlarıyla tәsәrrüfat hesablı işlәrinin yerinә
yetirilmәsindәn gәlәn mәnfәәt
yeniliklәr bazarında elmi mәhsulun satışı
konsultativ kömәk göstәrmә
amortizasiya ayırmaları
yeniliklәr bazarında elmi mәhsulun satışı vә konsultativ kömәyin göstәrilmәsi

293 Sadalananlardan hansı dövlәt qeyribüdcә fondlarının xüsusiyyәtidir?

•

fondların vәsaitlәri büdcәyә daxil edilmiş dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsi üçün istifadә olunur
fondlara haqq vermә tariflәri hәr bir müәssisә tәrәfindәn sәrbәst qoyulur
әsasәn vә hüquqi şәxslәrin könüllü ayırmalarının hesabına formalaşır
fondların pul resursları bәlәdiyyә xüsusiyyәtlәrindәdir, büdcәlәrin hәmçinin başqa fondların tәrkibinә daxil
edilmir vә bu vә ya digәr mәqsәdlәrә müsadirә etmәyә mәxsus deyildir
ciddi mәqsәdli istiqamәtin olması

294 Hansı maliyyә mәnbәyinin hesabına müәssisәlәr istehsalının, elm vә texnikanın inkişafı
fondlarından әmәlә gәlmir?

•

elmitexniki işlәmәlәrdәn istifadә edilmәsi üçün başqa müәssisәlәrdәn alınan vәsaitin müәyyәn hissәsi
lazımsız әmlakın realizasiyasından әldә edilmәlәr
amortizasiya ayırmaları
müәssisәlәrin sabit normalarla mәnfәәtlәrindәn ayırmalar
konsaltinq göstәrilmәsindәn alınan gәlirlәr

295 Dövlәt innovasiya siyasәtinin hansı variantı sәhvdir?

•

regional inkişaf siyasәti
iqtisadi stukturun transformasiyasına istiqamәtlәndirilmiş siyasәt
“tәlәbә yönәlik” siyasәt
“texnoloji tәkan” siyasәti
sosial yönümlü siyasәt

296 Dövlәt innovasiya siyasәtinin hansı variantları fәrqlәndirir:

•

«texnoloji tәkan» siyasәti, elmitexniki inkişaf siyasәti, yeniliklәrin stimullaşdırılması siyasәti, "tәlәbә
yönәlik" siyasәt, "sosial yönümlü" siyasәt
regional inkişaf siyasәti, vergi güzәştlәri siyasәti, «texnoloji inkişaf» siyasәti, elmitexniki inkişaf siyasәti,
yeniliklәrin tәtbiqi siyasәti
"texnoloji tәkan" siyasәti, "tәlәbә yönәlik" siyasәt, "sosial yönümlü" siyasәt, iqtisadi strukturun
transformasiyasına istiqamәtlәnmiş siyasәt
"texnoloji tәkan" siyasәti, "investisiyaya artımı" siyasәti, "sosial inkişaf" siyasәt, iqtisadi islahatlar siyasәt
elmitexniki inkişaf siyasәti, yeniliklәrin stimullaşdırılması siyasәti, «texnoloji inkişaf» siyasәti, әmәyin elmi
tәşkili siyasәti

297 Hansı ölkәlәr innovasiya prosesinә fәal tәsir etmә siyasәtinin tәrәfdarıdırlar?

•

Yaponiya vә ABŞ
Almaniya vә ABŞ
ABŞ vә Böyük Britaniya

•

Yaponiya vә Fransa
Fransa vә Böyük Britaniya

298 Hansı ölkәlәr innovasiya prosesinә fәal tәsir etmәmәk siyasәtinin tәrәfdarıdırlar?

•

Fransa vә Böyük Britaniya
Yaponiya vә ABŞ
Almaniya vә ABŞ
Yaponiya vә Fransa
ABŞ vә Böyük Britaniya

299 Hansı ölkәlәr hәrbi texnologiyalara vәsait qoymaqla onların texnoloji üstünlüyünü tәmin edir?

•

Almaniya vә ABŞ
Yaponiya vә ABŞ
Yaponiya vә Fransa
Fransa vә Böyük Britaniya
ABŞ vә Böyük Britaniya

300 Aşağıdakılardan hansıları innovasiya sahәsindә dövlәtin tәsiri metodlarına aiddir?

•

aktiv vә passiv
birbaşa vә dolayı
daxili vә xarici
makroiqtisadi vә mikroiqtisadi
әsas vә kömәkçi

301 Elmitexnki siyasәtin mәqsәdlәrinә nә aiddir?

•

innovasiya siyasәtinin hüquqi bazasının yaradılması
innovasiya proseslәri sahәsindә beynәlxalq әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsi
dövlәt investisiyalarının birbaşa idarә edilmәsi
milli elmin dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi
innovasiya fәaliyyәtinin kadrlarla tәmin edilmәsi

302 Dövlәt elmitexniki siyasәtinin formalarına nә aid deyil?

•

yüksәk seleksiyalı vә әhatәedici
tәmkinli vә bazar proseslәrinә geniş imkan verәn
aktiv, mülayim vә passiv
iqtisadi vә texnoloji innovasiya
proteksionist vә xarici elm vә texnika üçün son hәddә qәdәr açıq

303 Hәrbikosmik proqramların dövlәt maliyyәlәşdirilmәsi hansı ölkәlәrdә daha üstündür?

•

Fransa vә İtaliya
Yaponiya vә Almaniya
ABŞ vә Böyük Britaniya
Çin vә Türkiyә
Rusiya vә İran

304 Hansı ölkәlәrdә vәtәndaş ETTDKın dövlәt maliyyәlәşdirilmәsi üstündür?

•

Fransa vә İtaliya
Yaponiya vә Almaniya
ABŞ vә Böyük Britaniya

Çin vә Türkiyә
Rusiya vә İran

305 Milli innovasiya sistemlәri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsiplәri әsas götürmür?

•

innovasiya fәaliyyәtinin institusional kontekstinin bu fәaliyyәtin mәzmununa vә strukturuna birbaşa tәsir
göstәrәn amil olması
elmi işlәrә әsaslanan rәqabәtin iqtisadi dinamikasının başlıca amili olması
korporasiyalar vә iri şirkәtlәr arasında innovasiyalara әsaslanan rәqabәtin iqtisadi dinamikasının başlıca amili
olması
miqyas artımında qәnaәt prinsipi
iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi

306 Aşağıdakılardan hansı dövlәtin elmitexniki vә innovasiya siyasәtinin istiqamәtlәrinә daxil deyil?

•

özәl bölmәlәrdә elmi tәdqiqtların vә onların nәticәlәrinin tәtbiqinin dövlәt tәrәfindәn stimullaşdırılması
dövlәt elmitәdqiqatlarında öncül istiqamәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
ölkәdә yoxsulluğun azaldılması
dövlәt elmi mәrkәzlәrindә tәdqiqatların yerinә yetirilmәsi
dövlәt resurslarının elmi tәdqiqatların müxtәlif istiqamәtlәri arasında bölüşdürülmәsi

307 Aşağıdakılardan hansı dövlәtin elmitexniki vә innovasiya siyasәtinin istiqamәtlәrinә daxil deyil?

•

beynәlxalq әmәkdaşlıq
regionların sosial inkişafı
xarici tәcrübәnin öyrәnilmәsi
ümummilli elmi prioritetlәr sisteminin formalaşması
elmi texniki proqnozlaşdırma

308 İnnovasiya prosesinin modelinә daxil deyil?

•

qәrbi Avropa modeli
Azәrbaycan modeli
vençur sahibkarlığı
Strateji Alyans modeli
Yapon innovasiya modeli

309 İnvestisiyanın faydalı ömrünә tәsir etmir?

•

investisiyanın dәyәrlәndirilmәsi
istehsal edilәn mәhsulun tәlәb miqdarına
investisiyanın mallarının xüsusiyyәtlәri
istifadә olunan texnologiyanın sәviyyәsi
istehsal müddәtindә istifadә olunacaq xammal ehtiyatı

310 İnvestisiya qoyduqda faydalı sәmәrәliliyini müәyyәn etmәk üçün hansı mәlumatlar lazım deyil?

•

bazardakı cari faiz nisbәtlәri
xarici kapital
daxili kapital
investisiyanın faydalı ömrü
alternativ istehsal üsullari

311 İnvestisiya qoyuluşunda tәsirli olan amillәrә nә aid deyil?
әlverişli istehsal imkanlarının istifadәsi

•

yeni bazarlarda mәnfәәti artırmaq
yeni bazar sahәlәrini әlә keçirmәk
istehsal müddәtindәki xәrclәr
yeni gәlir mәqsәdilә iqtisadi amillәrdәn istifadә

312 İnvestisiya qoyuluşunda tәsirli olan amillәrә nә aid deyil?

•

xarici texnologiyadan faydalanma
keyfiyyәtli xammal istifadәsi
innovasiyanın faydalı ömrü
müәssisınin nәğd pul axınının tarazlaşdırılması
inhisarçılıqdan faydalanma

313 İnvestisiyanın daxili rentabellik norması dedikdә:

•

inteqral sә¬mә¬rәni vahidә bәrabәrlәşdirәn diskontlaşdırma әmsalının qiymәti ba¬şa düşülür;
diskontlaşdırma әmsalının inteqral sә¬mә¬rәyә nisbәti ba¬şa düşülür;
inteqral sә¬mә¬rәnin diskontlaşdırma әmsalına nisbәti ba¬şa düşülür;
investisiyanın ödәnmә müddәtinin diskontlaşdırma әmsalına nisbәti ba¬şa düşülür;
xalis cari dәyәri (inteqral sә¬mә¬rәni) sıfra bәrabәrlәşdirәn diskontlaşdırma әmsalının qiymәti ba¬şa düşülür;

314 İnvestisiyanın rentabellik indeksi necә hesablanır?

•

illәr üzrә mәhsulun maya dәyәrinin cari dәyәrinin illәr üzrә ilә gәlirlәrin cari dәyәrinә nisbәti kimi;
illәr üzrә material xәrclәrinin cari dәyәri kimi;
illәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәri ilә nağd pul mәxaricin cari dәyәri arasındakı fәrq kimi;
illәr üzrә әmәk haqqını xәrclәri vә amortizasiya ayırmalarının cәminin cari dәyәrini.
illәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәrinin illәr üzrә nağd pul mәxaricin cari dәyәrinә nisbәti kimi;

315 Amortizasiya normalarının yüksәldilmәsi layihәyә necә tәsir göstәrir?

•

layihәnin әmәk haqqı xәrclәrini azaldır;
layihәnin investisiya xәrclәrini artırır;
layihәnin material xәrclәrini artırır;
layihәnin xalis nağd axınlarının cari dәyәri azalır.
layihәnin xalis nağd axınlarını artırır;

316 Layihәnin iqtisadi sәmәrәliliyinin investisiya imkanlarının texnikiiqtisadi tәdqiqatlar
mәrhәlәsindә ölçülmәsi hansı qiymәtlәrlә aparılır?

•

hesabama vә proqnoz
proqnoz
bazis
azad
hesabama

317 İnvestisiya layihәsinin texnikiiqtisadi әsaslandırılma mәrhәlәsindә iqtisadi sәmәrәliliyinin hansı
qiymәtlәrlә mütlәq sayılır?

•

hesabama vә proqnoz
proqnoz
bazis
azad
hesabama

318 İnvestisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyin quymәtlәndirilmәsinin hansı metodu mühasibat uçotuna
әsaslanır? (adi metod)

•

investisiyaların gәlirlilik indeksi
gәlirliliyin daxili norması
xalis cari dәyәr (xalis diskontlaşdırılmış dәyәr)
diskontlaşma hesaba almaqla ödәmә müddәti
diskontlaşdırılmış investisiyaların rentabelliyinin indeksi

319 Sadә ödәmә müddәti necә hesablanır?

•

investisiya layihәlәrinin realizasiyasından daxil olan orta illik dәyәrinin investisiyanın ilk dәyәrinә nisbәti
variantlar üzrә kapital qoyuluşlarının fәrqinin mәhsulun maya dәyәrinin fәrqinә nisbәtilә
investisiya layihәsinin realizasiyasından pul gәlirlәrinin orta illik dәyәrinin ilkin investisiyaların hәcminә
vurmaqla
ilkin investisiyaların hәcminin investisiya layihәsinin realizasiyasından pul gәlirlәrinin orta illik dәyәrinә
nisbәtilә
variantlar üzrә mәhsulun maya dәyәrinin fәrqinin kapital qoyuluşlarının fәrqinә nisbәtilә

320 İnvestisiyaların gәlirlilik dәrәcәsi necә müәyyәn edilir?

•

әmәliyyat fәaliyyәtindәn gәlәn pul axınlarının diskontlaşdırılmış elementlәrinin mәblәğinin
investisiyafәaliyyәtindәn gәlәn pul axınının elementlәrinin diskontlaşdırılmış mәblәğinin mütlәq hәcminә
nisbәtilә
pul gәlirlәrinin ilkin investisiyaların mәblәğinә nisbәtilә
ilkin investisiyaların hәcminin investisiya layihәsinin realizasiyasından pul gәlirlәrinin orta illik dәyәrinә
nisbәtilә
pul vәsaitlәrinin gәlir axınlarının vә gediş axınlarının diskontlaşdırılmış dәyәrinә fәrqi
әmәliyyat fәaliyyәtindәn gәlәn pul axınlarının elementlәrinin mәblәğinin investisiya fәaliyyәtindәn gәlәn pul
axınlarının elementlәrinin mәblәğinin mütlәq hәcminә nisbәtilә

321 İnvestisiyaların sadә rentabellik göstәricisi necә hesablanır?

•

ilkin investisiyaların mәblәğinin pul gәlirlәrinin hәcminә nisbәtilә
investisiyaların hәcminin tәmiz mәnfәәtә nisbәtilә
xalis mәnfәәtin hәcminin investisiyalara nisbәtilә
kapital qoyuluşlarının fәrqinin mәhsulun maya dәyәrinin fәrqinә nisbәtilә
pul gәlirlәrinin ilkin investisiyaların mәblәğinә nisbәtilә

322 Hansı göstәrici әmәliyyat fәaliyyәtindәn gәlәn pul axınının diskontlaşdırılmış elementlıәrinin
mәblәğinin investisiya fәaliyyәtindәn gәlәn pul axınının elementlәrinin diskontlaşdırılmış mәblәğinin
mütlәq hәcminә nisbәti kimi hesablanır?

•

xalis cari dәyәr
diskontlaşdırılmış investisiyaların gәlirlilik indeksi
diskontlaşdırmanı hesaba almaqla ödәniş müddәti
investisiyaların gәlirlilik indeksi
daxili gәlirlilik norması

323 әsaslı vәsait qoyuluşunun sәmәrәlilik göstәricilәri hansılardır?

•

bazarın potensial hәcmi, risklәrin gözlәnilәn faizi
investisiya qoyuluşlarının hәcmi, investisiya riski
investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma müddәti, xalis cari dәyәr
bazarın real hәcmi, daxili mәnfәәt norması
daxili rentabellik norması, risklәrin gözlәnilәn sәviyyәsi

324 İnvestisiya layihәsinin qiymәtlәndirilmәsinin xüsusi metodlarının yaradılmasınn әsas sәbәbi:

•

investisiya layihәsinin qiymәtlәndirilmәsinin әnәnәvi (sadә) metodları real sәmәrәni ğks etdirmir
zamanla pulların fәrqli dәyәri
investisiya layihәsinin sәmәrәliliyinin hesablanmasında qeyrimüәyyәnlik vә risklәrin uçota alınması
investisiya layihәsinin sәmәrәliliyinin hesablanmasında inflyasiya amilinin nәzәrә alınması
investisiya layihәsinin qiymәtlәndirilmәsinin әnәnәvi (sadә) metodları artıq aktuallığını itirib

325 İlkin investisiyaların hәcminin investisiya layihәsinin realizasiyasından daxil olan pul vәsaitinin
orta illik dәyәrinә nisbәti:

•

geri qaytarılma müddәti
investisiyanın diskontlaşdırılmış rentabellik indeksi
daxili mәnfәәt norması (İRR)
xalis cari dәyәr (xalis diskontlaşdırılmış gәlir, NPV)
investisiyanın gәlirlilik indeksi

326 әmәliyyat fәaliyyәtindәn gәlәn pul axınlarının elementlәrinin mәblәğinin investisiya
fәaliyyәtindәn gәlәn pul axınlarının elementlәrinin mәblәğinin mütlәq hәcminә nisbәti:

•

investisiyanın gәlirlilik indeksi
daxili mәnfәәt norması (İRR)
xalis cari dәyәr (xalis diskontlaşdırılmış gәlir, NPV)
investisiyanın sadә ödәmә müddәti
investisiyanın diskontlaşdırılmış rentabellik indeksi

327 Pul gәlirlәrinin ilkin investisiyaların mәblәğinә nisbәti:

•

investisiyanın gәlirlilik indeksi
daxili mәnfәәt norması (İRR)
xalis cari dәyәr (xalis diskontlaşdırılmış gәlir, NPV)
investisyanın sadә ödәmә müddәti
investisiyanın sadә rentabellik göstәricisi

328 Daxili mәnfәәt norması necә müәyyәn olunur?

•

İRR >1 olduqda layihә sәmәrәlidir
diskont әmsalının tәyini ilә, bu zaman NPV=0
diskont әmsalının tәyini ilә, bu zaman NPV=0
İRR diskont әmsalına bәrabәr olduqda layihә qәbul edilә bilәr
diskont әmsalının tәyini ilә, bu zaman NPV>0

329 Sәmәrәliliyin növü nәdәn asılıdır?

•

investisiyanın mәqsәdi vә obyektindәn
investisiyanın növündәn
investisiyanın hәcmindәn
investisiyanın mәqsәdi vә obyektindәn
investisiya layihәsinin risklilik dәrәcәsindәn

330 Sahibkar investisiya layihәsini әldә etmәyә hazırlaşır. әgәr әldә olunan gәlir birinci il – 110 min
man., ikinci il  121 min man. tәşkil edәrsә, sahibkar layihә üçün maksimum nә qәdәr ödәyә bilәr?
Bankın kredit dәrәcәsi 10 %

•

200 min man.

207.9 min man.
231 min man.
180 min man.
254.1 min man.

331 Sahibkar investisiya layihәsini әldә etmәyә hazırlaşır. әgәr әldә olunan gәlir birinci il – 55 min
man., ikinci il – 60.5 min man. tәşkil edәrsә, sahibkar layihә üçün maksimum nә qәdәr ödәyә bilәr?
Bankın kredit dәrәcәsi 10 %

•

103.95 min man.
115.5 min man.
100 min man.
95 min man.
127.05 min man.

332 Diskonlaşdırma әmsalı 10%, müәssisә kapitalı 3 ildәn sonra 266.2 min man. tәşkil edәrsә
kapitalın cari dәyәrini müәyyәn edin:

•

292,82 min man.
239,58 min man.
354, 31 min man.
180 min man.
200 min man.

333 Diskonlaşdırma әmsalı 10%, müәssisә kapitalı 2 ildәn sonra 66.55 min man. tәşkil edәrsә
kapitalın cari dәyәrini müәyyәn edin:

•

80.53 min man.
73.21 min man.
45 min man.
55 min man.
59.89 min man.

334 Sahibkar 4 il boyunca hәr il 100 min man. banka pul keçirdir. Bank 10% illik dәrәcә tәtbiq
edәrsә, müddәtin sonuna tam mәblәği müәyyәn edin.Sadә faiz

•

420 min man.
464.1 min man.
460 min man.
410 min man.
440 min man.

335 Sahibkar 4 il boyunca hәr il 200 min man. banka pul keçirdir. Bank 10% illik dәrәcә tәtbiq
edәrsә, müddәtin sonuna tam mәblәği müәyyәn edin.Sadә faiz

•

880 min man.
920 min man.
820 min man.
840 min man.
928.2 min man.

336 Sahibkar 3il boyunca hәr il 100 min man. banka pul keçirdir. Bank 10% illik dәrәcә tәtbiq edәrsә,
müddәtin sonuna tam mәblәği müәyyәn edin.Mürәkkәb faiz
354 min man.

•

320 min man.
330 min man.
360 min man.
331 min man.

337 Sahibkar 3 il boyunca hәr il 200 min man. banka pul keçirdir. Bank 10% illik dәrәcә tәtbiq
edәrsә, müddәtin sonuna tam mәblәği müәyyәn edin.Mürәkkәb faiz

•

708 min man.
640 min man.
760 min man.
720 min man.
662 min man.

338 İnvestisiya layihәsinin kommersiya (maliyyә) sәmәrәliliyi:

•

istehsal vә kapital qoyuluşunun vahid zaman әrzindә cari xәrclәrin mәcmusu
investisiya layihәsinin diskontlaşdırılmış inteqral nәticәlәrinin xәrclәrdәn çox olması
investisiya layihәsinin realizasiyası vә qiymәtlәndirilmәsindә xәrclәrlә nәticәlәrin nisbәti
ayrıayrı vaxtlarda çәkilәn müxtәlif xәrclәrin vә nәticәlәrin eyni bir zamana (hesabat ilinә) gәtirilmәsi
investisiya layihәsinin bilavasitә iştirakçıları üçün layihәnin realizasiyasının maliyyә uçota alınır

339 İnvestisiya layihәsinin realizasiyası üçün gәtirilәn xәrclәr:

•

istehsal vә kapital qoyuluşunun vahid zaman әrzindә cari xәrclәrin mәcmusu
investisiya layihәsinin diskontlaşdırılmış inteqral nәticәlәrinin xәrclәrdәn çox olması
investisiya layihәsinin realizasiyası vә qiymәtlәndirilmәsindә xәrclәrlә nәticәlәrin nisbәti
ayrıayrı vaxtlarda çәkilәn müxtәlif xәrclәrin vә nәticәlәrin eyni bir zamana (hesabat ilinә) gәtirilmәsi
investisiya layihәsinin bilavasitә iştirakçıları üçün layihәnin realizasiyasının maliyyә uçota alınır

340 Xalis diskontlaşdırılmış gәlir

•

istehsal vә kapital qoyuluşunun vahid zaman әrzindә cari xәrclәrin mәcmusu
investisiya layihәsinin diskontlaşdırılmış inteqral nәticәlәrinin xәrclәrdәn çox olması
investisiya layihәsinin realizasiyası vә qiymәtlәndirilmәsindә xәrclәrlә nәticәlәrin nisbәti
ayrıayrı vaxtlarda çәkilәn müxtәlif xәrclәrin vә nәticәlәrin eyni bir zamana (hesabat ilinә) gәtirilmәsi
investisiya layihәsinin bilavasitә iştirakçıları üçün layihәnin realizasiyasının maliyyә uçota alınır

341 Diskontlaşdırılma vә ya zaman amilinin uçotu:

•

istehsal vә kapital qoyuluşunun vahid zaman әrzindә cari xәrclәrin mәcmusu
investisiya layihәsinin diskontlaşdırılmış inteqral nәticәlәrinin xәrclәrdәn çox olması
investisiya layihәsinin realizasiyası vә qiymәtlәndirilmәsindә xәrclәrlә nәticәlәrin nisbәti
ayrıayrı vaxtlarda çәkilәn müxtәlif xәrclәrin vә nәticәlәrin eyni bir zamana (hesabat ilinә) gәtirilmәsi
investisiya layihәsinin bilavasitә iştirakçıları üçün layihәnin realizasiyasının maliyyә uçota alınır

342 İnvestisiya layihәsinin realizasiyası vә qiymәtlәndirilmәsindә xәrclәrlә nәticәlәrin nisbәti:

•

xalis diskontlaşdırılmış gәlir (NPV)
investisiya layihәlәrinin kommersiya (maliyyә) sәmәrәliliyi
investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyi
diskontlaşdırma vә ya zaman amilinin uçotu
investisiya layihәlәrinin realizasiyasına gәtirilәn xәrclәr

343 İnvestisiya layihәsinin bilavasitә iştirakçıları üçün layihәnin realizasiyasının maliyyә uçota

alınması:

•

xalis diskontlaşdırılmış gәlir (NPV)
investisiya layihәlәrinin kommersiya (maliyyә) sәmәrәliliyi
investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyi
diskontlaşdırma vә ya zaman amilinin uçotu
investisiya layihәlәrinin realizasiyasına gәtirilәn xәrclәr

344 İstehsal vә kapital qoyuluşunun vahid zaman әrzindә cari xәrclәrin mәcmusu:

•

xalis diskontlaşdırılmış gәlir (NPV)
investisiya layihәlәrinin kommersiya (maliyyә) sәmәrәliliyi
investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyi
diskontlaşdırma vә ya zaman amilinin uçotu
investisiya layihәlәrinin realizasiyasına gәtirilәn xәrclәr

345 İnvestisiya layihәsinin diskontlaşdırılmış inteqral nәticәlәrinin xәrclәrdәn çox olması:

•

xalis diskontlaşdırılmış gәlir (NPV)
investisiya layihәlәrinin kommersiya (maliyyә) sәmәrәliliyi
investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyi
diskontlaşdırma vә ya zaman amilinin uçotu
investisiya layihәlәrinin realizasiyasına gәtirilәn xәrclәr

346 Ayrıayrı vaxtlarda çәkilәn müxtәlif xәrclәrin vә nәticәlәrin eyni bir zamana (hesabat ilinә)
gәtirilmәsi:

•

xalis diskontlaşdırılmış gәlir (NPV)
investisiya layihәlәrinin kommersiya (maliyyә) sәmәrәliliyi
investisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyi
diskontlaşdırma vә ya zaman amilinin uçotu
investisiya layihәlәrinin realizasiyasına gәtirilәn xәrclәr

347 Xalis cari dәyәri (inteqral sә¬mә¬rәni) sıfra bәrabәrlәşdirәn diskontlaşdırma әmsalının qiymәti
dedikdә ba¬şa düşülür:

•

investisiyanın gәlirlilik indeksi
investisiyanın daxili rentabellik norması
diskontlaşdırmanı nәzәrә almaqla investisiyanın özünü ödәmә müddәti
investisiyanın özünü ödәmә әmsalı
diskontlaşdırılmış investsiyanın rentabellik indesi

348 İllәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәrinin illәr üzrә nağd pul mәxaricin cari dәyәrinә
nisbәti:

•

inteqral sәmәrәlilik
investisiyanın daxili rentabellik norması
diskontlaşdırmanı nәzәrә almaqla investisiyanın özünü ödәmә müddәti
investisiyanın özünü ödәmә әmsalı
investsiyanın rentabellik indesi

349 Variantlar üzrә mәhsulun maya dәyәrinin fәrqinin kapital qoyuluşlarının fәrqinә nisbәti:
investsiyanın rentabellik indesi
gәtirilmiş xәrclәr düsturu

•

әsaslı vәsait qoyuluşunun özünü ödәmә müddәti
diskontlaşdırmanı nәzәrә almaqla investisiyanın özünü ödәmә müddәti
әsaslı vәsait qoyuluşunun müqayisәli sәmәrәlilik әmsalı

350 İlkin investisiyaların hәcminin investisiya layihәsinin realizasiyasından pul gәlirlәrinin orta illik
dәyәrinә nisbәti:

•

investisiyanın sadә ödәmә müddәti
investisiyanın diskontlaşdırılmış rentabellik indeksi
daxili mәnfәәt norması (İRR)
xalis cari dәyәr (xalis diskontlaşdırılmış gәlir, NPV)
investisiyanın gәlirlilik indeksi

351 әmәliyyat fәaliyyәtindәn gәlәn pul axınlarının elementlәrinin mәblәğinin investisiya
fәaliyyәtindәn gәlәn pul axınlarının elementlәrinin mәblәğinin mütlәq hәcminә nisbәti:

•

investisiyanın gәlirlilik indeksi
daxili mәnfәәt norması (İRR)
xalis cari dәyәr (xalis diskontlaşdırılmış gәlir, NPV)
investisiyanın sadә ödәmә müddәti
investisiyanın sadә rentabelliyi

352 Pul gәlirlәrinin ilkin investisiyaların mәblәğinә nisbәti:

•

investisiyanın gәlirlilik indeksi
daxili mәnfәәt norması (İRR)
xalis cari dәyәr (xalis diskontlaşdırılmış gәlir, NPV)
investisiyanın sadә ödәmә müddәti
investisiyanın sadә rentabellik göstәricisi

353 İllәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәri ilә nağd pul mәxaricin cari dәyәri arasındakı fәrq:

•

investisiyanın gәlirlilik indeksi
daxili mәnfәәt norması (İRR)
xalis cari dәyәr (xalis diskontlaşdırılmış gәlir, NPV)
investisiyanın sadә ödәmә müddәti
investisiyanın sadә rentabellik göstәricisi

354 Aşağıdakı alternativ investisiya layihәlәri variantlarından hansı seçilmәlidir?

•

xalis cari dәyәr 650 manata bәrabәrdir;
xalis cari dәyәr 500 manata bәrabәrdir
xalis cari dәyәr 400 manata bәrabәrdir;
xalis cari dәyәr 550 manata bәrabәrdir;
xalis cari dәyәr 600 manata bәrabәrdir;

355 Müәyyәn olunmuş rentabellik sәviyyәsindә in¬vesti¬si¬ya¬nın hәyata keçirilmәsinin texniki,
iqtisadi, ekoloji vә ma¬liy¬yә imkanlarının tәdqiqi:

•

әsaslı tikinti planıdır
investisiya layihәsinin texnikiiqtisadi әsaslandırılmasıdır
investisiya layihәsinin biznes planıdır
strateji investisiya planıdır
investisiya layihәsidir

356 Tikintiquraşdırma işlәrinin smeta dәyәrinә nә daxildir?

•

istehsal vә qeyriinstehsal xәrclәri, smeta gәliri
nәqletmә vә tikintiquraşdırma işlәrinә çәkilәn xәrclәr
tikintinin maya dәyәri, gәlir
birbaşa xәrclәr, xәrclәr, smeta gәliri
birbaşa vә dolayı xәrclәr, mәcmu gәlir

357 Tikinti zamanı binaların, tikililәrin vә müxtәlif işlәrin dәyәrini müәyyәnlәşdirmәk üçün
aşağıdakılardan hansı tәtbiq olunur?

•

hәr bir xәrc növü üçün smeta hesabatı
obyekt smetaları
smeta hesabatının xülasәsi
xәrclәrin xülasәsi
lokal smeta hesabatları

358 Sәnaye müәssisәlәrinin tikintisi dәyәrini müәyyәnlәşdirmәk üçün aşağıdakılardan hansı tәtbiq
olunur?

•

hәr bir xәrc növü üçün smeta hesabatı
obyekt smetaları
smeta hesabatının xülasәsi
xәrclәrin xülasәsi
lokal smeta hesabatları

359 Tikinti zamanı işlәrin vә çәkilәn xәrclәrin hәcmi tam dәqiqlәşdirilmәyә ehtiyac yaranarsa nә
hazırlanır?

•

xәrclәrin xülasәsi
hәr bir xәrc növü üçün smeta hesabatı
lokal smeta hesabatları
obyekt smetaları
smeta hesabatının xülasәsi

360 Tikinti obyektlәri hansılardır?

•

eyni istehsal vә texnoloji mәqsәdi olan bina vә tikililәr
vahid briqada tәrәfindәn tikilәn bina vә ötürücü qurğular
bir tikinti meydançasında quraşdırılmış ayrıca bina vә istehsal inventarları
eyni nәqliyyat şәbәkәsi olan bina vә tikililәr
eyni avadanlıqlarla tәchiz olunmuş binalar

361 Tikinti işlәrinin smeta dәyәrinin müәyyәn edilmәsindә göstәrilәnlәrdәn hansı tikinti obyekti kimi
çıxış edir?

•

binalar, tikililәr vә istehsal inventarları
binalar vә tikililәr
binalar vә ötürücü qurğular
әsas fondların bütün növlәri
binalar, güc maşınları vә avadanlıqlar

362 Göstәrilәnlәrdәn hansı tikintinin smeta dәyәrinin müәyyәn edilmәsindә әsas deyil?
tikintinin layihәdә qәbul edilmiş növbәlilik vә tәşkil mәsәlәlәrinin hәlli

•

tikintiquraşdırma işlәrinin hәcminin siyahısı
ekspert komissiyasının qәrarı
layihә materiallarına dair izahatlar
işçi sәnәdlәrinin çertyojları

363 Göstәrilәnlәrdәn hansı tikintinin smeta dәyәrinin müәyyәn edilmәsindә әsas deyil?

•

ekspert komissiyasının qәrarı
tikintinin layihәdә qәbul edilmiş növbәlilik vә tәşkil mәsәlәlәrinin hәlli
layihә öncәsi vә layihә sәnәdlәri
smeta sәnәdlәrinin hazırlanması üçün sifarişçi haqqında ilkin mәlumat
layihә materiallarına dair izahatlar

364 Aşağıdakılardan hansı titul siyahısına aid deyil?

•

Layihә istehsal gücü
Tikilәcәyi müddәt
Tikilәcәk müәssisәsinin adı
İşçilәrin әmәk mәhsuldarlığı
Tikintiquraşdırma işlәrinin dәyәri

365 Aşağıdakılardan hansı titul siyahısına aid deyil?

•

Tikintiquraşdırma işlәrinin dәyәri
Әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi
Әsas fondların smeta dәyәri
Layihә istehsal gücü
İşçilәrin әmәk mәhsuldarlığı

366 Tikintinin titul siyahısında hansı nәzәrә alınmır?

•

işçilәrin siyahı sayı
rayon
tikinti müddәti
әsas fondların smeta dәyәri
istehsal gücü

367 Tikintinin titul siyahısına hansı aid deyil?

•

buraxılacaq mәhsulun maya dәyәri
kömәkçi işçilәrin sayı
әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi
tikintinin başlama vә quraşdırma vaxtı
tikinti quraşdırma işlәrinin dәyәri

368 İctimai smeta haqqhesabına hansı bölmә aid deyil?

•

nәqliyyat tәsәrrüfatı
tikinti әrazisinin hazırlanması
mәdәni – mәişәt xәrclәri
rabitә obyektlәri
tikintinin әsas obyektlәri

369 İctimai smeta haqqhesabına hansı bölmә aid deyil?

•

enerji tәsәrrüfatı obyektlәri

•

maşın vә avadanlıqlar
yardımçı obyektlәr
su tәsәrrüfatı
xidmәtedici tәyinatlı obyektlәr

370 İctimai smeta haqqhesabına hansı bölmә aid deyil?

•

әrazinin abadlığı
yanacaq vә qaz tәchizatının xarici şәbәkә vә qurğuları
kanalizasiya işlәri
әrazinin yaşıllığı
әsas fondların yaşıllığı

371 İctimai smeta haqqhesabına hansı bölmә aid deyil?

•

layihә vә axtarış işlәri
tikilәn müәssisәnin müdriyyәtinin saxlanması
müvvәqqәti bina vә qurğular
istehsalın ixtisaslaşdırılması
istismar kadrlarının hazırlanması

372 Aşağıdakılardan hansı әsaslı tikinti planının әsas bölmәlәrinә aid deyil?

•

ayrıayrı tikintilәr vә obyektlәr üzrә titul siyahıları;
әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi vә quruluşu;
әsas fondların, istehsal güclәrinin işә buraxılması vә habelә "zadel" üzrә tapşırıqlar;
tikintiquraşdırma işlәri üzrә proqram;
әsaslı vәsait qoyuluşunun sosial sәmәrәliliyi;

373 Aşağıdakılardan hansı titul siyahısına aid deyil?

•

tikintiquraşdırma işlәrinin dәyәri;
layihә istehsal gücü;
hәr bir müәssisәnin adı, tikilәcәyi müddәt vә ra¬yon;
işçilәrin әmәk mәhsuldarlığı;
әsas fondların smeta dәyәri, әsaslı vәsait qoyuluşunun hәcmi;

374 Kapital qoyuluşu:

•

banka qoyulan depozitdir;
qiymәtli kağızların alınmasına yönәldilәn investisiyadır;
istiqrazların buraxılışına sәrf edilәn xәrclәrdir;
sәhmlәrin buraxılışına sәrf edilәn xәrclәrdir;
әsas fondların yaradılmasına yö¬nәl¬dilәn investisiyadır;

375 Müәssisәnin texniki cәhәtdәn silahlanmasına çәkilәn xәrclәr әsaslı vәsait qoyuluşunun hansı
quruluşunda әks olunur?

•

tәkrar istehsal
әrazi
sahә
istehsal
texnoloji

376 Yeni tikintiyә çәkilәn xәrclәr әsaslı vәsait qoyuluşunun hansı quruluşunda әks olunur?

•

әrazi
istehsal
tәkrar istehsal
texnoloji
sahә

377 Mövcud güclәrin genişlәndirilmәsinә çәkilәn xәrclәr әsaslı vәsait qoyuluşunun hansı quruluşunda
әks olunur?

•

tәkrar istehsal
әrazi
sahә
istehsal
texnoloji

378 әsaslı vәsait qoyuluşuna aid deyil:

•

uzunmüddәtli, ortamüddәtli vә qısamüddәtli kreditlәr
әsaslı tәmirә çәkilәn xәrclәr
әsas vә dövriyyә kapitalına qoyulan investisiya
qeyrimaddi aktivlәrә qoyulmuş investisiya
tәbiәtdәn istifadә obyektlәrinin vә torpaqların alınmasına çәkilәn xәrclәr

379 әsaslı vәsait qoyuluşuna aid deyil:

•

müәssisәlәrin qiymәtli kağızlara qoyduğu investisiya
әsaslı tәmirә çәkilәn xәrclәr
әsas vә dövriyyә kapitalına qoyulan investisiya
qeyrimaddi aktivlәrә qoyulmuş investisiya
tәbiәtdәn istifadә obyektlәrinin vә torpaqların alınmasına çәkilәn xәrclәr

380 Tikintinin dәyәri nә ilә müәyyәn olunur?

•

mәcmu xәrclәrlә
smeta ilә
qiymәt ilә
göstәrilәnlәrdәn hәr biri ilә
maya dәyәri ilә

381 Layihәsmeta sәnәdi nә zaman tәsdiqlәnir?

•

tikinti prosesindәn asılı deyil
tikintidәn sonra
tikintiyә qәdәr
investorlardan asılıdır
tikinti zamanı

382 Smeta dәyәri nә zaman tәtbiq edilmir?

•

avadanlıqların tikintiyә çatdırılması xәrclәrinin ödәnmәsi üçün
yerinә yetirilәn tikintiquraşdırma işlәrinin ödәnişi üçün
tikintinin maliyyәlәşdirilmәsi zamanı
tәchizatçılarla hesablaşmaq üçün
avadanlıqların alınmasına çәkilәn xәrclәrin ödәnmәsi üçün

383 әsas fondların yaradılmasına yö¬nәl¬dilәn investisiyalar?

•

maliyyә investisiyaları
portfel investisiyalar
qısamüddәtli investisiyalar
birbaşa investisiyalar
әsaslı vәsait qoyuluşu

384 Elmikömәkçi heyәt:

•

kәşflәr etmәklә vә innovasiya fikirlәrini tәklif edәrәk yeni ideyalar irәli sürürlәr
özündә patentli xidmәtlәrin, elmitexniki vә maliyyәkommersiya mәlumat bölmәlәri maliyyәiqtisadi
bölmәlәrini, işçilәrini, laborantları daxil edir
elmi xidmәtlә, tәdqiqatlarının nәticәlәrinin realizasiyasıyla mәşğul olur
bütün sadalananlar
inzibatitәsәrrüfat fәaliyyәtlә mәşğul olurlar

385 Elmitexniki heyәt:

•

elmi xidmәtlә, tәdqiqatlarının nәticәlәrinin realizasiyasıyla mәşğul olur
inzibatitәsәrrüfat fәaliyyәtlә mәşğul olurlar
özündә patentli xidmәtlәrin, elmitexniki vә maliyyәkommersiya mәlumat bölmәlәri maliyyәiqtisadi
bölmәlәrini, işçilәrini, laborantları daxil edir
kәşflәr etmәklә vә innovasiya fikirlәrini tәklif edәrәk yeni ideyalar irәli sürürlәr
bütün sadalananlar

386 Elmi tәşkilatlarda hansı tipli iş qrafiki geniş yayılmışdır?

•

sıxılmış iş hәftәsi
cәmlәşdirilmiş iş günü
çevik qrafik (cәdvәl)
sadalananlardan heç biri
natamam (qismәn) mәşğul

387 Elmitexniki tәşkilatların tәşkili tәxminәn hansı nisbәtdә elmi işçilәr vә kömәkçi texniki işçilәr
olmalıdır?

•

1:2,5
1:2
1:1
2,5: 1
2:1

388 İnnovasiya fәaliyyәtinә mane olan amillәrә hansı aid deyil?

•

amortizasiya
antiinhisar
mövcud istehsal marağının güclü olması
patent
vergi

389 İnnovasiya fәaliyyәtinә mane olan amillәrә hansı aid deyil?
innovasiya prosesi iştirakçılarının uzlaşdırılmasının çәtinliyi
qısamüddәtli ödәnişlәrә istiqamәtlәnmә
planlaşdırmanın kәskinliyi

•

müәyyәn dәyişikliyә sәbәb ola bilәcәk tәdbirlәr
rәqiblәrin davranışı

390 Yenilik dәrәcәsinә vә sәlәfi ilә müqayisәsinә görә innovasiyalara hansı qruplar daxil deyil?

•

qaytarıcı
әvәzlәyici
sistemli
tamamilә eyni (analoqu olmayan)
lәğvedici

391 Yeniliyin tipinә görә innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır?

•

modifikasiya edilmiş
kombinәlәşdirilmiş
radikal
texnikitexnoloji
material texniki

392 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı biri müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtini bilavasitә
sәciyyәlәndirmir?

•

istehlakçıların istәklәrinin öyrәnilmәsi sahәsindә tәdqiqatlar
yeni satış bazarlarının vә yeni satış üsullarının tapılması
yeni orijinal ideyanın reallaşdırılması vә hazır mәhsul şәklindә bazara çıxarılması
müәssisәnin cari vә perspektiv fәaliyyәtinin planlaşdırılması
yeni idarәetmә üsullarının tәtbiqi

393 Texnoloji parametrlәrindәn asılı olaraq innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

•

mәhsul vә әmәliyyat innovasiyaları
iqtisadi vә tәşkilati innovasiyalar
idarәetmә vә texnoloji innovasiyalar
tәşkilati vә proses innovasiyalar
mәhsul vә proses in¬novasiyaları

394 İstehsalın texniki hazırlığının düzgün ardıcıllığını seçin.

•

elmitәdqiqat mәrhәlәsi, maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi, konstruksiya mәrhәlәsi, texnoloji hazırlıq
mәrhәlәsi
elmitәdqiqat mәrhәlәsi, konstruksiya mәrhәlәsi, maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsi, texnoloji hazırlıq
mәrhәlәsi
elmitәdqiqat mәrhәlәsi, texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi, konstruksiya mәrhәlәsi, maddi vә tәşkilati hazırlıq
mәrhәlәsi
elmitәdqiqat mәrhәlәsi, konstruksiya mәrhәlәsi, texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi, maddi vә tәşkilati hazırlıq
mәrhәlәsi
konstruksiya mәrhәlәsi, elmitәdqiqat mәrhәlәsi, texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi, maddi vә tәşkilati hazırlıq
mәrhәlәsi

395 İstehsalın konstruktor hazırlığı mәrhәlәsindә:

•

әmәyin tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәr hazırlanır
yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir
yeni texnoloji prosesin layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir
әmәk, material, yanacaq vә enerji mәsrәflәrinin normalaşdı¬rıl¬ması hәyata keçirilir
istehsalın tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәkliflәr hazırlanır

396 İnnovasiya layihәsi nәdir?

•

yeniliyin tәtbiqinin texnikiiqtisadi әsaslәndırılmasıdır
ixtiranın tәtbiqi çertyojudur
yeniliyin, ixtiranın tәsviridir
qeyd olunan bütün variantları birlәşdirәn sәnәdlәr toplusudur
konkret mәkan vә zaman çәrçivәsindә innovasiya prosesinin tәşkili, problemin hәlli üzrә elmi әsaslandırılmış
mәqsәdlәr vә tәdbirlәr sistemini müәyyәn edәn sәnәdlәr toplusudur

397 Müәssisәnin uğurlu innovasiya fәaliyyәti son nәticәdә nәyә gәtirib çıxarır?

•

müәssisәnin ölkәdә vә xaricdә tanınmağına
müәssisәnin rәqabәt qabiliyyәtinin güclәnmәsinә vә mәnfәәtinin artmasına
mәhsul istehsalının artmasına vә satılmayan mәhsulun çoxalmasına
müәssisәnin sәnәdlәşmә işlәrinin artmasına
әlavә xәrclәrin artmasına vә mәnfәәtin azalmasına

398 İnnovasiya laqı nәdir?

•

yeniliklәrin icad edilmәsi prosesidir
yeniliklәrin yeni texnologiyalar, mәhsul vә xidmәt növlәri kimi mәnfәәtli istifadәsi
yeni qayda, yeni metod, yeni mәhsul, texnologiya, yeni hadisә
yeniliyin yaranması ilә onun tәtbiqi arasındakı vaxt müddәti
yeniliyin alınması, tәkrar istehsalı vә realizasiya ilә bağlı istifadә prosesi

399 İstehsalın yeni texnoloji yaxud iqtisadi üsuluna, sosio mәdәni quruluşa, ardıcıl ümumdünya
sivilizasiyaya keçidini hansı innovasiyalar әvәz edir?

•

sosialsiyasi
bazisli
texnoloji
makro innovasiyalar
eralı

400 Yeni sahәlәrin, istehsalın tәşkili formalarında dövlәt hüquqi institutların yaradılmasında hansı
innovasiyalar öz әksini tapır?

•

sosialsiyasi
bazisli (fundamental)
texnoloji
makro innovasiyalar
eralı

401 Sәhmdar cәmiyyәtlәrin, monopoliyaların yaradılması aiddir:

•

sosialsiyasi
bazisli (fundamental)
texnoloji
makro innovasiyalar
eralı

402 Mövcud innovasiyaların inkişafı vә modifikasiyası, onların müxtәlif sferalarda yayılmasına hansı
innovasiyalar istiqamәtlәndirilmişdir?

•

yaxşılaşdırılan
bazisli (fundamental)

texnoloji
mikro innovasiyalar
eralı

403 İnnovasiyanın hәyat tsiklinin hansı mәrhәlәsi daha әmәktutumlu vә mürәkkәbdir?

•

IV mәrhәlә  kamillik vә stabillәşmә mәrhәlәsi
II mәrhәlә  istehsalda mәnimsәnilmә mәrhәlәsi
I mәrhәlә  yeniliklәrin tәtbiq edilmәsi
V mәrhәlә  enmә mәrhәlәsi
III mәrhәlә  yüksәliş mәrhәlәsi

404 İnnovasiyanın hәyat tsiklinin hansı mәrhәlәsindә mәhsulun yüksәk maya dәyәrinә vә istehsal
güclәrinin tam yüklәnmәmәsinә tәsadüf edilir?

•

V mәrhәlә  enmә mәrhәlәsi
IV mәrhәlә  kamillik vә stabillәşmә mәrhәlәsi
III mәrhәlә  yüksәliş mәrhәlәsi
II mәrhәlә  istehsalda mәnimsәnilmә mәrhәlәsi
I mәrhәlә  yeniliklәrin tәtbiq edilmәsi

405 İnnovasiyanın hәyat tsiklinin hansı mәrhәlәsi mәhsul buraxılışının artırılmasının lәngidilmәsi vә
vaxtının uzadılması ilә xarakterizә olunur?

•

IV mәrhәlә  kamillik vә stabillәşmә mәrhәlәsi
II mәrhәlә  istehsalda mәnimsәnilmә mәrhәlәsi
I mәrhәlә  yeniliklәrin tәtbiq edilmәsi
V mәrhәlә  enmә mәrhәlәsi
III mәrhәlә  yüksәliş mәrhәlәsi

406 İnnovasiyanın hәyat tsiklinin hansı mәrhәlәsi istehsalın sürәtlә artması, istehsal güclәrinin
әhәmiyyәtli dәrәcәdә çoxalması ilә fәrqlәnir?

•

IV mәrhәlә  kamillik vә stabillәşmә mәrhәlәsi
II mәrhәlә  istehsalda mәnimsәnilmә mәrhәlәsi
I mәrhәlә  yeniliklәrin tәtbiq edilmәsi
V mәrhәlә  enmә mәrhәlәsi
III mәrhәlә  yüksәliş mәrhәlәsi

407 Yeniliyin yaranması ilә onun tәtbiqi arasındakı vaxt müddәti necә adlanır?

•

innovasiyalı yanaşma
innovasiya prosesi
innovasiya
innovasiya addımı
innovasiya laqı

408 Eralı innovasiyalar:
yeni sahәlәrin, istehsalın tәşkili formalarının, dövlәt hüquqi institutların yaradılmasında öz әksini tapır
istehsalın tәşkilinin daha mütәrrәqqi formalarından, yeni maliyyәkredit institutlarından, qiymәtli kağız
növlәrindәn istifadәdә, iqtisadi proseslәrin idarә edilmәsindә öz әksini tapır
istehsal olunan әmtәә vә xidmәtlәrin çeşidinin genişlәndirilmәsinә vә keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılmasına,
istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin, texnologiyada nәsl dәyişilmәsinin, texnoloji tәrzlәrin vә istehsalın
texnoloji üsullarının dәyişilmәsinin әsasını tәşkil edir

•

mәhsul buraxılışının ayrıayrı parametrlәrinin yaxşılaşdırılmasına, istifadә olunan texnologiyalara
istiqamәtlәnmişdir vә adәtәn heç bir әhәmiyyәtli sәmәrә vermirlәr
istehsalın yeni texnoloji yaxud iqtisadi üsuluna, sosio mәdәni quruluşa, ardıcıl ümumdünya sivilizasiyaya
keçidini әvәz edir

409 Bazis innovasiyalar:

•

yeni sahәlәrin, istehsalın tәşkili formalarının, dövlәt hüquqi institutların yaradılmasında öz әksini tapır
istehsalın tәşkilinin daha mütәrrәqqi formalarından, yeni maliyyәkredit institutlarından, qiymәtli kağız
növlәrindәn istifadәdә, iqtisadi proseslәrin idarә edilmәsindә öz әksini tapır
istehsal olunan әmtәә vә xidmәtlәrin çeşidinin genişlәndirilmәsinә vә keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılmasına,
istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin, texnologiyada nәsl dәyişilmәsinin, texnoloji tәrzlәrin vә istehsalın
texnoloji üsullarının dәyişilmәsinin әsasını tәşkil edir
mәhsul buraxılışının ayrıayrı parametrlәrinin yaxşılaşdırılmasına, istifadә olunan texnologiyalara
istiqamәtlәnmişdir vә adәtәn heç bir әhәmiyyәtli sәmәrә vermirlәr
istehsalın yeni texnoloji yaxud iqtisadi üsuluna, sosio mәdәni quruluşa, ardıcıl ümumdünya sivilizasiyaya
keçidini әvәz edir

410 Mikroinnovasiyalar:

•

yeni sahәlәrin, istehsalın tәşkili formalarının, dövlәt hüquqi institutların yaradılmasında öz әksini tapır
istehsalın tәşkilinin daha mütәrrәqqi formalarından, yeni maliyyәkredit institutlarından, qiymәtli kağız
növlәrindәn istifadәdә, iqtisadi proseslәrin idarә edilmәsindә öz әksini tapır
istehsal olunan әmtәә vә xidmәtlәrin çeşidinin genişlәndirilmәsinә vә keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılmasına,
istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinin, texnologiyada nәsl dәyişilmәsinin, texnoloji tәrzlәrin vә istehsalın
texnoloji üsullarının dәyişilmәsinin әsasını tәşkil edir
mәhsul buraxılışının ayrıayrı parametrlәrinin yaxşılaşdırılmasına, istifadә olunan texnologiyalara
istiqamәtlәnmişdir vә adәtәn heç bir әhәmiyyәtli sәmәrә vermirlәr
istehsalın yeni texnoloji yaxud iqtisadi üsuluna, sosio mәdәni quruluşa, ardıcıl ümumdünya sivilizasiyaya
keçidini әvәz edir

411 Eralı innovasiyalara aiddir:

•

istehsalın tәşkili formaları
sәhmdar cәmiyyәtlәrin formalaşdırılması
elmitexniki inqilab
yeni sahәlәrin yaradılması
monopoliyaların yaranması

412 Bazis innovasiyalara aid deyil:

•

elmitexniki inqilab
istehsalın tәşkili formaları
monopoliyaların yaranması
sәhmdar cәmiyyәtlәrin formalaşdırılması
yeni sahәlәrin yaradılması

413 Bazis innovasiyalara aiddir:

•

elmitexniki inqilab
monopoliyaların formalaşdırılması
dövlәtin yaradılması
qloballaşdırmanın genişlәndirilmәsi
yazının meydana gәlmәsi

414 Eralı innovasiyalara aid deyil:

•

elmitexniki inqilab

•

monopoliyaların formalaşdırılması
dövlәtin yaradılması
qloballaşdırmanın genişlәndirilmәsi
yazının meydana gәlmәsi

415 İnnovasiyanın hәyat tsiklinin I mәrhәlәsi  yeniliklәrin tәtbiq edilmәsi:

•

mәhsul buraxılışının әn böyük hәcminin sabit templәri vә istehsal güclәrinin maksimum yüklәnmәsi ilә
xarakterizә edilir
mәhsul buraxılışının artırılmasının lәngidilmәsi vә vaxtının uzadılması ilә xarakterizә olunur
daha qәliz vә әmәktutumludur, mәhsulun yüksәk maya dәyәrinә vә istehsal güclәrinin tam yüklәnmәmәsinә
tәsadüf edir
mәhsulun istehsaldan çıxarılması, istehsal güclәrinin aşağı düşmәsinә tәsadüf edilir
istehsalın sürәtlә artması, istehsal güclәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә çoxalması ilә fәrqlәnir

416 İnnovasiyanın hәyat tsiklinin II mәrhәlәsi  istehsalda mәnimsәnilmә mәrhәlәsi:

•

mәhsul buraxılışının әn böyük hәcminin sabit templәri vә istehsal güclәrinin maksimum yüklәnmәsi ilә
xarakterizә edilir
mәhsul buraxılışının artırılmasının lәngidilmәsi vә vaxtının uzadılması ilә xarakterizә olunur
daha qәliz vә әmәktutumludur, mәhsulun yüksәk maya dәyәrinә vә istehsal güclәrinin tam yüklәnmәmәsinә
tәsadüf edir
mәhsulun istehsaldan çıxarılması, istehsal güclәrinin aşağı düşmәsinә tәsadüf edilir
istehsalın sürәtlә artması, istehsal güclәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә çoxalması ilә fәrqlәnir

417 İnnovasiyanın hәyat tsiklinin III mәrhәlәsi  yüksәliş mәrhәlәsi:

•

mәhsul buraxılışının әn böyük hәcminin sabit templәri vә istehsal güclәrinin maksimum yüklәnmәsi ilә
xarakterizә edilir
mәhsul buraxılışının artırılmasının lәngidilmәsi vә vaxtının uzadılması ilә xarakterizә olunur
daha qәliz vә әmәktutumludur, mәhsulun yüksәk maya dәyәrinә vә istehsal güclәrinin tam yüklәnmәmәsinә
tәsadüf edir
mәhsulun istehsaldan çıxarılması, istehsal güclәrinin aşağı düşmәsinә tәsadüf edilir
istehsalın sürәtlә artması, istehsal güclәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә çoxalması ilә fәrqlәnir

418 İnnovasiyanın hәyat tsiklinin IV mәrhәlәsi  kamillik vә stabillәşmә mәrhәlәsi:

•

mәhsul buraxılışının әn böyük hәcminin sabit templәri vә istehsal güclәrinin maksimum yüklәnmәsi ilә
xarakterizә edilir
mәhsul buraxılışının artırılmasının lәngidilmәsi vә vaxtının uzadılması ilә xarakterizә olunur
daha qәliz vә әmәktutumludur, mәhsulun yüksәk maya dәyәrinә vә istehsal güclәrinin tam yüklәnmәmәsinә
tәsadüf edir
mәhsulun istehsaldan çıxarılması, istehsal güclәrinin aşağı düşmәsinә tәsadüf edilir
istehsalın sürәtlә artması, istehsal güclәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә çoxalması ilә fәrqlәnir

419 İnnovasiyanın hәyat tsiklinin V mәrhәlәsi  enmә mәrhәlәsi:

•

mәhsul buraxılışının әn böyük hәcminin sabit templәri vә istehsal güclәrinin maksimum yüklәnmәsi ilә
xarakterizә edilir
mәhsul buraxılışının artırılmasının lәngidilmәsi vә vaxtının uzadılması ilә xarakterizә olunur
daha qәliz vә әmәktutumludur, mәhsulun yüksәk maya dәyәrinә vә istehsal güclәrinin tam yüklәnmәmәsinә
tәsadüf edir
mәhsulun istehsaldan çıxarılması, istehsal güclәrinin aşağı düşmәsinә tәsadüf edilir
istehsalın sürәtlә artması, istehsal güclәrinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә çoxalması ilә fәrqlәnir

420 Tәbiәtin vә cәmiyyәtin obyektiv qanunauyğunluqlarının inkişafının aşkar edilmәsi vә
sistemlәşdirilmәsi:

•

sınaq istehsalı
tәtbiqi tәdqiqatlar
fundamental tәdqiqatlar
layihә işlәri
texniki işlәmәlәr

421 Konkret sahәdә fundamental (nәzәri) tәdqiqatların nәticәlәrinin tәcrübәdә istifadә edilmәsinin
yollarının öyrәnilmәsi:

•

tәcrübәli istehsal
tәtbiqi tәdqiqatlar
fundamental tәdqiqatlar
layihә işlәri
texniki işlәmәlәr

422 Tәtbiqi tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn yeni tәdqiqatların aparılması vә ya tәkmillәşdirilmiş
tәdqiqatlar elmitexniki sәnәdlәşmәsinin hazırlanması:

•

layihә işlәri
tәtbiqi tәdqiqatlar
fundamental tәdqiqatlar
sınaq istehsalı
texniki işlәmәlәr

423 Konstruktor vә texnoloji işlәmәlәrin nәticәsindә yaradılan mәmulatların ilkin nümunәlәrinin
hazırlanması:

•

sınaq istehsalı
tәtbiqi tәdqiqatlar
fundamental tәdqiqatlar
layihә işlәri
texniki işlәmәlәr

424 Yeniliklәrin idarә edilmәsinin yeni istiqamәtlәri (innovasiya menecmenti) nә vaxt meydana
cıxmışdır?

•

XX әsrin 80cı illәrinsә
XX әsrin 60cı illәrindә
XXİ әsrin başlanğıcında
XX әsrin 90cı illәrindә
XX әsrin 70ci illәrindә

425 Menecmentin hansı mәktәbindә yeniliklәrin idarә edilmәsinin istiqamәtlәri müәyyәn edilmişdir?

•

Yaponiya
Qәrbi Avropa
Amerikan
Alman
Fransız

426 İnnovasiya prosesinin quruluşunun düzgün ardıcılığını müәyyәn edin:

•

tәdqiqat – işlәmә  istehsal  marketinq – satış
marketinq  tәdqiqat –– işlәmә  istehsal – satış
tәdqiqat – istehsal – işlәmә  marketinq – satış

işlәmә  tәdqiqat – istehsal – marketinq – satış
tәdqiqat – işlәmә  marketinq  istehsal – satış

427 Konkret olaraq tәcrübi vasitәlәrin hәlli mәqsәdilә Elmi tәdqiqat tәcrübi konstruktor işlәrinin
(ETTKİ) hansı mәrhәlәsi seçilir?

•

layihәlәndirmә
tәtbiqi tәdqiqatlar
nәzәri tәdqiqatlar
mәnimsәmә
işlәmәlәr

428 Mәhsul vә proses in¬novasiyaları hansı әlamәtә görә qruplaşdırılır?

•

miqyasına görә
texnoloji parametrlәrdәn asılı olaraq
dövlәtә mәxsusluğuna görә
fәaliyyәt sferasına görә
idarәetmә sәviyyәsinә görә

429 Texniki hazırlığın hansı mәrhәlәsindә yeni mәhsulun layihәlәndirilmәsi hәyata keçirilir?

•

maddi vә tәşkilati hazırlıq mәrhәlәsindә
konstruktor mәrhәlәsindә
elmitәdqiqat mәrhәlәsindә
tәşkilatiidarәetmә mәrhәlәsindә
texnoloji hazırlıq mәrhәlәsindә

430 İnvestisiya fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrinin seçilmәsindә hansı amil nәzәrә alınmır?

•

firmanın nizamnamә kapitalının hәcmi
xüsusi vә borc kapitalının nisbәti
cәlb olunan kapitalın dәyәri, onun sәmәrәliliyi
investorların iqtisadi maraqları
bu vә ya digәr maliyyәlәşdirmә mәnbәlәrindәn istifadә risklәri

431 İnvestisiyanın maliyyәlәşdirilmәsi üçün müxtәlif mәnbәlәrdәn cәlb edilmiş vәsaitlәrin dәyәri
necә hesablanır?

•

müәssisәnin mәhsul vahidinә әldә etdiyi mәnfәәtә bәrabәr götürülür;
cәlb edilmiş borc vәsaitlәrinin faiz dәrәcәlәrinә bәrabәr hesab edilir;
cәlb edilmiş vәsaitlәrin dәyәri vә onların ümumi mәblәğindә xüsusi çәkilәri әsasında onların orta çәkili dәyәr
kimi;
istehsal edilәn mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilәn amortizasiya ayırmalarına bәrabәr götürülür.
istehsal edilәn mәhsulun maya dәyәrinә bәrabәr götürülür;

432 Maliyyәlәşdirilmәnin xarici (borc vә cәlb olunmuş) mәnbәlәrinin cәlb edilmәsinin üstünlüklәrinә
aiddir:

•

xüsusi investisiya resurslarının hәcmindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә olan, onların mümkün qәdәr cәlb
olunmasının yüksәk hәcmi
investisiyalaşdırılan kapitalın meyar üzrә mәnfәәtlilik normasının yüksәk qaytarılması
cәlb edilmәnin sadәliyi vә sürәtliliyi
kompaniyanın ilkin tәsisşilәrinin әlindә idarәetmәnin tam saxlanılması
müәssisәnin ödәmә qabiliyyәtinin olmamasının vә müflisliyinin riskinin, onlardan istifadә zamanı әhәmiyyәtli
dәrәcәdә aşağı düşmәsi

433 Maliyyәlәşdirmәnin daxili (xüsusi) mәnbәlәrinin cәlb olunmasının çatışmamasına aiddir

•

müәyyәn zәmanәtlәrin verilmәsinin (ödәniş әsasında) yaxud әmlakın girov qoyulması zәrurәti
investisiya fәaliyyәtinin cәlb olunmasının hәcminin vә demәli, onun әhәmiyyәtli dәrәcәdә
genişlәndirilmәsinin imkanlarının mәhdud olması
cәlb olunmanın mürәkkәbliyi vә sәnәdlәşdirilmәsi
kompaniyanın fәaliyyәtinin idarә edilmәsinin qismәn itirilmәsi (sәhmlәşdirilmә zamanı)
cәlb edilmәnin daha davamlı dövrü

434 Maliyyәlәşdirmәnin xarici mәnbәlәrinin (borc vә cәlbedici) xüsusiyyәtlәri

•

müәssisәnin ödәmә qabiliyyәtinin olmamasının vә müflisliyinin riskinin, onlardan istifadә zamanı әhәmiyyәtli
dәrәcәdә aşağı düşmәsi
investisiyalaşdırılan kapitalın meyar üzrә mәnfәәtlilik normasının yüksәk qaytarılması
cәlb edilmәnin sadәliyi vә sürәtliliyi
müәssisәnin ilkin tәsisçilәrinin әlindә idarәetmәnin tam saxlanması
xüsusi investisiya resurslarının hәcmindәn әhәmiyyәtli dәrәcәdә çox olan onların mümkün qәdәr cәlb
olunmasının yüksәk hәcmi

435 Maliyyәlәşdirmәni daxili (xüsusi) mәnbәlәrinin xüsusiyyәtlәrinә hansı aiddir:

•

Müәssisәnin ilkin tәsisçilәrinin әlindә idarәetmәnin tam qoruyub saxlaması
cәlb olunmanın mürәkkәbliri vә uzunmüddәtliliyi
investisiyalaşmalı kapitalın meyar üzrә mәnfәәtliliyin normasının qaytarılmasının aşağı olması
cәlb edilmәnin qeyrimәhdud hәcmi, demәli investisiya fәaliyyәtinin әhәmiyyәtli genişlәndirilmәsinin
imkanları
müәssisәnin ödәmәqabiliyyәtinin vә müflis riskinin yüksәlmısi, onların istifadәsi zamanı

436 Birbaşa xarici investisiyaların investisiya qoyulan ölkәyә nә tәsir etmir?

•

xalqın rifah halı
xarici investisiyanın azalması
tәdiyyә balansı
mәşğulluq
iqtisadi inkişaf

437 Birbaşa xarici investisiyaların investisiya qoyulan ölkәyә nә tәsir etmir?

•

vergilәr
istehsal
mәşğulluq
qiymәt
gәlir

438 İnvestisiya üçün vacib olan maliyyә mәnbәlәrinә nә aiddir?

•

inflyasiya nisbәtlәri
maya dәyәri
mәnfәәt
investisiya qoyulan ölkәnin risk sәviyyәsi
ölkәdә tәtbiq edilәn iqtisadi siyasәt

439 İntellektual mülkiyyәtә nә daxil deyil?
kәşflәr
ixtiralar

•

konsepsiyalar
mülkiyyәt hüququ
modellәr

440 İntellektual mülkiyyәtә nә daxil deyil?

•

radio vә teleproqramlar
nәzәriyyәlәr
proqram mәhsulları
mal vә xidmәtlәr
incәsәnәt әsәrlәri

441 Azәrbaycanda yeniliklәrә (ixtiralara vә s.) müәlliflik hüquqları harada qeydiyyata alınır?

•

Azәrbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Agentliyindә
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetindә
Azәrbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyindә
Azәrbaycan Respublikasının Müәlliflik Hüquqları Agentliyindә
Azәrbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarәsindә

442 İntellektual mülkiyyәtә nә aid deyil?

•

nәzәriyyәlәr
incәsәnәt әsәrlәri
kәşflәr
mülkiyyәt hüququ
proqram mәhsulları

443 Aşağıdakılardan hansını innovasiya proseslәrinin idarә olunmasının daha vacib mәsәlәsi hesab
etmәk olar?

•

yeniliyin iqtisadi potensialının onun texnoloji potensialına uyğunlaşdırılmasının tәmin edilmәsini
yeniliyin texnoloji potensialı ilә onun iqtisadi potensialının tam reallaşdırılması
yeniliyin texnoloji potensialı ilә onun iqtisadi potensialının optimal uzlaşdırılımasının tәmin edilmәsi
yeniliyin texnoloji potensialının reallaşdırılması üçün zәruri xәrclәrin tәmin edilmәsi
yeniliyin texnoloji potensialının onun iqtisadi potensialına uyğunlaşdırılmasının tәmin edilmәsini

444 Konsorsium nәdir?

•

iri müstәqil şirkәtlәrin ayrıayrı fәaliyyәtlәrin әlaqәlәndirilmәsi vә birgә maliyyәlәşdirilmәsi, strateji elmi
tәdqiqat vә layihәkonstruktor işlәmәlәrinin (ETLKİ) hәyata keçirilmәsi, texnologiya vә standartların
işlәnilmәsi mәqsәdi ilә firmalararası kooperasiya çәrçivәsindә yaratdıqları müvәqqәti birlikdir
müxtәlif şirkәtlәrin vahid maliyyә nәzarәti altında birlәşmәsini nәzәrdә tutan inteqrasiya formasıdır
eynicinsi sәnaye müәssisәlәrinin öz mәhsullarının ümumi satış kontoru vasitәsilә satışını tәşkil etmәk mәqsәdi
ilә xüsusi ticarәt cәmiyyәti yaxud ortaqlığı formasında yaratdıqları birlikdir
müәssisәlәrin inteqrasiyasının elә formasıdır ki, burada sazişә girәn şirkәtlәr vahid istehsal kompleksinә
çevrilir vә özlәrinin hüquqi, istehsal vә kommersiya müstәqilliyini itirirlәr vә onların idarә edilmәsi vahid
mәrkәzdәn hәyata keçirilir
hüquqi yaxud fiziki şәxslәrin, bir qayda olaraq, ümumi tәsәrrüfat, elmi, mәdәni yaxud başqa qeyri
kommersiya mәqsәdlәrinә çatmaq üçün yaratdıqları könüllü birlik formasıdır

445 Texnopolis nәdir?
İri müstәqil şirkәtlәrin ayrıayrı fәaliyyәtlәrin әlaqәlәndirilmәsi vә birgә maliyyәlәşdirilmәsi, strateji elmi
tәdqiqat vә layihәkonstruktor işlәmәlәrinin (ETLKİ) hәyata keçirilmәsi, texnologiya vә standartların
işlәnilmәsi mәqsәdi ilә firmalararası kooperasiya çәrçivәsindә yaratdıqları müvәqqәti birlikdir.

•

Nәticәlәrin kommersiyalaşdırılması da daxil olmaqla bütün innovasiya tsikli üzrә mürәkkәb işlәr
kompleksinin hәyata keçirilmәsi üçün iştirakçıların firmalararası kooperasiya sazişidir
Müәyyәn bir әrazidә (mәsәlәn, inkişaf etmiş infrastruktura malik kiçik şәhәrdә) tam innovasiya tsiklini әhatә
edәn müәssisә vә idarәlәrin daxil olduğu elmi ideyalar mәrkәzi (mәsәlәn, universitet) yanında xüsusi olaraq
yaradılmış kompleksdir
Fәaliyyәti elmitexniki tәdqiqatların kommersiyalaşdırılmasına vә yeniliklәrin maddi istehsal sferasına
hәrәkәtinin sürәtlәndirilmәsinә әsaslanan kompakt (sıx әlaqәli) yerlәşdirilmiş kompleksdir
Yüksәk elmi potensiala malik iri elmi mәrkәzlәrin (mәsәlәn, universitetlәr, institutlar vә s.) әtrafında
formalaşan vә onların elmi ideyalarının vә ixtiralarının tәtbiqini nәzәrdә tutun innovasiya tәşkilatıdır

446 Texnopark nәdir?

•

Yüksәk elmi potensiala malik iri elmi mәrkәzlәrin (mәsәlәn, universitetlәr, institutlar vә s.) әtrafında
formalaşan vә onların elmi ideyalarının vә ixtiralarının tәtbiqini nәzәrdә tutun innovasiya tәşkilatıdır
İri müstәqil şirkәtlәrin ayrıayrı fәaliyyәtlәrin әlaqәlәndirilmәsi vә birgә maliyyәlәşdirilmәsi, strateji elmi
tәdqiqat vә layihәkonstruktor işlәmәlәrinin (ETLKİ) hәyata keçirilmәsi, texnologiya vә standartların
işlәnilmәsi mәqsәdi ilә firmalararası kooperasiya çәrçivәsindә yaratdıqları müvәqqәti birlikdir
eynicinsi sәnaye müәssisәlәrinin öz mәhsullarının ümumi satış kontoru vasitәsilә satışını tәşkil etmәk mәqsәdi
ilә xüsusi ticarәt cәmiyyәti yaxud ortaqlığı formasında yaratdıqları birlikdir
Fәaliyyәti elmitexniki tәdqiqatların kommersiyalaşdırılmasına vә yeniliklәrin maddi istehsal sferasına
hәrәkәtinin sürәtlәndirilmәsinә әsaslanan kompakt (sıx әlaqәli) yerlәşdirilmiş kompleksdir
hüquqi yaxud fiziki şәxslәrin, bir qayda olaraq, ümumi tәsәrrüfat, elmi, mәdәni yaxud başqa qeyri
kommersiya mәqsәdlәrinә çatmaq üçün yaratdıqları könüllü birlik formasıdır

447 Elmi park nәdir?

•

müxtәlif şirkәtlәrin vahid maliyyә nәzarәti altında birlәşmәsini nәzәrdә tutan inteqrasiya formasıdır
iri müstәqil şirkәtlәrin ayrıayrı fәaliyyәtlәrin әlaqәlәndirilmәsi vә birgә maliyyәlәşdirilmәsi, strateji elmi
tәdqiqat vә layihәkonstruktor işlәmәlәrinin (ETLKİ) hәyata keçirilmәsi, texnologiya vә standartların
işlәnilmәsi mәqsәdi ilә firmalararası kooperasiya çәrçivәsindә yaratdıqları müvәqqәti birlikdir
müәssisәlәrin inteqrasiyasının elә formasıdır ki, burada sazişә girәn şirkәtlәr vahid istehsal kompleksinә
çevrilir vә özlәrinin hüquqi, istehsal vә kommersiya müstәqilliyini itirirlәr vә onların idarә edilmәsi vahid
mәrkәzdәn hәyata keçirilir
nәticәlәrin kommersiyalaşdırılması da daxil olmaqla bütün innovasiya tsikli üzrә mürәkkәb işlәr kompleksinin
hәyata keçirilmәsi üçün iştirakçıların firmalararası kooperasiya sazişidir
yüksәk elmi potensiala malik iri elmi mәrkәzlәrin (mәsәlәn, universitetlәr, institutlar vә s.) әtrafında
formalaşan vә onların elmi ideyalarının vә ixtiralarının tәtbiqini nәzәrdә tutulan innovasiya tәşkilatıdır

448 Strateji Alyans nәdir?

•

nәticәlәrin kommersiyalaşdırılması da daxil olmaqla bütün innovasiya tsikli üzrә mürәkkәb işlәr kompleksinin
hәyata keçirilmәsi üçün iştirakçıların firmalararası kooperasiya sazişidir
eynicinsi sәnaye müәssisәlәrinin öz mәhsullarının ümumi satış kontoru vasitәsilә satışını tәşkil etmәk mәqsәdi
ilә xüsusi ticarәt cәmiyyәti yaxud ortaqlığı formasında yaratdıqları birlikdir
müxtәlif şirkәtlәrin vahid maliyyә nәzarәti altında birlәşmәsini nәzәrdә tutan inteqrasiya formasıdır
iri müstәqil şirkәtlәrin ayrıayrı fәaliyyәtlәrin әlaqәlәndirilmәsi vә birgә maliyyәlәşdirilmәsi, strateji elmi
tәdqiqat vә layihәkonstruktor işlәmәlәrinin (ETLKİ) hәyata keçirilmәsi, texnologiya vә standartların
işlәnilmәsi mәqsәdi ilә firmalararası kooperasiya çәrçivәsindә yaratdıqları müvәqqәti birlikdir
müәssisәlәrin inteqrasiyasının elә formasıdır ki, burada sazişә girәn şirkәtlәr vahid istehsal kompleksinә
çevrilir vә özlәrinin hüquqi, istehsal vә kommersiya müstәqilliyini itirirlәr vә onların idarә edilmәsi vahid
mәrkәzdәn hәyata keçirilir

449 Aşağıdakılardan hansı müәssisәlәrdә elmitәdqiqat bölmәlәrinin formalaşdırılmasının tәşkilati
prinsiplәri sırasına daxil deyil?

•

«vençur» (risk) yanaşması prinsipi
«kombinәlәşdirilmiş mәrkәzlәşdirmә» prinsipi
mәsuliyyәtin bәrabәr bölünmәsi prinsipi
tam әksmәrkәzlәşmә prinsipi

mәrkәzlәşdirilmiş tәşkil prinsipi

450 Milli innovasiya sistemlәri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsiplәri әsas götürürlәr?

•

miqyas artımından qәnaәt prinsipi; korporasiyalar vә iri şirkәtlәr arasında innovasiyalara vә elmi işlәtmәlәrә
әsaslanan rәqabәtin iqtisadi dinamikanın başlıca amili olması; pul tәklifi qanunu
korporasiyalar vә iri şirkәtlәr arasında innovasiyalara vә elmi işlәtmәlәrә әsaslanan rәqabәtin iqtisadi
dinamikanın başlıca amili olması; iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi rolunun qәbul edilmәsi; innovasiya
fәaliyyәtinin institusional kontekstinin bu fәaliyyәtin mәzmununa vә srukturuna birbaşa tәsir göstәrәn amil
olması
Görünmәz әl» prinsipi; ümumi tarazlığın statik nәzәriyyәsi; pul tәklifi qanunu
elmitexniki inkişafın yalnız dövlәt tәrәfindәn tәmin edilmәsi mümkünlüyü; iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi
rolunun qәbul edilmәsi; innovasiya fәaliyyәtinin institusional kontekstinin bu fәaliyyәtin mәzmununa vә
srukturuna birbaşa tәsir göstәrәn amil olması
iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinin mәhdudlaşdırılması; monetarizm; tәlәbtәklif tarazlığı qanunu

451 Vençur firmaları nә demәkdir?

•

kiçik müәssisәlәr әmәlә gәtirәn vә onlara innovasiya xidmәtlәri göstәrmәk vә heyәtin ixtisaslaşdırılması üçün
tәyin olunmuş mürәkkәb çoxprofilli kompleks
infrastruktura yaratmaq üçün yaşayıb işlәmәk mәqsәdi ilә komfortlu şәrait yaratmaq mümkün olan yararlı
(ölçülәrinә görә elmi vә sәnaye mәrkәzlәrinә yaxın olması) әrazi
onların әsasında yeni mәhsul növlәrinin, texnoloji proseslәrin mәnimsәnilmәlәrilә, tәşkilatiidarәetmә
mәsәlәlәrin hәlli ilә mәşğul olan tәşkilatlar
texnologiyaların işlәnib hazırlanmasını, onların kommersiya mәhsuluna çevrilmәsini vә istehsalata
ötürülmәsini, mәhsulun sınaqdan keçirilmәsini vә sertifikasiyalaşdırılmasını, servis xidmәtlәrini,
texnalogiyaların ekspert qiymәtlәndirilmәsini tәmin edәn elmiistehsalat kompleksi
ayrıca çox da böyük olmayan inkişaf etmiş infrastrukturu ilә vә onun hәyat fәaliyyәtini tәmin edәn şәhәrin
bazasında yaranmış elmiistehsalat kompleksi

452 Texnopark nәdir?

•

kiçik müәssisәlәr әmәlә gәtirәn vә onlara innovasiya xidmәtlәri göstәrmәk vә heyәtin ixtisaslaşdırılması üçün
tәyin olunmuş mürәkkәb çoxprofilli kompleks
infrastruktura yaratmaq üçün yaşayıb işlәmәk mәqsәdi ilә komfortlu şәrait yaratmaq mümkün olan yararlı
(ölçülәrinә görә elmi vә sәnaye mәrkәzlәrinә yaxın olması) әrazi
әsasәn axtarış – tәtbiqi tәdqiqatlarla, layihә konstruktor işlәmәlәri ilә vә onların әsasında yeni mәhsul
növlәrinin, texnoloji proseslәrin mәnimsәnilmәlәrilә, tәşkilatiidarәetmә mәsәlәlәrin hәlli ilә mәşğul olan
tәşkilatlar
texnologiyaların işlәnib hazırlanmasını, onların kommersiya mәhsuluna çevrilmәsini vә istehsalata
ötürülmәsini, mәhsulun sınaqdan keçirilmәsini vә sertifikasiyalaşdırılmasını, servis xidmәtlәrini,
texnalogiyaların ekspert qiymәtlәndirilmәsini tәmin edәn elmiistehsalat kompleksi
ayrıca çox da böyük olmayan inkişaf etmiş infrastrukturu ilә vә onun hәyat fәaliyyәtini tәmin edәn şәhәrin
bazasında yaranmış elmiistehsalat kompleksi

453 Texnopolis nәdir?

•

kiçik müәssisәlәr әmәlә gәtirәn vә onlara innovasiya xidmәtlәri göstәrmәk vә heyәtin ixtisaslaşdırılması üçün
tәyin olunmuş mürәkkәb çoxprofilli kompleks
infrastruktura yaratmaq üçün yaşayıb işlәmәk mәqsәdi ilә komfortlu şәrait yaratmaq mümkün olan yararlı
(ölçülәrinә görә elmi vә sәnaye mәrkәzlәrinә yaxın olması) әrazi
әsasәn axtarış – tәtbiqi tәdqiqatlarla, layihә konstruktor işlәmәlәri ilә vә onların әsasında yeni mәhsul
növlәrinin, texnoloji proseslәrin mәnimsәnilmәlәrilә, tәşkilatiidarәetmә mәsәlәlәrin hәlli ilә mәşğul olan
tәşkilatlar
texnologiyaların işlәnib hazırlanmasını, onların kommersiya mәhsuluna çevrilmәsini vә istehsalata
ötürülmәsini, mәhsulun sınaqdan keçirilmәsini vә sertifikasiyalaşdırılmasını, servis xidmәtlәrini,
texnalogiyaların ekspert qiymәtlәndirilmәsini tәmin edәn elmiistehsalat kompleksi
ayrıca çox da böyük olmayan inkişaf etmiş infrastrukturu ilә vә onun hәyat fәaliyyәtini tәmin edәn şәhәrin
bazasında yaranmış elmiistehsalat kompleksi

454 Biznesinkubator nәdir?

•

kiçik müәssisәlәr әmәlә gәtirәn vә onlara innovasiya xidmәtlәri göstәrmәk vә heyәtin ixtisaslaşdırılması üçün
tәyin olunmuş mürәkkәb çoxprofilli kompleks
infrastruktura yaratmaq üçün yaşayıb işlәmәk mәqsәdi ilә komfortlu şәrait yaratmaq mümkün olan yararlı
(ölçülәrinә görә elmi vә sәnaye mәrkәzlәrinә yaxın olması) әrazi
әsasәn axtarış – tәtbiqi tәdqiqatlarla, layihә konstruktor işlәmәlәri ilә vә onların әsasında yeni mәhsul
növlәrinin, texnoloji proseslәrin mәnimsәnilmәlәrilә, tәşkilatiidarәetmә mәsәlәlәrin hәlli ilә mәşğul olan
tәşkilatlar
texnologiyaların işlәnib hazırlanmasını, onların kommersiya mәhsuluna çevrilmәsini vә istehsalata
ötürülmәsini, mәhsulun sınaqdan keçirilmәsini vә sertifikasiyalaşdırılmasını, servis xidmәtlәrini,
texnalogiyaların ekspert qiymәtlәndirilmәsini tәmin edәn elmiistehsalat kompleksi
ayrıca çox da böyük olmayan inkişaf etmiş infrastrukturu ilә vә onun hәyat fәaliyyәtini tәmin edәn şәhәrin
bazasında yaranmış elmiistehsalat kompleksi

455 Texnoloji park nәdir?

•

kiçik müәssisәlәr әmәlә gәtirәn vә onlara innovasiya xidmәtlәri göstәrmәk vә heyәtin ixtisaslaşdırılması üçün
tәyin olunmuş mürәkkәb çoxprofilli kompleks
infrastruktura yaratmaq üçün yaşayıb işlәmәk mәqsәdi ilә komfortlu şәrait yaratmaq mümkün olan yararlı
(ölçülәrinә görә elmi vә sәnaye mәrkәzlәrinә yaxın olması) әrazi
әsasәn axtarış – tәtbiqi tәdqiqatlarla, layihә konstruktor işlәmәlәri ilә vә onların әsasında yeni mәhsul
növlәrinin, texnoloji proseslәrin mәnimsәnilmәlәrilә, tәşkilatiidarәetmә mәsәlәlәrin hәlli ilә mәşğul olan
tәşkilatlar
texnologiyaların işlәnib hazırlanmasını, onların kommersiya mәhsuluna çevrilmәsini vә istehsalata
ötürülmәsini, mәhsulun sınaqdan keçirilmәsini vә sertifikasiyalaşdırılmasını, servis xidmәtlәrini,
texnalogiyaların ekspert qiymәtlәndirilmәsini tәmin edәn elmiistehsalat kompleksi
ayrıca çox da böyük olmayan inkişaf etmiş infrastrukturu ilә vә onun hәyat fәaliyyәtini tәmin edәn şәhәrin
bazasında yaranmış elmiistehsalat kompleksi

456 Konsorsium:

•

müxtәlif şirkәtlәrin vahid maliyyә nәzarәti altında birlәşmәsini nәzәrdә tutan inteqrasiya formasıdır
nәticәlәrin kommersiyalaşdırılması da daxil olmaqla bütün innovasiya tsikli üzrә mürәkkәb işlәr kompleksinin
hәyata keçirilmәsi üçün iştirakçıların firmalararası kooperasiya sazişidir c) hüquqi yaxud fiziki şәxslәrin, bir
qayda olaraq, ümumi tәsәrrüfat, elmi, mәdәni yaxud başqa qeyrikommersiya mәqsәdlәrinә çatmaq üçün
yaratdıqları könüllü birlik formasıdır
iri müstәqil şirkәtlәrin ayrıayrı fәaliyyәtlәrin әlaqәlәndirilmәsi vә birgә maliyyәlәşdirilmәsi, strateji elmi
tәdqiqat vә layihәkonstruktor işlәmәlәrinin (ETLKİ) hәyata keçirilmәsi, texnologiya vә standartların
işlәnilmәsi mәqsәdi ilә firmalararası kooperasiya çәrçivәsindә yaratdıqları müvәqqәti birlikdir
hüquqi yaxud fiziki şәxslәrin, bir qayda olaraq, ümumi tәsәrrüfat, elmi, mәdәni yaxud başqa qeyri
kommersiya mәqsәdlәrinә çatmaq üçün yaratdıqları könüllü birlik formasıdır
yüksәk elmi potensiala malik iri elmi mәrkәzlәrin (mәsәlәn, universitetlәr, institutlar vә s.) әtrafında
formalaşan vә onların elmi ideyalarının vә ixtiralarının tәtbiqini nәzәrdә tutulan innovasiya tәşkilatıdır

457 İri müstәqil şirkәtlәrin ayrıayrı fәaliyyәtlәrin әlaqәlәndirilmәsi vә birgә maliyyәlәşdirilmәsi,
strateji elmitәdqiqat vә layihәkonstruktor işlәmәlәrinin (ETLKİ) hәyata keçirilmәsi, texnologiya vә
standartların işlәnilmәsi mәqsәdi ilә firmalararası kooperasiya çәrçivәsindә yaratdıqları müvәqqәti
birlik necә adlanır?

•

elmi park
texnopolis
konsorsium
strateji alyans
texnopark

458 Texnopolis:

•

yüksәk elmi potensiala malik iri elmi mәrkәzlәrin (mәsәlәn, universitetlәr, institutlar vә s.) әtrafında
formalaşan vә onların elmi ideyalarının vә ixtiralarının tәtbiqini nәzәrdә tutulan innovasiya tәşkilatıdır
nәticәlәrin kommersiyalaşdırılması da daxil olmaqla bütün innovasiya tsikli üzrә mürәkkәb işlәr kompleksinin
hәyata keçirilmәsi üçün iştirakçıların firmalararası kooperasiya sazişidir
müәyyәn bir әrazidә (mәsәlәn, inkişaf etmiş infrastruktura malik kiçik şәhәrdә) tam innovasiya tsiklini әhatә
edәn müәssisә vә idarәlәrin daxil olduğu elmi ideyalar mәrkәzi (mәsәlәn, universitet) yanında xüsusi olaraq
yaradılmış kompleksdir
müxtәlif şirkәtlәrin vahid maliyyә nәzarәti altında birlәşmәsini nәzәrdә tutan inteqrasiya formasıdır
iri müstәqil şirkәtlәrin ayrıayrı fәaliyyәtlәrin әlaqәlәndirilmәsi vә birgә maliyyәlәşdirilmәsi, strateji elmi
tәdqiqat vә layihәkonstruktor işlәmәlәrinin (ETLKİ) hәyata keçirilmәsi, texnologiya vә standartların
işlәnilmәsi mәqsәdi ilә firmalararası kooperasiya çәrçivәsindә yaratdıqları müvәqqәti birlikdir

459 Müәyyәn bir әrazidә (mәsәlәn, inkişaf etmiş infrastruktura malik kiçik şәhәrdә) tam innovasiya
tsiklini әhatә edәn müәssisә vә idarәlәrin daxil olduğu elmi ideyalar mәrkәzi (mәsәlәn, universitet)
yanında xüsusi olaraq yaradılmış kompleksi necә adlanır?

•

konsorsium
texnopark
texnopolis
strateji alyans
elmi park

460 Texnopark:

•

Fәaliyyәti elmitexniki tәdqiqatların kommersiyalaşdırılmasına vә yeniliklәrin maddi istehsal sferasına
hәrәkәtinin sürәtlәndirilmәsinә әsaslanan kompakt (sıx әlaqәli) yerlәşdirilmiş kompleksdir
yüksәk elmi potensiala malik iri elmi mәrkәzlәrin (mәsәlәn, universitetlәr, institutlar vә s.) әtrafında
formalaşan vә onların elmi ideyalarının vә ixtiralarının tәtbiqini nәzәrdә tutulan innovasiya tәşkilatıdır
müxtәlif şirkәtlәrin vahid maliyyә nәzarәti altında birlәşmәsini nәzәrdә tutan inteqrasiya formasıdır
iri müstәqil şirkәtlәrin ayrıayrı fәaliyyәtlәrin әlaqәlәndirilmәsi vә birgә maliyyәlәşdirilmәsi, strateji elmi
tәdqiqat vә layihәkonstruktor işlәmәlәrinin (ETLKİ) hәyata keçirilmәsi, texnologiya vә standartların
işlәnilmәsi mәqsәdi ilә firmalararası kooperasiya çәrçivәsindә yaratdıqları müvәqqәti birlikdir
müәssisәlәrin inteqrasiyasının elә formasıdır ki, burada sazişә girәn şirkәtlәr vahid istehsal kompleksinә
çevrilir vә özlәrinin hüquqi, istehsal vә kommersiya müstәqilliyini itirirlәr vә onların idarә edilmәsi vahid
mәrkәzdәn hәyata keçirilir

461 Fәaliyyәti elmitexniki tәdqiqatların kommersiyalaşdırılmasına vә yeniliklәrin maddi istehsal
sferasına hәrәkәtinin sürәtlәndirilmәsinә әsaslanan kompakt (sıx әlaqәli) yerlәşdirilmiş kompleks necә
adlanır?

•

konsorsium
texnopark
texnopolis
strateji alyans
elmi park

462 Elmi park nәdir?

•

müxtәlif şirkәtlәrin vahid maliyyә nәzarәti altında birlәşmәsini nәzәrdә tutan inteqrasiya formasıdır
eynicinsi sәnaye müәssisәlәrinin öz mәhsullarının ümumi satış kontoru vasitәsilә satışını tәşkil etmәk mәqsәdi
ilә xüsusi ticarәt cәmiyyәti yaxud ortaqlığı formasında yaratdıqları birlikdir
yüksәk elmi potensiala malik iri elmi mәrkәzlәrin (mәsәlәn, universitetlәr, institutlar vә s.) әtrafında
formalaşan vә onların elmi ideyalarının vә ixtiralarının tәtbiqini nәzәrdә tutulan innovasiya tәşkilatıdır
fәaliyyәti elmitexniki tәdqiqatların kommersiyalaşdırılmasına vә yeniliklәrin maddi istehsal sferasına
hәrәkәtinin sürәtlәndirilmәsinә әsaslanan kompakt (sıx әlaqәli) yerlәşdirilmiş kompleksdir
müxtәlif şirkәtlәrin vahid maliyyә nәzarәti altında birlәşmәsini nәzәrdә tutan inteqrasiya formasıdır

463 Yüksәk elmi potensiala malik iri elmi mәrkәzlәrin (mәsәlәn, universitetlәr, institutlar vә s.)

әtrafında formalaşan vә onların elmi ideyalarının vә ixtiralarının tәtbiqini nәzәrdә tutulan innovasiya
tәşkilatı necә adlanır?

•

konsorsium
texnopark
texnopolis
strateji alyans
elmi park

464 Strateji alyans nәdir?

•

müәssisәlәrin inteqrasiyasının elә formasıdır ki, burada sazişә girәn şirkәtlәr vahid istehsal kompleksinә
çevrilir vә özlәrinin hüquqi, istehsal vә kommersiya müstәqilliyini itirirlәr vә onların idarә edilmәsi vahid
mәrkәzdәn hәyata keçirilir
fәaliyyәti elmitexniki tәdqiqatların kommersiyalaşdırılmasına vә yeniliklәrin maddi istehsal sferasına
hәrәkәtinin sürәtlәndirilmәsinә әsaslanan kompakt (sıx әlaqәli) yerlәşdirilmiş kompleksdir
nәticәlәrin kommersiyalaşdırılması da daxil olmaqla bütün innovasiya tsikli üzrә mürәkkәb işlәr kompleksinin
hәyata keçirilmәsi üçün iştirakçıların firmalararası kooperasiya sazişidir
eynicinsi sәnaye müәssisәlәrinin öz mәhsullarının ümumi satış kontoru vasitәsilә satışını tәşkil etmәk mәqsәdi
ilә xüsusi ticarәt cәmiyyәti yaxud ortaqlığı formasında yaratdıqları birlikdir
müәyyәn bir әrazidә (mәsәlәn, inkişaf etmiş infrastruktura malik kiçik şәhәrdә) tam innovasiya tsiklini әhatә
edәn müәssisә vә idarәlәrin daxil olduğu elmi ideyalar mәrkәzi (mәsәlәn, universitet) yanında xüsusi olaraq
yaradılmış kompleksdir

465 Nәticәlәrin kommersiyalaşdırılması da daxil olmaqla bütün innovasiya tsikli üzrә mürәkkәb işlәr
kompleksinin hәyata keçirilmәsi üçün iştirakçıların firmalararası kooperasiya sazişi necә adlanır?

•

konsorsium
texnopark
texnopolis
strateji alyans
elmi park

466 Milli innovasiya sistemlәri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsipә әsaslanır?

•

«Görünmәz әl» prinsipi
miqyas artımında qәnaәt prinsipi
tәlәbtәklif tarazlığı qanunu
korporasiyalar vә iri şirkәtlәr arasında innovasiyalara vә elmi işlәtmәlәrә әsaslanan rәqabәtin iqtisadi
dinamikanın başlıca amili olması
elmitexniki inkişafın yalnız dövlәt tәrәfindәn tәmin edilmәsi mümkünlüyü

467 Milli innovasiya sistemlәri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsipә әsaslanır?

•

ümumi tarazlığın statik nәzәriyyәsi
pul tәklifi qanunu
iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinin mәhdudlaşdırılması
iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi rolunun qәbul edilmәsi
elmitexniki inkişafın yalnız dövlәt tәrәfindәn tәmin edilmәsi mümkünlüyü

468 Milli innovasiya sistemlәri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsipә әsaslanır?
«Görünmәz әl» prinsipi
miqyas artımında qәnaәt prinsipi
iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinin mәhdudlaşdırılması
pul tәklifi qanunu

•

•

korporasiyalar vә iri şirkәtlәr arasında innovasiyalara vә elmi işlәtmәlәrә әsaslanan rәqabәtin iqtisadi
dinamikanın başlıca amili olması

469 Milli innovasiya sistemlәri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsipә әsaslanır?

•

iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi rolunun qәbul edilmәsi
tәlәbtәklif tarazlığı qanunu
ümumi tarazlığın statik nәzәriyyәsi
elmitexniki inkişafın yalnız dövlәt tәrәfindәn tәmin edilmәsi mümkünlüyü
pul tәklifi qanunu

470 Milli innovasiya sistemlәri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsipә әsaslanmır?

•

korporasiyalar vә iri şirkәtlәr arasında innovasiyalara vә elmi işlәtmәlәrә әsaslanan rәqabәtin iqtisadi
dinamikanın başlıca amili olması
iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi rolunun qәbul edilmәsi
iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinin mәhdudlaşdırılması
göstәrilәnlәrdәn heç biri
iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi rolunun qәbul edilmәsi

471 Milli innovasiya sistemlәri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsipә әsaslanmır?

•

göstәrilәnlәrdәn heç biri
innovasiya fәaliyyәtinin institusional kontekstinin bu fәaliyyәtin mәzmununa vә srukturuna birbaşa tәsir
göstәrәn amil olması
korporasiyalar vә iri şirkәtlәr arasında innovasiyalara vә elmi işlәtmәlәrә әsaslanan rәqabәtin iqtisadi
dinamikanın başlıca amili olması
elmitexniki inkişafın yalnız dövlәt tәrәfindәn tәmin edilmәsi mümkünlüyü
iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi rolunun qәbul edilmәsi

472 Elm vә istehsalın sıx qarşılıqlı әlaqә formaları hansılardır?

•

әrazә elmsәnaye mәrkәzlәri
layihә institutları
sınaq laboratoriyaları
elmi parklar
universitetlәr

473 Elm vә istehsalın sıx qarşılıqlı әlaqә formaları hansılardır?

•

«texnoloji kooperasiya» (şirkәtlәrin, elmi mәrkәzlәrin vә dövlәtin birgә fәaliyyәti)
elmi araşdınma şöbәlәri
layihәkonstruktor bölmәlәri
elmi araşdınma şöbәlәri
institutlar

474 İnfrastruktura yaratmaq üçün yaşayıb işlәmәk mәqsәdi ilә komfortlu şәrait yaratmaq mümkün
olan yararlı (ölçülәrinә görә elmi vә sәnaye mәrkәzlәrinә yaxın olması) әrazi necә adlanır?

•

vençur müәssisәlәri
texnopolis
texnopark
elmi parklar
biznesinkubatorlar

475 Ayrıca çox da böyük olmayan inkişaf etmiş infrastrukturu ilә vә onun hәyat fәaliyyәtini tәmin

edәn şәhәrin bazasında yaranmış elmiistehsalat kompleksi necә adlanır?

•

vençur müәssisәlәri
texnopolis
texnopark
elmi parklar
biznesinkubatorlar

476 Kiçik müәssisәlәr әmәlә gәtirәn vә onlara innovasiya xidmәtlәri göstәrmәk vә heyәtin
ixtisaslaşdırılması üçün tәyin olunmuş mürәkkәb çoxprofilli kompleks necә adlanır?

•

vençur müәssisәlәri
texnopolis
texnopark
elmi parklar
biznesinkubatorlar

477 әsasәn axtarış – tәtbiqi tәdqiqatlarla, layihә konstruktor işlәmәlәri ilә vә onların әsasında yeni
mәhsul növlәrinin, texnoloji proseslәrin mәnimsәnilmәlәrilә, tәşkilatiidarәetmә mәsәlәlәrin hәlli ilә
mәşğul olan tәşkilatlar necә adlanır?

•

vençur müәssisәlәri
texnopolis
texnopark
elmi parklar
biznesinkubatorlar

478 Dövlәt müәssisәlәrin innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdırmaq üçün hansı alәtlәrdәn istifadә edilә
bilmәz?

•

müәssisәlәrә uzun müddәtli kreditin verilmәsi
patent
vergi güzәştlәri
rәqabәtin inkişafı
müәlliflik hüquqlarının qorunması

479 Dövlәt müәssisәlәrin innovasiya fәaliyyәtini stimullaşdırmaq üçün hansı alәtlәrdәn istifadә edilә
bilmәz?

•

iri innovasiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsindә dövlәtin payçı kimi iştirakı
innovasiya vergi krediti
hüquqi bazarın yaradılması
müәssisәlәrә kreditlәrin verilmәsi
maliyyәlәşmәdә dövlәtin iştirakı

480 Aşağıdakılardan hansı dövlәt innovasiya siyasәtinin qarşısında duran vәzifәlәrә daxil deyil?

•

dövlәt innovasiya siyasәtinin istiqamәtlәrinin, müәyyәnlәşdirilmәsi vә reallaşdırılması;
yerli innovasiya mәhsullarının beynәlxalq bazarlarda satışının hәyata keçirilmәsi;
innovasiya fәaliyyәtinin infrastrukturunun yaradılması vә inkişaf etdirilmәsi;
innovasiya fәaliyyәtinin inkişafında elm, tәhsil, istehsal vә maliyyәkredit sferalarının qarşılıqlı fәaliyyәtinin
tәmin edilmәsi
elmitexniki kooperasiya vә innovasiya fәaliyyәti sahәsindә xarici iqtisadi әlaqәlәrin inkişafı;

481 Aşağıdakılardan hansı dövlәtin elmitexniki vә innovasiya siyasәtinin istiqamәtlәrinә daxil deyil?

•

dövlәt elmi tәdqiqatlarında prioritet (öncül) istiqamәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi; dövlәt resusrlarının elmi
tәdqiqatların müxtәlif istiqamәtlәri arasında bölüşdürülmәsi; dövlәt elmi mәrkәzlәrindә tәdqiqatların yerinә
yetirilmәsi;
iqtisadiyyatda innovasiya mühitini, tәdqiqat vә işlәmәlәri tәmin edәn infrastrukturun formalaşdırılması: elmi
texniki informasiya, standartlaşdırma, statistika xidmәtlәrinin yaradılması; xarici tәcrübәnin öyrәnilmәsi vә
beynәlxalq әmәkdaşlıq;
özәl bölmәdә elmi tәdqiqatların vә onların nәticәlәrinin tәtbiqinin dövlәt tәrәfindәn stimullaşdırılması, ETT
nin templәri vә sәmәrәliliyi nöqteyinәzәrindәn zәruri rәqabәt sәviyyәsinin saxlanılması;
ölkәdә yoxsulluğun azaldılması vә davamlı iqtisadi inkişafın tәmin edilmәsi, regionların sosialiqtisadi
inkişafı.
elmitexniki inkişafın proqnozlaşdırılması: ümummilli elmi prioritetlәr sisteminin formalaşdırılması, ETT–nin
mümkün mәnfi nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi, informasiyakommunikasiya texnologiyaların inkişaf
perspektivlәri;

482 Aşağıdakılardan hansı dövlәt innovasiya siyasәtinin mәqsәdini әks etdirir?

•

ölkәdә istehsal olunan mәhsulların rәqabәt qabiliyyәtliliyinin artması, elmitexniki işlәmәlәrin nәticәlәrinin
sәmәrәli istifadәsi vә sosialiqtisadi inkişaf mәsәlәlәrinin hәlli
ölkәyә gәtirilәn malların keyfiyyәtinә nәzarәtin artmasını, fundamental tәdqiqatların nәticәlәrinin sәmәrәli
istifadәsini vә kommersiyalaşmasını, әhalinin sosial vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması mәsәlәlәrinin hәllini tәmin
edәn әlverişli mühitin yaradılması
ölkәdә istehsal olunan mәhsulların rәqabәt qabiliyyәtliliyinin artmasını, elmitexniki işlәmәlәrin nәticәlәrinin
sәmәrәli istifadәsini vә sosialiqtisadi inkişaf mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edәn innovasiya fәaliyyәti üçün
ölkәdә әlverişli iqtisadi, hüquqi vә tәşkilati mühitin yaradılması
yerli mәhsulların rәqabәt qabiliyyәtliliyinin artırılması, sabit iqtisadi artımın tәmin edilmәsi, әhalinin hәyat
sәviyyәsinin vә keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, ölkә iqtisadiyyatının dünya tәsәrrüfatına sәmәrәli inteqrasiyası
yerli mәhsulların rәqabәt qabiliyyәtliliyinin artırılması, sabit iqtisadi artımın tәmin edilmәsi, әhalinin hәyat
sәviyyәsinin vә keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, ölkәnin müdafiә (hәrbi), texnoloji vә ekoloji tәhlükәsizliyinin
tәmin edilmәsi

483 M.Porter hәr bir ölkәnin rәqabәtli inkişafının dörd mәrhәlәsini fәrqlәndirir. Aşağıdakılardan hansı
bu mәrhәlәlәrә aid deyil?

•

istehsal amillәrinin üstünlüyünә әsaslanan inkişaf
dövlәtin aparıcı roluna әsaslanan inkişaf
investisiya üstünlüyünә әsaslanan inkişaf
әhalinin rifah sәviyyәsinә әsaslanan inkişaf.
innovasiyaya әsaslanan inkişaf;

484 İnnovasiya proseslәrini dövlәt tәnzimlәnmәsinin birbaşa metodlarına aşağıdakılardan hansılar
aiddir?

•

inzibati idarәetmә vә mәqsәdli proqram
makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional
dövlәt investisiya proqramları, dövlәt investisiyalarının birbaşa idarә edilmәsi, dotasiya, subsidiya formasında
maliyyә pul yardımının verilmәsi
ETTKSİ–ın maliyyәlәşdirilmәsi, orta vә ali tәhsilin sisteminin maliyyәlәşdirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi, bir
sıra tәşkiliinstutusional tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
vergi vә amortizasiya qanunvericiliyinin liberallaşdırılması, sosial infrastrukturunun yaradılması, vergi vә
kredit imtiyazları

485 İnnovasiya proseslәrinin dövlәt tәnzimlәnmәsinin dolayı metodlarına aşağıdakılardan hansılar
aiddir?
inzibati idarәetmә vә proqram mәqsәdli
makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional
dövlәt investisiya proqramları, dövlәt investisiyalarının birbaşa idarә edilmәsi, dotasiya, subsidiya formasında
maliyyә pul yardımının verilmәsi

•

ETTKSİ –ın maliyyәlәşdirilmәsi, orta vә ali tәhsilin sisteminin maliyyәlәşdirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi, bir
sıra tәşkiliinstutusional tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
vergi vә amortizasiya qanunvericiliyinin liberallaşdırılması, sosial infrastrukturunun yaradılması, vergi vә
kredit imtiyazları

486 Sadalananlardan hansı dövlәt elmitexniki siyasәtinin realizasiya alәtinә aiddir?

•

inzibati idarәetmә vә proqram mәqsәdli
makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional
dövlәt investisiya proqramları, dövlәt investisiyalarının birbaşa idarә edilmәsi, dotasiya, subsidiya formasında
maliyyә pul yardımının verilmәsi
ETTKSİ –ın maliyyәlәşdirilmәsi, orta vә ali tәhsilin sisteminin maliyyәlәşdirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi, bir
sıra tәşkiliinstutusional tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi
vergi vә amortizasiya qanunvericiliyinin liberallaşdırılması, sosial infrastrukturunun yaradılması, vergi vә
kredit imtiyazları

487 İnnovasiyanın dövlәt tәnzimlәnmәsinin mәqsәdli proqram formasına nә aiddir?

•

birbaşa dotasiya maliyyәlәşdirilmәsi
kontrakt maliyyәlәşmә
vergi vә kredit imtiyazları
sosial infrastukturunun yaradılması
qanunvericilik normaları

488 Aşağıdakılardan hansı elmitexniki siyasәtin mәqsәdlәrinә aiddir?

•

elmi tәdqiqatların inkişafına yardım etmәk, innovasiya fәaliyyәtini hüquqi bazasının yaradılması, innovasiya
fәaliyyәtinin kadrlarla tәmin edilmәsi
birbaşa dotasiya maliyyәlәşdirilmәsi, dövlәtin mәqsәdli proqramları vasitәsi ilә innovasiyalara, yeniliklәrә
maliyyә dәstәyi, kontrakt maliyyәlәşmә
dövlәt investisiya proqramları, dövlәt investisiyalarının birbaşa idarә edilmәsi, dotasiya, subsidiya formasında
maliyyә pul yardımının verilmәsi
milli elmin dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi, onun ümummilli әhәmiyyәt daşıyan üstün istiqamәtlәrinin
inkişafının stimullaşdırılması, istehsal sferasında elmi nailiyyәtlәrin tәtbiq edilmәsi vә sәmәrәli istifadәsi üçün
mühitin tәmin edilmәsi
ETTDK –ın maliyyәlәşdirilmәsi, orta vә ali tәhsilin sisteminin maliyyәlәşdirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi, bir
sıra tәşkiliinstutusional tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi

489 Elmitexniki siyasәtin son mәqsәdinә nә aiddir?

•

milli elmin dövlәt tәrәfindәn dәstәklәnmәsi
istehsal sferasında elmi nailiyyәtlәrin tәtbiq edilmәsi vә sәmәrәli istifadәsi üçün mühitin tәmin edilmәsi
elmin ümummilli әhәmiyyәt daşıyan öncül istiqamәtlәrinin inkişafının stimullaşdırılması
innovasiya siyasәtinin hüquqi bazasının möhkәmlәndirilmәsi
ölkәnin iqtisadi yüksәlişini dünya bazarında rәqabәt qabiliyyәtinin tәmin edilmәsi

490 Aşağıdakılardan hansı dövlәtin elmitexniki vә innovasiya siyasәtinin istiqamәtlәrinә daxil deyil?

•

ETTnin mümkün mәnfi nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
informasiya texnologiyalarının inkişaf perspektivlәri
regionların iqtisadi inkişafı
beynәlxalq әmәkdaşlıq
kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı perspektivlәri

491 İnvestisiya xәrclәrinә nә aid deyil?
layihә xәrclәri
nouhau

•

patent
әrazinin qiymәti
investisiyanın ömrü

492 Bunların hansı investisiyanın mәqsәdi deyil?

•

Әtraf mühütin çirklәndirmәsini qarşılaşdırılmasında mövcud qanunvericiliyә riayәt etmәk;
Bazar şәrtlәri ilә ayaqlaşmaq,bölgәdә, ölkәdә vә dünyada rәqabәt üstünlüyyünü tamin etmәk;
Xalqın sağlamlığını qorumaq mәqsәdi ilә müvcud qanun verciliyә riayәt etmәk;
İnvestisiya fәaliyyәtinin genişlәndirmәk;
Müәssisәnin qarşılaşacağı konkret risklәri aradan qaldırmaq;

493 Bunların hansı investisiyanın mәqsәdi deyil?

•

Müәssisәnin qarşılaşacağı konkret risklәri mәhdudlaşma;
Müәssisәdә bazardakә vә sәnaye payәnın sәmәrәliliyini artırmaq mәqsәdi ilә tәdqiqat vә inkişaf etmә
fәaliyyәtinin hәyata keçiriltmәk;
Müәssisәnin bazardakә vә sәnaye payәnı qorumaq mәqsәdi ilә tәdqiqat vә inkişaf etmә fәaliyyәtinin hәyata
keçirilmәk;
Müәssisәnin qarşısına çıxan risklәrin artması;
Müәssisәnin işlәyәnlәrin sağlamlığının vә rifahının qorunması vә onların hәvәslәndirilmәsi;

494 Bazar tәdqiqatlarında toplanacağ mәlumat növlәrinә hansı aid deyil?

•

Tәklif mәnbәlәri;
Ölkәnin xüsusi şәrtlәri vә mövsümi deyişmәlәrә bağlı mәlumatlar;
Bölgü kanalları;
Müәssisәlәrin sosial vәziyyәti;
Dövlәtin iqtisadi siyasәti;

495 Aşağıdakıdardan hansı müәssisәnin investisiya fәaliyyәtinә aid deyil?

•

investisiya strategiyasının müәyyәn olunması;
investisiya layihәlәndirilmәsi;
strateji idarәetmәnin hәyata keçirilmәsi;
strateji planlaşdır¬ma¬nın hәyata keçirilmәsi;
layihәnin vә in¬vestisiyanın faktiki sәmәrәliliyinin tәhlili;

496 İnvestisiya strategiyası dәqiqlәşdirilmәsi nәdә öz әksini tapır?

•

istehsal planlarında;
investisiya la¬yihәlәrinin siyahısı vә in¬ves¬ti¬siyanın uzun¬müddәtli maliy¬yәlәş¬di¬ril¬mәsi planında;
satış, tәhcizat vә operativistehsal planlarında;
müәssisәnin maliyyә, әmәk, mәhsul satışı, maddi tәhcizat planlarında.
illәr üzrә mәhsulun maya dәyәrinin müәyyәn olunmasında;

497 İnvestisiya layihәsi nәdir?
firmanın inkişafının әsas bölmәlәrinin şәrhini göstәrәn rәqabәt bazarında, xüsusi vә borc maliyyә mәnbәlәrini
hesaba alaraq, maddi vә kadr imkanlarını vә risklәri layihәlәrin realizә edilmәsi prosesindә hesaba almaqla
iqtisadi baxımdan analitik sәnәd
rәqabәt aparan tәşkilatın fәaliyyәtinin nәticәlәrinin sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
qoyulmuş mәqsәdlәrә nail olmaq üçün firmanın mәqsәdyönlü fәaliyyәtinin formalaşması
müәssisәnin әsas uzunmüddәtli mәqsәd vә mәsәlәlәrinin müәyyәn edilmәsi vә bu mәqsәdlәrә nail olmaq üçün
zәruri resursların fәaliyyәt kursunun vә bölüşdürülmәsinin tәşkili

•

•

iqtisadi mәqsәdyönlülüyün әsaslandırılması, kapital qiyuluşlarının hәcmi vә hәyata keçirilmәsinin
müddәtlәrinin, o cümlәdәn qanunvericiliyә vә standartlara uyğun olaraq tәsdiq olunmuş layihәsmeta üzrә
sәnәdlәşdirilmә vә habelә investisiyaların hәyata keçirilmәsi üzrә praktiki fәaliyyәtinin işlәnib hazırlanması

498 Hansı hallarda investisiya layihәsi investisiyalaşmanın strateji konsepsiyasını, marketinq, iqtisadi
vә maliyyә nәticәlәnmәsini, zәruri maliyyә resurslarının hәcmlәrini, xarici mәnbәlәrdәn әlavә alınmış
vәsaitlәrin qaytarılması müddәtlәrini özünә daxil edir?

•

әsaslı tәmir aparılması hallarında
qeyrimaddi aktivlәrin ayrıayrı növlәrinin әldә edilmәsi
avadanlığın yenilәri ilә әvәz olunması
marketinq tәdqiqatlarının aparılması
istehsalın texniki cәhәtdәn yenidәn silahlandırılması

499 Nә kimi hallarda investisiya layihәsi bir qayda olaraq, özünә qısaldılmış bölmә vә göstәricilәr
siyahısını daxil edir?

•

istehsalın texniki cәhәtdәn yenidәn silahlanması zamanı
avadanlığın yenilәri ilә әvәz edilmәsi yaxud qeyrimaddi aktivlәrin ayrıayrı növlәrinin әldә edilmәsi
hallarında
yeni tikinti zamanı
istehsal güclәrinin geniş tәkrar istehsalı zamanı
fәaliyyәtdә olan istehsal güclәrinin yenidәn quraşdırılması zamanı

500 İnvestisiya layihәlәrinin tәhlili zamanı hansı amili hesaba almaq zәruridir?

•

layihәlәrin riskliliyi
müәssisәnin vergi ayırmalarının hәcmi
bazarda rәqabәtin sәviyyәsi
amortizasiya normalarının hәcmi
müәssisәnin maliyyә menecerlәrinin ixtisaslaşma sәviyyәsi

501 İnvestisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin tәhlili aşağıdakı hissәlәrdәn iba¬rәt¬dir:

•

ümumiqtisadi, texnikiiqtisadi, sosialiqtisadi tәhlil;
ümumiqtisadi, texnikiiqtisadi, maliyyә tәhlili;
texniki, sosial, siyasiiqtisadi tәhlil;
texnikiiqtisadi, maliyyә tәhlili, sosioloji;
sosialiqtisadi, maliyyә, texnoloji tәhlil;

502 İstehsalın texniki hazırlığına nә aid deyil?

•

maddi hazırlıq mәrhәlәsi
tәdqiqat mәrhәlәsi
elmi mәrhәlәsi
konstruktor mәrhәlәsi
iqtisadi mәrhәlә

503 İstehsalın texniki hazırlığına nә aid deyil?

•

hazırlıq
tәşkilati hazırlıq
texnoloji hazırlıq mәrhәlәsi
elmitәdqiqat mәrhәlәsi
sosial mәrhәlә

504 İnvestisiya layihәsinin hazırlanmasının hansı mәrhәlәsindә müxtәlif profilli mütәxәssislәrin cәlb
edilmәsi mәqsәdәuyğundur?

•

layihәnin yekun olaraq nәzәrdәn keçirilib qәrar qәbul edilmәsi
layihәnin ilkin hazırlığı
investisiya konsepsiyalarının axtarışı
istismar (istehsal) sәviyyәsi
layihәnin son hazırlığı

505 İnvestisiya layihәsinin bölmәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

firmanın fәaliyyәt risklәri
layihәnin reallaşdırılmasının texniki әsaslarının xarakteristikası
bazarın tәhlili vә marketinq konsepsiyası
lazımi әmәk resusrları
layihәnin yeri

506 İnvestisiya layihәsinin bölmәlәrinә aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

istehlak bazarında rәqabәt
layihәnin reallaşdırılmasının texniki әsaslarının xarakteristikası
bazarın tәhlili vә marketinq konsepsiyası
lazımi әmәk resusrları
layihәnin yeri

507 Investisiya fәaliyyәtinә mane olan amillәrә hansı aid deyil?

•

özünü planlaşdırma vә düzәlişlәrin aparılmasına yol verilmәsi
sosial mәqsәdli investisiyalara malik olmaq
tәşkilati strukturun çevikliyi
demokratik idarәetmә üslübu
üfiqi informasiya әlaqәlәrinә malik olmaq

508 Investisiya fәaliyyәtinә mane olan amillәrә hansı aid deyil?

•

ictimaiyyәt tәrәfindәn qәbul edilmәsi
qeyrimәrkәzlәşdirmә
tamamlanma investisiyalara malik olmaq
mәqsәdli problem qruplarının yaradılması
mәnәvi mükafatlandırma

509 İnvestisiyanın müstәqil portfelinә hansı aid deyil?

•

riskә aid olan investisiyalar
qiymәtli kağızlara qoyulan maliyyә investisiyaları portfeli
real investisiya layihәlәri
müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәrinә qoyulan investisiyalar
digәr maliyyә investisiyaları portfeli

510 Birbaşa xarici investisiya qoyuluşuna qәrar verәn müәssisә ölkәdә satışı tәşkil etmәk üçün nәdәn
istifadә edilmir?

•

xarici texnologiyadan istifadә
lisenziya hüquqlarından gәlirin әldә edilmәsi
istehsal avadanlıqları

inhisara vәziyyәtdәn faydalanma
texnoloji inkişaf

511 Birbaşa xarici investisiya qoyuluşuna qәrar verәn müәssisә ölkәdә satışı tәşkil etmәk üçün nәdәn
istifadә edilmir?

•

xarici texnologiyadan istifadә
lisenziya hüquqlarından gәlirin әldә edilmәsi
istehsal avadanlıqları
inhisara vәziyyәtdәn faydalanma
texnoloji inkişaf

512 Birbaşa xarici investisiyaların bәzәn ölkәlәr baxımından mәnfi tәsirlәrә aid deyil?

•

yerli iqtisadiyyat daxilindә xarici investorlar gömrük rüsumlarından da faydalanaraq haqsız rәqabәtdә
üstünlüyü әldә edә bilәr
geridә qalmış әrazilәrin inkişafını tәmin edә bilәr
siyasi vә dövlәt müәssisәlәri xaricilәrin tәsiri altına düşür
müәssisә inhisarçı vәziyyәtinә düşәr
investisiya qoyularkәn ölkәdә yerli müәssisәlәr inkişaf etmәmiş әnәnәvi istehsallar mәşğul olarkәn xarici
investorların müasir texnologiyadan istifadә etmәlәri, investisiya qoyulan ölkәnin iqtisad hәyatını poza bilәr

513 Birbaşa xarici investisiyaların bәzәn ölkәlәr baxımından mәnfi tәsirlәrә aid deyil?

•

xarici investorlaristehsal etdiklәri xam malı ölkә xaricindәn tәmin edirlәr
mәhdudiyyәtlәr yerli istehsalı qoruma mәqsәdini daşıyır, ancaq xarici investorlar birbaşa investisiya yolu ilә
bu maneәni aşırlar
birbaşa xarici investisiyalar yüksәk gömrük tariflәri idxalat qadağaları kimi qoruyucu tәdbirlәrdәn dә
tәsirlәnmәyә bilәrlәr
yerli istehsalı xaricden asılı bir vәziyyәtә gәtirmәkdә vә ölkәnin valyuta ehtiyatları üzәrindә mәnfi tәsirlәr
yaradır
xarici investorlar investisiya qoyan ölkәyә yeni texnologiyalar gәtirir

514 Birbaşa xarici investisiyaların bәzәn ölkәlәr baxımından mәnfi tәsirlәrә aid deyil?

•

texniki vә idarәetmә kadrlarının hazırlanması
investorlar investisiya qoyuluşları ölkәni öz ölkәlәrindәki texnologiyaları almağa mәcbur edir
xarici investorlar investisiya qoyulan ölkәdәki işçi qüvvәsinin bol vә ucuz olduğundan istifadә
edilәntexnologiyaları seçmә yoluna gedirlәr
bu da investisiya qoyulan ölkәnin geri qalmasına sәbәb olur
investorlar istifadә etmәdiklәri texnologiyaları istehsal üsullarını investisiya qoyulan ölkәrә daşıyırlar

515 Portfel investisiyası:

•

ancaq sәhm şәklindә olur;
müәssisәnin fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk imkanı vermir;
müәssisәnin fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk imkanı verir;
ancaq veksel şәklindә olur;
ancaq kredit şәklindә olur;

516 Aşağıdakılardan hansını kapital әmәlә gәtirәn investisiyaya aid etmәk olmaz?

•

müәssisәnin texniki cәhәtdәn yenidәn investisiya qoyuluşu;
qiymәtli kağızların alınmasına investisiya qoyuluşu;
yeni müәssisәlәr tikilmәsinә investisiya qoyuluşu;
müәssisәnin texniki cәhәtdәn yenidәn qurulmasına investisiya qoyuluşu;
fәaliyyәt göstәrәnlәr müәssisәlәrin genişlәndirilmәsinә investisiya qoyuluşu;

517 Qoyuluşların obyektlәri üzrә investisiyalar aşağıdakı kimi olur:

•

risksiz, riskli, spekulyativ investisiyalar
birbaşa, portfel üzrә vә.s. investisiyalar
real, maliyyә üzrә, intellektual investisiyalar
dövlәt, xüsusi, qarışıq
milli, xarici, müştәrәk investisiyalar

518 Cәlbedici formalar üzrә investisiyalar necә tәsniflәşdirilir?

•

risksiz, riskli, spekulyativ investisiyalar
birbaşa, portfel üzrә vә.s. investisiyalar
real, maliyyә üzrә, intellektual investisiyalar
dövlәt, xüsusi, qarışıq
milli, xarici, müştәrәk investisiyalar

519 İstehsal investisiyası (istehsala investisiya) nәzәrdә tutur:

•

avadanlıqların alınması vә sazlanması xәrclәri
xammal vә materialların alınması xәrclәrini
mәhsulun istehsalına vә reallaşdırmasına çәkilәn cari xәrclәri
әsas fondların cari tәmiri
işlәyәnlәrin әmәk haqqını

520 İnvestisiya kimi sahibkarlıq obyektlәrinә nә qoyula bilmәz?

•

müvafiq qaydada rәsmilәşdirilmiş elmitәcrübi vә digәr intellektual sәrvәtlәr
işçi qüvvәsi, müavinәtlәr vә bank lisenziyası ;
pul, mәqsәdli bank әmanәtlәri, kreditlәr, paylar, sәhmlәr vә başqa qiymәtli kağızlar;
bu vә ya digәr istehsal növünün tәşkili üçün zәruri olan, ancaq patentlәşdirilmәmiş, texniki sәnәdlәşdirilmә,
vәrdiş vә istehsalat tәcrübәsi kimi tәrtib edilmiş texniki, texnoloji, kommersiya vә digәr biliklәrin mәcmusu;
daşınan vә daşınmaz әmlak;

521 Real investisiya nәdir?

•

birbaşa vә portfel investisiyaların cәminә bәrabәrdir;
qiymәtli kağızların vә istehsal vasitәlәrinin alınmasına ilә әlaqәdәr layihәlәrә vәsait qoyuluşudur;
investisiya portfelinin formalaşdırılması üçün qiymәtli kağızların alınması ilә әlaqәdәr layihәlәrә vәsait
qoyuluşudur;
әsasәn istehsal vasitәlәrinә, istehsal, sosial vә infrastruktur obyektlәrinә, istehsal prosesinә uzunmüddәtli
vәsait qoyuluşudur;
әmәk haqqının ödәnilmәsinә yönәldilmiş investisiya qoyuluşudur;

522 İnvestisiya kimi sahibkarlıq obyektinә nә qoyula bilmәz?

•

Müvafiq qaydada rәsmilәşdirilmiş elmi tәcrübi vә digәr intellektual sәrvәtlәri
Qiymәtli kağızlar
Müavinәtlәr
Sәhmlәr
Daşınan vә daşınmaz әmlak

523 İnvestisiya qruplarına aid deyil?
xarakterlәrinә görә
investisiya fәaliyyәtinin obyektlәrinә görә
tәşkilati formalarına görә

•

mülkiyyәt formalarına görә
müxtәlif әmәliyyatlara görә

524 Xarici investisiyalardan gözlәdiyi faydalara hansı aid deyil?

•

daxili bazarın hәrәkәtlәnmәsi
texniki tәrәqqidә rol olmasına
kapital yığımında rol olmasına
әhali arasında mәşğullq yaratması
inhisarçı strukturun yaradılması

525 Xarici investisiyalardan gözlәdiyi faydalara hansı aid deyil?

•

investisiyanın faydalı ömrü
idarәetmә kadrlarının hazırlanmasına
texniki kadrlarının hazırlanmasına
texniki tәrәqqidә rol oynamasına
tәdiyyә balansına müsbәt tәsir göstәrәrәk kәsirin azaldılmasına istiqamәtlәnir

526 Birbaşa vә portfel investisiyaları hansı әlamәtә görә tәsniflәşdirilir?

•

risk dәrәcәsinә görә
cәlb olunma formasına görә
qoyulma obyektinә görә
mülkiyyәt formasına görә
dövlәtә mәxsusluğuna görә

527 Real, maliyyә vә intellektual investisiyalar hansı әlamәtә görә tәsniflәşdirilir?

•

risk dәrәcәsinә görә
cәlb olunma formasına görә
qoyulma obyektinә görә
mülkiyyәt formasına görә
dövlәtә mәxsusluğuna görә

528 Milli, xarici vә müştәrәk investisiyalar hansı әlamәtә görә tәsniflәşdirilir?

•

risk dәrәcәsinә görә
cәlb olunma formasına görә
qoyulma obyektinә görә
mülkiyyәt formasına görә
dövlәtә mәxsusluğuna görә

529 Dövlәt, şәxsi vә qarışıq investisiyalar hansı әlamәtә görә tәsniflәşdirilir?

•

risk dәrәcәsinә görә
cәlb olunma formasına görә
qoyulma obyektinә görә
mülkiyyәt formasına görә
dövlәtә mәxsusluğuna görә

530 Aşağıdakılardan hansını maliyyә investisiyasına aid etmәk olar?

•

müәssisәnin texniki cәhәtdәn ye¬nidәn investisiya qoyuluşu
qiymәtli kağızların alınmasına investisiya qoyuluşu
yeni müәssisәlәr tikil¬mә¬si¬nә investisiya qoyuluşu

müәssisәnin texniki cәhәtdәn ye¬nidәn qurulmasına investisiya qoyuluşu
fәaliyyәt göstәrәnlәr müәssisәlәrin genişlәndirilmәsinә investisiya qoyuluşu

531 әsasәn istehsal vasitәlәrinә, istehsal, sosial vә infrastruktur obyektlәrinә, istehsal prosesinә
uzunmüddәtli vәsait qoyuluşu:

•

real investisiyasıdır
intellektual investisiyasıdır
maliyyә investisiyasıdır
portfel investisiyasıdır
xarici investisiyasıdır

532 İnvestisiyalaşmanın başqa formalarından fәrqli olaraq vençurlu kapitalın xüsusiyyәti nәdәn
ibarәtdir?

•

innovasiya ideyasının mövcudluğu
maliyyәlәşdirilәn firmanın idarә edilmәsindә investorun fәallığı
qoyulmuş vәsaitin qayıtmaması riskini özündә daşıyır
ictimai tәlәbin tәmin edilmәsinә istiqamәtlәnmәsi
nisbәtәn qısa müddәtә vәsaitlәrin verilmәsi

533 Riskli (vençurlu) sahibkarlığın xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

vençurlu firmaların ixtiyarına keçmiş resurslar bir il әrzindә kәnarlaşdırıla bilәr
bank pul vәsaitlәrinin investora vaxtında qaytarılması üçün zәmanәt verir
kredit faizlәri ilә vәsaitlәr uzun müddәtә verilir
bu sahibkarlığın әn gәlirsiz növüdür
kreditlәşmәdә adi tәminat tәlәb olunmur

534 Eksplerent firmaları necә xarakterizә etmәk olar?

•

mәhsul istehsalının tәşkili ilә mәşğul olmur, yalnız öz tәdqiqatlarını digәr firmalara ötürdüyünә görә o qәdәr
dә gәlirli firmalar deyil
geniş istehlak dairәsi üçün iriseriyalı vә kütlәvi mәhsul buraxılışı ilә firmalar mәşğuldur
bazarın dar seqmentinә işlәyirlәr vә dәbin, reklamın tәsiri altında formalaşmış tәlәbatları tәmin edirlәr
bazarın köhnә seqmentlәrinin yeni yaxud radikal dәyişikliklәrinin yaradılmasında ixtisaslaşan firmalardır
lokal, hәtta fәrdi tәlәblәri tәmin edir, xırda bәnzәtmә istehsalı ilә mәşğul olurlar

535 Patient firmaları necә xarakterizә etmәk olar?

•

mәhsul istehsalının tәşkili ilә mәşğul olmur, yalnız öz tәdqiqatlarını digәr firmalara ötürdüyünә görә o qәdәr
dә gәlirli firmalar deyil
geniş istehlak dairәsi üçün iriseriyalı vә kütlәvi mәhsul buraxılışı ilә firmalar mәşğuldur
bazarın dar seqmentinә işlәyirlәr vә dәbin, reklamın tәsiri altında formalaşmış tәlәbatları tәmin edirlәr
bazarın köhnә seqmentlәrinin yeni yaxud radikal dәyişikliklәrinin yaradılmasında ixtisaslaşan firmalardır
lokal, hәtta fәrdi tәlәblәri tәmin edir, xırda bәnzәtmә istehsalı ilә mәşğul olurlar

536 Kommutant firmaları necә xarakterizә etmәk olar?

•

mәhsul istehsalının tәşkili ilә mәşğul olmur, yalnız öz tәdqiqatlarını digәr firmalara ötürdüyünә görә o qәdәr
dә gәlirli firmalar deyil
bazarın dar seqmentinә işlәyirlәr vә dәbin, reklamın tәsiri altında formalaşmış tәlәbatları tәmin edirlәr
geniş istehlak dairәsi üçün iriseriyalı vә kütlәvi mәhsul buraxılışı ilә firmalar mәşğuldur
bazarın köhnә seqmentlәrinin yeni yaxud radikal dәyişikliklәrinin yaradılmasında ixtisaslaşan firmalardır
lokal, hәtta fәrdi tәlәblәri tәmin edir, xırda bәnzәtmә istehsalı ilә mәşğul olurlar

537 Violent firmaları necә xarakterizә etmәk olar?

•

bazarın dar seqmentinә işlәyirlәr vә dәbin, reklamın tәsiri altında formalaşmış tәlәbatları tәmin edirlәr
lokal, hәtta fәrdi tәlәblәri tәmin edir, xırda bәnzәtmә istehsalı ilә mәşğul olurlar
geniş istehlak dairәsi üçün iriseriyalı vә kütlәvi mәhsul buraxılışı ilә firmalar mәşğuldur
bazarın köhnә seqmentlәrinin yeni yaxud radikal dәyişikliklәrinin yaradılmasında ixtisaslaşan firmalardır
mәhsul istehsalının tәşkili ilә mәşğul olmur, yalnız öz tәdqiqatlarını digәr firmalara ötürdüyünә görә o qәdәr
dә gәlirli firmalar deyil

538 Vençur firmaları necә xarakterizә etmәk olar?

•

bazarın dar seqmentinә işlәyirlәr vә dәbin, reklamın tәsiri altında formalaşmış tәlәbatları tәmin edirlәr
lokal, hәtta fәrdi tәlәblәri tәmin edir, xırda bәnzәtmә istehsalı ilә mәşğul olurlar
geniş istehlak dairәsi üçün iriseriyalı vә kütlәvi mәhsul buraxılışı ilә firmalar mәşğuldur
bazarın köhnә seqmentlәrinin yeni yaxud radikal dәyişikliklәrinin yaradılmasında ixtisaslaşan firmalardır
mәhsul istehsalının tәşkili ilә mәşğul olmur, yalnız öz tәdqiqatlarını digәr firmalara ötürdüyünә görә o qәdәr
dә gәlirli firmalar deyil

539 Dövlәtin investisiya prosesinә aktiv tәsiri metodlarına nә aid deyil?

•

ayrıayrı investisiya növlәri üçün vergi imtiyazlarının verilmәsi
xüsusi sahibkarların fәaliyyәtlәri üçün әlverişli şәrait yaradılması
iqtisadiyyatın indikativ inkişaf planının hazırlanması
iqtisadiyyatın dövlәt üçün daha vacib olan sahәlәrinә qoyulan investisiyalarına zәmanәt verilmәsi
dövlәtin infrastruktur obyektlәrinin yaradılmasında iştirakı

540 İnvestisiya siyasәtinin institusional alәtlәri:

•

investisiyaların ümumiiqtisadi mühitini müәyyәn edir
investisiya siyasәtinin dövlәt orqanlarını, sahibkarlar birliyini informasiya sistemlәrini daxil edir
investisiyanın ayrıayrı tәrkib hissәlәrinә yaxud ayrıayrı sahәlәrinә tәsir edir
investisiya siyasәtinin digәr alәtlәri ilә әlaqәdar deyil
ölkәnin makro vә mikro iqtisadi vәziyyәtinә tәsir edir

541 İnvestisiya siyasәtinin mikroiqtisadi alәtlәri:

•

investisiyaların ümumiiqtisadi mühitini müәyyәn edir
investisiya siyasәtinin dövlәt orqanlarını, sahibkarlar birliyini informasiya sistemlәrini daxil edir
investisiyanın ayrıayrı tәrkib hissәlәrinә yaxud ayrıayrı sahәlәrinә tәsir edir
investisiya siyasәtinin digәr alәtlәri ilә әlaqәdar deyil
ölkәnin makro vә mikro iqtisadi vәziyyәtinә tәsir edir

542 İnvestisiya siyasәtinin makroiqtisadi alәtlәri:

•

investisiyaların ümumiiqtisadi mühitini müәyyәn edir
investisiya siyasәtinin dövlәt orqanlarını, sahibkarlar birliyini informasiya sistemlәrini daxil edir
investisiyanın ayrıayrı tәrkib hissәlәrinә yaxud ayrıayrı sahәlәrinә tәsir edir
investisiya siyasәtinin digәr alәtlәri ilә әlaqәdar deyil
ölkәnin makro vә mikro iqtisadi vәziyyәtinә tәsir edir

543 Azәrbaycanda investisiya fәaliyyәtinin dövlәt tәrәfindәn stimullaşdırılması vasitәlәrinә nә aiddir?

•

İşçilәrin minimum әmәk haqqının artırılması;
Dövlәt mülkiyyәtindә olan kommersiya banklarından kreditlәrin verilmәsi;
Dövlәt ünvanlı sosial yardımlarının verilmәsi;
Dövlәt Sahibkarlığa Kömәk Fondundan kreditlәrin verilmәsi.

•

Dövlәt Sosial müdafiә Fondundan pensiyaların verilmәsi;

544 İnvestisiya prosesinә dövlәtin tәsir metodlarından hansı mәlumdur?

•

xarici vә daxili
milli, regional, lokal
aktiv vә passiv
makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional
dövlәtlәrarası, milli, regional

545 İnvestisiya siyasәtinin dövlәt alәtlәrindәn hansıları investisiya siyasәtinin dövlәt orqanlarını,
sahibkarlar birliyini informasiya sistemlәrini daxil edir?

•

makroiqtisadi
institusional
mikroiqtisadi
bütün sadalananlar
makroiqtisadi vә mikroiqtisadi

546 İnvestisiya siyasәtinin dövlәt alәtlәrindәn hansıları investisiyanın ayrıayrı tәrkib hissәlәrinә
yaxud ayrıayrı sahәlәrinә tәsir edir?

•

makroiqtisadi
institusional
mikroiqtisadi
bütün sadalananlar
makroiqtisadi vә mikroiqtisadi

547 İnvestisiya siyasәtinin dövlәt alәtlәrindәn hansıları investisiyaların ümumiiqtisadi mühitini
müәyyәn edir?

•

makroiqtisadi
bütün sadalananlar
makroiqtisadi vә mikroiqtisadi
institusional
mikroiqtisadi

548 İnvestisiya siyasәtinin dövlәt idarәetmә alәtlәri hansı qruplara bölünür?

•

makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional
dövlәtlәrarası, milli, regional
milli, regional, lokal
makroiqtisadi vә mikroiqtisadi
xarici vә daxili

549 Sürәtlәndirilmiş amortizasiyanın tәtbiqi adi amortizasiya normasının tәtbiqinә (illәr üzrә bәrabәr
faizlә) nisbәtәn investisiyanın sәmәrәlilyinә necә tәsir göstәrir?

•

layihә çәrçivәsindә әmәk haqqını azaldır.
layihә çәrçivәsindә fondvermini artırır;
layihә çәrçivәsindә mәhsulun maya dәyәrini azaldır;
layihә çәrçivәsindә әmәk mәqsuldarlığını artırır;
xalis cari dәyәri artırır;

550 Annuitetә nә aiddir?

•

әsas vә dövriyyә kapitala investisiya resurslarının qoyuluşu
vençur kapitalının forması
sığorta vә tәqaüd fondlarına vәsaitlәrin qoyuluşu
qeyrimaddi aktivlәrә vәsaitlәrin qoyuluşu
sәhm, istiqraz vә s. qiymәtli kağızlara vәsait qoyuluşları

551 İnvestisiya layihәsinin sәmәrәliliyin hansı göstәricilәri onun bilavasitә iştirakçıları üçün layihәnin
realizasiyasının maliyyә uçota alınır?

•

kommersiya (maliyyә) sәmәrәliliyin göstәricilәri
iqtisadi sәmәrәliliyin göstәricilәri
büdcә sәmәrәliliyin göstәricilәri
mütlәq sәmәrәliliyin göstәricilәri
sosial sәmәrәliliyin göstәricilәri

552 İnvestisiya layihәsinin hansı göstәricilәri layihәnin realizasiyası ilә bağlı olan investisiya
layihәsinin iştirakçılarının birbaşa maliyyә maraqlarının çәrçivәsindәn kәnarlaşan xәrclәri vә onların
nәticәlәrini hesaba alır?

•

mütlәq sәmәrәliliyin göstәricilәri
büdcә sәmәrәliliyin göstәricilәri
kommersiya (maliyyә) sәmәrәliliyin göstәricilәri
sosial sәmәrәliliyin göstәricilәri
iqtisadi sәmәrәliliyin göstәricilәri

553 İnvestisiya layihәsinin effektivliyinin hansı göstәricilәri regional yaxud yerli büdcә üçün
layihәnin hәyata keçirilmәsinin maliyyә nәticәlәrini әks etdiririr?

•

kommersiya (maliyyә) sәmәrәliliyin göstәricilәri
iqtisadi sәmәrәliliyin göstәricilәri
büdcә sәmәrәliliyin göstәricilәri
mütlәq sәmәrәliliyin göstәricilәri
sosial sәmәrәliliyin göstәricilәri

554 әsaslı kapital qoyuluşlarının müqayisәli sәmәrәlilik әmsalı necә müәyyәn edilir?

•

maya dәyәrlәrinin vә kapital qoyuluşlarının cәminin diskont normasına vurmaqla
variantlar üzrә kapital qoyuluşlarının fәrqinin mәhsulun maya dәyәrinә nisbәti
variantlar üzrә mәhsulun maya dәyәrinin fәrqinin kapital qoyuluşlarının fәrqinә nisbәti
mәnfәәtin artımanın bu artımı yaradan kapital qoyuluşuna nisbәti
mәnfәәtin kapital xәrclәrinә nisbәti

555 İnvestisiya layihәsinin pul axını nә demәkdir?

•

müәyyәn addımda daxil olan pulların, yaxud nәticәlәrin pulla ifadәsinin hәcmidir
layihәnin realizasiyası zamanı pul mәdaxili (axını) vә pulların mәxarici vaxtlarından asılılığı
mәdaxil olan pul axınının, pul vәsaitlәrinin axınının xaric edilmәsi ilә fәrqlidir
gәlәcәkdәki pul vәsaitlәrinin (investisiya xәrclәri daxil) vә geriyә xalis axınlarının diskont fәrqi
layihәnin başlanmasından onun qurtarmasına qәdәr vaxt intervalıdır

556 Hansı halda investisiya layihәsi sәmәrәlidir?

•

investisiyaların gәlirlilik indeksi 0dan yüksәk olan halda
investisiyaların gәlirlilik indeksi 1dәn yüksәk olan halda
investisiyaların gәlirlilik indeksi 0dan aşağı olan halda

investisiyaların gәlirlilik indeksi 1ә bәrabәr olan halda
investisiyaların gәlirlilik indeksi 1dәn aşağı olan halda

557 Müxtәlif investisiya layihәlәrinin müqayisәsi vә seçilmәsi hansı göstәricilәr vasitәsilә hәyata
keçirilir?

•

mәhsulun rentabelliyi; mәnfәәtin hәcmi, daxili rentabellik norması;
istehsal olunmuş mәhsulun hәcmi, reallaşdırılmış mәhsulun hәcmi, fondverimi;
inteqral sәmәrә (xalis cari dәyәr), daxili rentabellik norması, ödәnmә müddәti;
daxili rentabellik norması, әmәk mәhsudarlığı, materialtutumu;
investisiyanın ödәnilmә әmsalı, mütlәq sәmәrәlilik göstәricisi, әmәk mәhsuldarlığı;

558 Hansı halda investisiya layihәsinin qәbul edilmәsi haqında qәrar verilә bilәr?

•

xalis cari dәyәr sıfırdan böyükdür;
fondverimi sıfıra bәrabәrdir;
әmәk mәhsuldarlığı sıfıra bәrabәrdir;
xalis cari dәyәr 0dan kiçikdir;
istehsal gücündәn istifadә әmsalı 0,5ә bәrabәrdir;

559 İnvestisiya layihәsinin kommersiya (maliyyә) sәmәrәliliyinin göstәricilәri:

•

Layihәnin bilavasitә iştirakçıları üçün onun realizasiyasının maliyyә nәticәlәrini әks etdirir
layihәnin realizasiyası ilә bağlı olan investisiya layihәsinin iştirakçılarının birbaşa maliyyә maraqlarının
çәrçivәsindәn kәnarlaşan xәrclәri vә onların nәticәlәrini әks etdiririr
Regional yaxud yerli büdcә üçün layihәnin hәyata keçirilmәsinin maliyyә nәticәlәrini әks etdiririr
dövlәt büdcәsi üçün layihәnin realizasiyasının maliyyә nәticәlәrini әks etdirir
layihәnin iştirakçılarının sosial maraqları ilә әlaqәdar xәrclәri vә onların nәticәlәrini әks etdiririr

560 İnvestisiya layihәsinin büdcә sәmәrәliliyinin göstәricilәri:

•

Layihәnin bilavasitә iştirakçıları üçün onun realizasiyasının maliyyә nәticәlәrini әks etdirir
layihәnin realizasiyası ilә bağlı olan investisiya layihәsinin iştirakçılarının birbaşa maliyyә maraqlarının
çәrçivәsindәn kәnarlaşan xәrclәri vә onların nәticәlәrini әks etdiririr
Regional yaxud yerli büdcә üçün layihәnin hәyata keçirilmәsinin maliyyә nәticәlәrini әks etdiririr
dövlәt büdcәsi üçün layihәnin realizasiyasının maliyyә nәticәlәrini әks etdirir
layihәnin iştirakçılarının sosial maraqları ilә әlaqәdar xәrclәri vә onların nәticәlәrini әks etdiririr

561 İnvestisiya layihәsinin iqtisadi sәmәrәliliyinin göstәricilәri:

•

Layihәnin bilavasitә iştirakçıları üçün onun realizasiyasının maliyyә nәticәlәrini әks etdirir
layihәnin realizasiyası ilә bağlı olan investisiya layihәsinin iştirakçılarının birbaşa maliyyә maraqlarının
çәrçivәsindәn kәnarlaşan xәrclәri vә onların nәticәlәrini әks etdiririr
Regional yaxud yerli büdcә üçün layihәnin hәyata keçirilmәsinin maliyyә nәticәlәrini әks etdiririr
dövlәt büdcәsi üçün layihәnin realizasiyasının maliyyә nәticәlәrini әks etdirir
layihәnin iştirakçılarının sosial maraqları ilә әlaqәdar xәrclәri vә onların nәticәlәrini әks etdiririr

562 İrimiqyaslı layihәlәr (şәhәrin, regionun vә ya bütün ölkәnin maraqlarına toxunan) üçün
qiymәtlәndirilmәsi mәcburidir:

•

iqtisadi (maliyyә) sәmәrәliliyi
iqtisadi sәmәrәlilik
büdcә sәmәrәliliyi
tam sәmәrәlilik
sosial sәmәrәlilik

563 Pul vәsaitlәrinin mәdaxili nәdir?

•

layihәnin başlanmasından onun qurtarmasına qәdәr vaxt intervalıdır
müәyyәn addımda daxil olan pulların, yaxud nәticәlәrin pulla ifadәsinin hәcmidir
gәlәcәkdәki pul vәsaitlәrinin (investisiya xәrclәri daxil) vә geriyә xalis axınlarının diskont fәrqi
layihәnin realizasiyası zamanı pul mәdaxili (axını) vә pulların mәxarici vaxtlarından asılılığı
mәdaxil olan pul axınının, pul vәsaitlәrinin axınının xaric edilmәsi ilә fәrqlidir

564 Pul vәsaitlәrinin mәxarici nәdir?

•

müәyyәn addımda daxil olan pulların, yaxud nәticәlәrin pulla ifadәsinin hәcmidir
layihәnin realizasiyası zamanı pul mәdaxili (axını) vә pulların mәxarici vaxtlarından asılılığı
müәyyәn addımda pul ödәnişlәrinin hәcmidir
gәlәcәkdәki pul vәsaitlәrinin (investisiya xәrclәri daxil) vә geriyә xalis axınlarının diskont fәrqi
layihәnin başlanmasından onun qurtarmasına qәdәr vaxt intervalıdır

565 Pul vәsaitlәrinin saldosu nәdir?

•

müәyyәn addımda daxil olan pulların, yaxud nәticәlәrin pulla ifadәsinin hәcmidir
layihәnin realizasiyası zamanı pul mәdaxili vә pulların mәxarici vaxtlarından asılılığı
mәdaxil olan pul axınının, pul vәsaitlәrinin mәxarici ilә fәrqlidir
gәlәcәkdәki pul vәsaitlәrinin (investisiya xәrclәri daxil) vә geriyә xalis axınlarının diskont fәrqi
layihәnin başlanmasından onun qurtarmasına qәdәr vaxt intervalıdır

566 İnvestisiya layihәsinin hesablaşma müddәti nәdir?

•

müәyyәn addımda daxil olan pulların, yaxud nәticәlәrin pulla ifadәsinin hәcmidir
layihәnin realizasiyası zamanı pul mәdaxili vә pulların mәxarici vaxtlarından asılılığı
mәdaxil olan pul axınının, pul vәsaitlәrinin mәxarici ilә fәrqlidir
gәlәcәkdәki pul vәsaitlәrinin (investisiya xәrclәri daxil) vә geriyә xalis axınlarının diskont fәrqi
layihәnin başlanmasından onun qurtarmasına qәdәr vaxt intervalıdır

567 Xalis cari dәyәr nәdir?

•

müәyyәn addımda daxil olan pulların, yaxud nәticәlәrin pulla ifadәsinin hәcmidir
layihәnin realizasiyası zamanı pul mәdaxili vә pulların mәxarici vaxtlarından asılılığı
mәdaxil olan pul axınının, pul vәsaitlәrinin mәxarici ilә fәrqlidir
gәlәcәkdәki pul vәsaitlәrinin (investisiya xәrclәri daxil) vә geriyә xalis axınlarının diskont fәrqi
layihәnin başlanmasından onun qurtarmasına qәdәr vaxt intervalıdır

568 Diskontlaşdırma nәdir?

•

gәlәcәk vә cari dәyәr arasındakı fәrq
layihәnin realizasiyası zamanı pul mәdaxili vә pulların mәxarici vaxtlarından asılılığı
mәdaxil olan pul axınının, pul vәsaitlәrinin mәxarici ilә fәrqlidir
pul axınının dәyәrinin cari dәyәrә gәtirilmәsi
ilkin investisiya dәyәrinin mürәkkәb faiz hesablanması?

569 İnvestisiya layihәsinin hesab dövrünün uzunluğu necә adlanır?

•

hesab addımı
zaman laqı
hesab dövrü
investisiyanın hәyat tsikli
addımın uzunluğu

570 İqtisadi effektin hansı növü hәm müsbәt, hәm dә manfi kәmiyyәt ola bilәr?

•

sosial
resurs
hәcm
quruluş (struktur)
ekoloji

571 Effekt hansı göstәricilәrlә ifadә edilir?

•

natural
natural vә dәyәr
әmәk
bütün göstәricilәrlә
dәyәr

572 İnvestisiya layihәsinin sәmәrәliliyi:

•

investisiya layihәsinin realizasiyası vә qiymәtlәndirilmәsindә xәrclәrlә nәticәlәrin nisbәti
investisiya layihәsinin bilavasitә iştirakçıları üçün layihәnin realizasiyasının maliyyә uçota alınır
investisiya layihәsinin diskontlaşdırılmış inteqral nәticәlәrinin xәrclәrdәn çox olması
ayrıayrı vaxtlarda çәkilәn müxtәlif xәrclәrin vә nәticәlәrin eyni bir zamana (hesabat ilinә) gәtirilmәsi
istehsal vә kapital qoyuluşunun vahid zaman әrzindә cari xәrclәrin mәcmusu

573 İnvestisiya layihәlәrinin sәmәrәliliyinin tәhlilindә nә lazım deyil?

•

Ümumiqtisad tәhlili
İqtisadi tәhlil
Texniki tәhlil
Maliyyә
Sosial tәhlil

574 Müxtәlif investisiya layihәlәrinin müqayisәsi vә seçilmәsindә hansı göstәricilәr istifadә edilmir?

•

Әmәk mәhsuldarlığı
Daxili rentabellik norması
Xalis cari dәyәr
rentabellik indeksi
Ödәmә müddәti

575 Müxtәlif investisiya layihәlәrinin müqayisәsi vә seçilmәsindә hansı nә istifadә edilmir?

•

Pul
Kreditlәr
Mәqsәdli bank әmanәtlәri
Paylar
İşçi qüvvәsinә çәkilәn xәrclәr

576 İnvestisiya layihәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә edilәn diskont dәrәcәsinә nә
tәsir göstәrir?

•

әmәk haqqı xәrclәri.
material xәrclәri;
riskin sәviyyәsi;
mәhsulun maya dәyәri;

enerji xәrclәri;

577 Aşağıdakı alternativ investisiya layihәlәri variantlarından hansı seçilmәlidir?

•

xalis cari dәyәr sıfırdan böyükdür;
fondverimi sıfıra bәrabәrdir;
daxili rentabellik norması diskont dәrәcәsinә bәrabәrdir ;
xalis cari dәyәr 0dan kiçikdir;
istehsal gücündәn istifadә әmsalı 0,5ә bәrabәrdir;

578 Mәnfәәtdәn verginin aşağı salınması investisiyanın sәmәrәliliyinә necә tәsir göstәrir?

•

layihәnin xәrclәrini artırır;
layihәnin investisiya xәrclәrini artırır;
layihәnin xalis nağd axınlarını artırır;
layihә çәrçivәsindә amortizasiya ayırmaları artır.
layihәnin әmәk haqqı xәrclәrini azaldır;

579 İnvestisiya layihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunan diskontlaşdırılmış
qiymәtlәndirmәyә әsaslanan üsula aşağıdakılardan hansı aid deyil?

•

Xalis cari dәyәr;
İnvestisiyanın ödәnmә müddәti;
Rentabellik indeksi;
Fondtutumu vә fondverimi;
gәlirliliyin daxili norması;

580 İnvestisiya layihәsinin sәmәrәlilik göstәricilәrinә aiddir:

•

iqtisadi vә sosial sәmәrәlilik göstәricilәri
kommersiya (maliyyә), iqtisadi vә büdcә sәmәrәlilik göstәricilәri
kommersiya (maliyyә), iqtisadi vә sosial sәmәrәlilik göstәricilәri
şәrtiillik vә müqayisәli sәmәrәlilik göstәricilәri
şәrtiillik vә müqayisәli sәmәrәlilik göstәricilәri

581 Alınan nәticә vә xәrclәrin dәyәr qiymәtlәndirilmәsi üçün hansı qiymәt növlәrindәn istifadә
olunur?

•

pillәvi, sabit, mövsümi
azad vә tәnzimlәnәn
dәqiq vә dәyişәn
müqayisәli vә hesablanmış
bazis, ümumdünya, proqnoz vә hesablanmış qiymәt növlәri

582 Xalq tәsәrrüfatında ilin müәyyәn anında yaranan vә bütün hesabat dövründә dәyişilmәyәn
hesablanan qiymәt necә adlanır?

•

bazis
hesablanmış
proqnoz
azad
pillәli

583 Kapital qoyuluşunun nisbi sәmәrәlilik hesablanması nәyә әsaslanır?

•

gәtirilmiş xәrclәr

•

diskont norması
mәnfәәt
kapital qoyuluşları
maya dәyari ilә kapital qoyuluşlarının fәrqi

584 İnvestisiyaların qiymәtlәndirilmәsinin әn sadә vә yayılmış metodu aşağıdakılardır:

•

investisiyaların sadә ödәnilmә müddәti
daxili gәlirlilik norması
investisiyaların gәlirlilik indeksi
diskontlaşdırmanı hesaba almaqla ödәniş müddәti
xalis cari dәyәr

585 İnvestisiyaların qiymәtlәndirilmәsinin diskontlaşdırmaya әsaslanan metodlarından әn mәşhurları
hansıdır:

•

investisiyaların sadә ödәnilmә müddәti
daxili gәlirlilik norması
investisiyaların gәlirlilik indeksi
diskontlaşdırmanı hesaba almaqla ödәniş müddәti
xalis cari dәyәr

586 Xalis cari dәyәr göstәricisi nәyi müәyyәn edir?

•

illәr üzrә nağd pul daxil olmalarının cari dәyәri ilә nağd pul mәxaricin cari dәyәri arasındakı fәrqi;
illәr üzrә amortizasiya ayırmalarının cari dәyәrini;
illәr üzrә material xәrclәrinin cari dәyәrini;
illәr üzrә әmәk haqqını xәrclәri vә amortizasiya ayırmalarının cәminin cari dәyәrini.
illәr üzrә mәhsulun maya dәyәrinin cari dәyәri ilә gәlirlәrinin cari dәyәri arasındakı fәrqini;

587 İnvestisiya qoyuluşlarının optimal variantının seçilmәsindә әsas göstәrici hansıdır?

•

xalis cari dәyәr;
maya dәyәri;
kapital qoyuluşunun qaytarılma müddәti;
mәhsulun әmәk tutumu;
mәhsulun kapital tutumu;

588 Aşağıdakı alternativ investisiya layihәlәri variantlarından hansı seçilmәlidir?

•

xalis cari dәyәr 100 manata bәrabәrdir;
xalis cari dәyәr 300 manata bәrabәrdir;
xalis cari dәyәr 200 manata bәrabәrdir;
xalis cari dәyәr 150 manata bәrabәrdir;
xalis cari dәyәr 350 manata bәrabәrdir;

589 Bu göstәricilәrin hansından müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin
qiymәtlәndirilmәsindә istifadә olunmur?

•

növbәlilik әmsalı
daxili mәnfәәt norması (diskontlaşdırma әmsalı)
xalis diskontlaşdırılmış gәlir
layihәnin maliyyә muxtariyyәti әmsalı
sadә mәnfәәt norması

590 İnvestisiya layihәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin hansı metodu diskontlaşdırmaya
әsaslanır?

•

investisiyanın geri qaytarılma dövrü (PP)
daxili mәnfәәt norması (IRR)
investisiyanın gәlirlilik indeksi (Pİ)
investisiyanın özünü ödәmә norması (ROR)
investisiyanın sadә rentabelliyi (ARR)

591 Nәticә olur:

•

müsbәt
nisbbi
mәnfi
müsbәt vә mәnfi
mütlәq vә nisbi

592 İctimai әmәyәqәnaәt xәrclәrinin mәblәği necә müәyyәn edilir?

•

canlı әmәyin mәblәği, material, әsaslı vәsait qoyuluşu
cari vә kapital qoyuluşu xәrclәrinin mәblәği
gәtirilmiş xәrclәr üzrә
xәrclәrin geri qaytarılması vaxtına görә
maya dәyәrinin vә kapital qoyuluşunun mәblәği

593 Effektin uyğun xәrclәrlә qarşılıqlı әlaqәsindә hansı amil hәlledici hesab edilir?

•

xәrclәrin geri qaytarılması müddәti
effektivlik
mәnfәәtin hәcmi
vaxt amili
iqtisadi

594 Layihәsmeta sәnәdinin hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәri:

•

tәhlili, tәsdiqi vә hazırlanması
tәhlili, hazırlanması vә tәsdiqi
tәsdiqi, tәhlili vә hazırlanması
hazırlanması, tәsdiqi vә tәhlili
hazırlanması, tәhlili vә tәsdiqi

595 Tikinti üçün torpaq alma, kadr hazırlama, idarә heyәtinin saxlanmasına çәkilәn xәrclәr әsaslı
vәsait qoyuluşunun hansı quruluşunda әks olunur?

•

sahә
texnoloji
әrazi
istehsal
tәkrar istehsal

596 Tikinti obyektlәrinin layihәlәndirilmәsindә aparılan geoloji kәşfiyyat işlәrinә çәkilәn xәrclәr
әsaslı vәsait qoyuluşunun hansı quruluşunda әks olunur?

•

sahә
texnoloji

әrazi
istehsal
tәkrar istehsal

597 Müxtәlif avadanlıqların, alәt vә inventarların әldә olunmasına çәkilәn xәrclәr әsaslı vәsait
qoyuluşunun hansı quruluşunda әks olunur?

•

sahә
texnoloji
әrazi
istehsal
tәkrar istehsal

598 әsaslı vәsait qoyuluşu:

•

investisiyadan daha geniş anlayışdır
investisiya demәkdir
tikintidәn daha dar çәrçivәli anlayışdır
tikintidәn daha geniş anlayışdır
tikinti demәkdir

599 әsas fondların hansı dәyәri tikintinin smeta dәyәrinә uyğun müәyyәn olunur?

•

ilkin (balans)
qalıq
bәrpa
layihә
orta illik

600 Aşağıdakılardan hansı smeta hesabatının xülasәsinә daxil edilmir?

•

tikinti әrazisinin hazırlanması
operativ heyyәtin hazırlanması
әsas vә kömәkçi istehsal obyektlәri
layihә axtarış işlәri
axtarış tәdqiqatlarına çәkilәn xәrclәr

601 Aşağıdakılardan hansı smeta hesabatınn xülasәsinә daxil edilmir?

•

әsas istehsal obyektlәri
axtarış tәdqiqatlarına çәkilәn xәrclәr
enerji tәsәrrüfatının obyektlәri
tikinti әrazisinin hazırlanması
nәqliyyat vә rabitә tәsәrrüfatının obyektlәri

602 Yeni tikin¬tiyә, mövcud güclәrin genişlәndirilmәsinә, müәs¬¬¬sisәnin rekonstruksiya
edilmәsinә, texniki cәhәtdәn silahlan¬dı¬rılmasına çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi
mәb¬lәğindә xüsusi çәkisi:

•

әsaslı vәsait qoyuluşunun sahә quruluşudur
әsaslı vәsait qoyuluşunun texnoloji quruluşudur
әsaslı vәsait qoyuluşunun tәkrar istehsal quruluşudur
әsaslı vәsait qoyuluşunun istehsal quruluşudur
әsaslı vәsait qoyuluşunun әrazi quruluşudur

603 Layihәlәndirmәyә, avadanlıqların alınma, tikinti quraşdırma işlәrinә çәkilәn hәr bir xәrcin ümumi
investisiya qoyuluşunda xüsusi çәkisi:

•

әsaslı vәsait qoyuluşunun sahә quruluşudur
әsaslı vәsait qoyuluşunun texnoloji quruluşudur
әsaslı vәsait qoyuluşunun tәkrar istehsal quruluşudur
әsaslı vәsait qoyuluşunun istehsal quruluşudur
әsaslı vәsait qoyuluşunun әrazi quruluşudur

604 İnvestisiya layihәsinin texnikiiq¬ti¬sadi әsaslan¬dırılması nәdir?

•

müәyyәn olunmuş rentabellik sәviyyәsindә in¬vesti¬si¬ya¬nın hәyata keçirilmәsinin sosialpsixoloji, siyasi
iqtisadi vә ekoloji imkanlarının tәdqiqidir;
müәyyәn olunmuş rentabellik sәviyyәsindә in¬vesti¬si¬ya¬nın hәyata keçirilmәsinin istehsal güclәrinin
artımına tәsirinin tәdqiqidir;
müәyyәn olunmuş rentabellik sәviyyәsindә in¬vesti¬si¬ya¬nın hәyata keçirilmәsinin texniki, iqtisadi, ekoloji
vә ma¬liy¬yә imkanlarının tәdqiqidir;
müәyyәn olunmuş rentabellik sәviyyәsindә in¬vesti¬si¬ya¬nın hәyata keçirilmәsinin fondveriminin
yüksәldilmәsinә tәsirinin tәdqiqidir;
müәyyәn olunmuş rentabellik sәviyyәsindә in¬vesti¬si¬ya¬nın hәyata keçirilmәsinin mәnәvi aspektlәrinin
tәdqiqidir;

605 Aşağıdakılardan hansı әsaslı vәsait qoyuluşunun tәkrar istehsal qurluşunu xarakterizә edәn
göstәricilәrә aid deyil?

•

mövcud güclәrin genişlәndirilmәsinә çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәb¬lәğindә xüsusi
çәkisi;
yeni tikin¬tiyә çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәb¬lәğindә xüsusi çәkisi;
müәs¬¬¬sisәnin rekonstruksiya edilmәsinә çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәb¬lәğindә
xüsusi çәkisi;
sosial sığortaya çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәb¬lәğindә xüsusi çәkisi;
müәssisәnin texniki cәhәtdәn silahlan¬dı¬rılmasına çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi
mәb¬lәğindә xüsusi çәkisi;

606 әsaslı vәsait qoyuluşunun tәrkibi hansı xәrclәrdәn ibarәtdir?

•

tәkrar istehsal, texnoloji, cari vә s. xәrclәr
müәssisәlәrin genişlәndirilmәsi, yenidәnqurulması, texnika ilә silahlanması, tәhcizat vә satış xәrclәri
tikintiquraşdırma; avadanlıq, alәt vә inventarların alınması; geoloji kәşfiyyat, torpaq alma; kadr hazırlama;
idarә heyәtinin saxlanması xәrclәri
texnoloji tәkmillәşdirmәlәr vә yeni mәhsul istehsalı xәrclәri, mәhsul satışı xәrclәri
sәnaye, kәnd tәsәrrüfatı, tikinti, nәqliyyat, rabitә vә ticarәt xәrclәri

607 әsaslı vәsait qoyuluşunun texnoloji quruluşu nәdir?

•

layihәlәndirmәyә, avadanlıqların alınma, tikinti quraşdırma işlәrinә çәkilәn hәr bir xәrcin ümumi investisiya
qoyuluşunda xüsusi çәkilәridir.
«vәsait qoyuluşunun texnoloji quruluşu» anlayışı iqtisadi әdәbiyyatda yoxdur
texniki vasitәlәrin hәr birinә xәrclәnәn vәsaitin ümumi xәrclәrdәki xüsusi çәkisidir
ümumi investisiya qoyuluşunun xәrclәrdәn hәr birinә nisbәtidir.
xәrclәrin birinin digәrinә nisbәtidir

608 Kapital qoyuluşlarının hansı quruluşunda tikinti quraşdırma işlәri xәrclәri әks olunur?

•

sahә quruluşunda
texnoloji strukturunda
әrazi quruluşunda

geniş istehsal quruluşunda
geniş istehsal quruluşunda

609 Fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin rekonstruksiyasına çәkilәn xәrclәr kapital qoyuluşlarının hansı
quruluşunda әks olunur?

•

sahә quruluşunda
texnoloji strukturunda
әrazi quruluşunda
istehsal quruluşunda
tәkrar istehsal quruluşunda

610 Tikintinin son nәticәsi aşağıdakılardır

•

gәlir
tikinti mәhsulu
sәnaye
smeta dәyәri
әsaslı kapital qoyuluşu

611 Tikintinin xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

tikinti prosesinin qısa müddәtli olması
tikinti mәhsulundan istifadәnin kütlәvi xarakteri
tikintinin kapitaltutumunun vә material tutumunun aşağı olması
әsas fondların hәrәkәtsiz obyektlәrin qaytarılması
tikinti sahәsinin müәyyәn әraziyә bağlı olmaması

612 Kapital qoyuluşunun tәkrar istehsal qurluşu hara sәrf olunur?

•

layihәlәndirmәyә, avadanlıqların alınma, tikinti quraşdırma işlәrinә çәkilәn hәr bir xәrcin ümumi investisiya
qoyuluşunda xüsusi çәkisinin tapılması ilә müәyyәn olunur;
«kapital qoyuluşunun tәkrar istehsal qurluşu» anlayışı iqtisadi әdәbiyyatda yoxdur;
yeni tikin¬tiyә, mövcud güclәrin genişlәndirilmәsinә, müәs¬¬¬sisәnin rekonstruksiya edilmәsinә, texniki
cәhәtdәn silahlan¬dı¬rılmasına çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәb¬lәğindә xüsusi
çәkilәrinin tapılması ilә müәyyәn olunur;
ümumi investisiya qoyuluşunun xәrclәrdәn hәr birinә nisbәtidir.
xәrclәrin birinin digәrinә nisbәtidir;

613 İnvestisiya layihәsinә nә aid deyil?

•

konkret mәkan çәrşivәsindә investisiya prosesinin tәşkili
problemin hәlli üzrә elmi әsaslandırılmış mәsrәflәr
zaman çәrçivәsindә investisiya prosesinin tәşkili
kadrların axınlığı problemin hәlli üzrә elmi әsaslandırılmış mәsrәflәr
tәdbirlәr sistemini müәyyәn edәn sәnәdlәr toplusu

614 İnvestisiya layihәsinә hansı aid deyil?

•

konkret mәkan çәrçivәsindә investisiya prosesinin tәşkili
problemin hәlli üzrә elmi әsaslandırılmış mәqsәdlәr
konkret zaman çәrçivәsindә investiisiya prosesinin tәşkili
tәdbirlәr sistemini müәyyәn edәn sәnәdlәr toplusu
ixtiranın tәsviri

615 İnvestisiya tәtbiqi planında göstәrilәcәk әsas işlәrә hansı aid deyil?

•

layihәnin hazırlanması
elmitәdqiqat işlәri
әrazinin satın alınması
inşaat layihәlәrinә hazırlanmasına gәtirilmәsi
әrazinin inşaata әlverişli vәziyyәtә gәtirilmәsi

616 İnvestisiya tәtbiqi planında göstәrilәcәk әsas işlәrә hansı aid deyil?

•

istehsal obyektinin tәşkili
investisiya mәrhәlәsindә fәaliyyәt göstәrilmәsi
avadanlığın yerlәşmә planının hazırlanması
yol, su, elektrik vә kanalizasiya işlәrinә başlanılması
texnologiyanın әldә edilmәsi

617 İnvestisiya tәtbiqi planında göstәrilәcәk әsas işlәrә hansı aid deyil?

•

investisiya üçün inşaat işlәrinin aparılmasına icazәnin verilmәsi
avadanlığın sifariş verilmәsi
avadanlığın seçilmәsi
mәrhәlәlәrin sayı
istehsala keçid mәrhәlәsindәki әmәkdaşların cәlb edilmәsi

618 İnvestisiya tәtbiqi planında göstәrilәcәk әsas işlәrә hansı aid deyil?

•

tullantılardan istifadә
xammal mәnbәlәrinin tәdqiqi
istehsala keçid mәrhәlәsindәki әmәkdaşların ixtisaslaşdırılması
istehsal obyektinin tamamlanması
xammal mәnbәyilә әlaqәnin qurulması

619 İnvestisiya tәtbiqi planında göstәrilәcәk әsas işlәrә hansı aid deyil?

•

istehsal obyektindә avadanlığın montajı
sosial obyektlәrin tamamlanması
lisenziya müqavilәlәri
rәsmi istehsala keçid
sınaq istehsalına başlanma

620 Layihәlәr arasında seçim apararkәn nәzarәt almırlar?

•

investisiyanın dәyәrlәndirilmәsi
tәlәbatın müәyyәn edilmәsi
investisiya qәrarının qәbul edilә bilmәz
alternativ istehsal üsulları
qiymәtlәr, xәrclәr vә maliyyә mövzularda mәlumatlara sahib olması

621 İnvestisiya xәrclәrinә nә aid deyil?

•

layihәnin dәyәrlәndirilmәsi
inşaat işlәri
әrazinin tәşkili
avadanlıqlara sәrf olunan xәrclәri
rabitә xәrclәri

622 İnvestisiya xәrclәrinә nә aiddir?

•

idxal vә gömrük xәrclәri
kredit faizlәrinin üdәnilmәsi
avadanlıqlara sәrf olunan xәrclәri
nәqliyyat xәrclәri
ümumi xәrclәr

623 İnvestisiyanın faydalı ömrünә nә aid deyil?

•

investisiya mallarının xüsusiyyәtlәri
istehsal müddәtindәn istifadә
istehsal edilәn mәhsula tәlәbat
istehsal müddәtindә istifadә olunacaq xammal ehtiyatları vә texnologiyaya görә
statistik metodun tәtbiqi

624 Gәlir (Proformo) cәdvәlindә layihәnin istifadә müddәtindә nә göstәrilmir?

•

hәr ilә aid satış miqdarı
istehsal müddәtindәki xәrclәri
satılan malların maya dәyәri
uzun müddәtli borc faizlәri
illәrә aid satış vә idarәetmә xәrclәri

625 Gәlir (Proformo) cәdvәlindә layihәnin istifadә müddәtindә nә göstәrilmir?

•

enerji xәrclәrindә dәyişikliklәr
vergidәn sonra qalan gәlir
illәrә aid idarәetmә xәrclәri
ödәnilәcәk vergilәr
vergidәn әvvәlki mәnfәәt

626 Gәlir cәdvәlini (Proformo) hesablayarkәn fәrz olunanlara nә aid deyil?

•

bazar şәrtlәri
bazardakı qiymәt
maya dәyәri
ödәnilәcәk vergilәr
istehsal gücü

627 Gәlir cәdvәlini (Proformo) hesablayarkәn fәrz olunanlara nә aid deyil?

•

işçi әmәyinin haqları
xammalın maya dәyәri
bazar şәrtlәri
enerji xәrclәri
vergidәn әvvәlki mәnfәәt

628 Layihәyә üstünlük vermәkdә әsas mәqsәdә hansı bölmә aiddir?

•

İstehsal;
Mәşqulluq;
Gәlir bölgüsü;
Valuta ehtiyatları;
İstehlak;

629 İstehsal sahәsindә investisiya layihәlәri hazırlanarkәn aşağıdakılardan hansına araşdırılmır?

•

investisiyanın yönәldildiyi istiqamәtlәrin xarakterik cәhәt¬lә¬rinә;
layihәnin hәyata keçirilmәsi üçün lazım olan in¬ves¬tisiyanın hәcminә;
digәr müәssisәlәrin xarici ölkәlәdә investisiya qoyuluşları;
investisiya layihәsinin hәyata keçirilmәsinә çәkilәn xәrclәrin geri qaytarılması şәrtlәri vә potensial
investorların әldә edәcәklәri gәlirlәrә;
investisiya layihәsinin hәyata keçirilmәsindәn gözlәnilәn son nә¬ticәyә;

630 İnvestisiya layihәsi çәrçivәsindә ümumiqtisadi tәhlil:

•

investisiyanın maliyyә tәhlili kapital vә cari dәyәr¬dә pul axınının tәdqiqini әks etdirir.
bu vә ya digәr texniki işlә¬mә¬nin iqtisadi üstünlüklәrinin isbatı ilә birlikdә layihәnin texniki tәrәfini әks
etdirir;
) layihә çәrçivәsindә yalnız satış bazarlarını vә xammal vә materiallarla tәminat mәnbәlәrinin öyrәnilmәsini
әks etdirir;
yeni tikin¬tiyә, mövcud güclәrin genişlәndirilmәsinә, müәs¬¬¬sisәnin rekonstruksiya edilmәsinә, texniki
cәhәtdәn silahlan¬dı¬rılmasına çәkilәn xәrclәrin әsaslı vәsait qoyuluşunun ümumi mәb¬lәğinlә xüsusi
çәkisinin öyrәnilmәsini әks etdirir;
ölkәdә iqtisadi vә bazar konyunk¬tu¬rası¬nın, investisiya mühitinin әlverişli vә ya әlverişsiz olmasının
tәs¬vi¬ri¬ni әks etdirir;

631 İnvestisiya layihәsi çәrçivәsindә texnikiiqtisadi tәhlil:

•

ölkәdә iqtisadi vә bazar konyunk¬tu¬rası¬nın, investisiya mühitinin әlverişli vә ya әlverişsiz olmasının
tәs¬vi¬ri¬ni әks etdirir;
layihә çәrçivәsindә yalnız satış bazarlarını vә xammal vә materiallarla tәminat mәnbәlәrinin öyrәnilmәsini әks
etdirir;
әsaslı vәsait qoyuluşunun sosial sәmәrәliliyinin öyrәnilmәsini әks etdirir ;
investisiyanın maliyyә tәhlili kapital vә cari dәyәr¬dә pul axınının tәdqiqini әks etdirir.
bu vә ya digәr texniki işlә¬mә¬nin iqtisadi üstünlüklәrinin isbatı ilә birlikdә layihәnin texniki tәrәfini әks
etdirir;

632 İnvestisiya layihәsindә illәr üzrә xalis nağd axınlara nә daxildir?

•

amortizasiya ayırmaları;
enerji xәrclәri;
material xәrclәri;
әmәk haqqı xәrclәri.
mәhsulun maya dәyәri;

633 İnvestisiyaqabağı mәrhәlәyә aiddir:

•

detal, yaxud iş layihәlәşdirilmәsi
tikintiquraşdırma vә işә salmaq üçün qaydaya salma işlәrinin yerinә yetirilmәsi
avadanlığın gәtirilmәsi
layihәnin planlaşdırılması
fәhlәlәrin işә götürülmәsi

634 İnvestisiya mәrhәlәsinә daxildir?

•

layihәnin marketinq tәdqiqatlarının әsasında son mәqsәdlәrini müәyyәn edilmәsi
tikintiquraşdırma vә istismara buraxılma işlәrinin yerinә yetirilmәsi
layihәnin texnikiiqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması
müqavilәlәrin tәrtib edilmәsi
işlәrin yerinә yetirilmә ardıcıllığının işlәyib hazırlanması, layihәnin planlaşdırılması

635 İnvestisiya layihәsinin hazırlanması, layihәnin planlaşdırılmasının hansı mәrhәlәsindә
müәssisәnin aktivlәri formalaşır?

•

investisiya qabağı mәrhәlәsindә
istismar
investisiya
sonuncu
ilkin

636 İnvestisiya layihәsinin hazırlanmasının hansı mәrhәlәsi әsas avadanlığın fәaliyyәtә buraxılması
anından başlayır?

•

investisiya qabağı
istismar
investisiya
sonuncu
ilkin

637 İnvestisiya layihәsi çәrçivәsindә maliyyә tәhlili:

•

ölkәdә iqtisadi vә bazar konyunk¬tu¬rası¬nın, investisiya mühitinin әlverişli vә ya әlverişsiz olmasının
tәs¬vi¬ri¬ni әks etdirir;
layihә çәrçivәsindә yalnız satış bazarlarını vә xammal vә materiallarla tәminat mәnbәlәrinin öyrәnilmәsini әks
etdirir;
yeni tikin¬tiyә, mövjud güclәrin genişlәndirilmәsinә, müәs¬¬¬sisәnin rekonstruksiya edilmәsinә, texniki
cәhәtdәn silahlan¬dı¬rılmasına çәkilәn xәrclәrin hәcminin müәyyәn edilmәsini әks etdirir;
investisiyanın maliyyә tәhlili kapital vә cari dәyәr¬dә pul axınlarının tәdqiqini әks etdirir.
bu vә ya digәr texniki işlә¬mә¬nin iqtisadi üstünlüklәrinin isbatı ilә birlikdә layihәnin texniki tәrәfini әks
etdirir;

638 İnvestisiyaqabağı mәrhәlәyә aiddir:

•

detal, yaxud iş layihәlәşdirilmәsi
tikintiquraşdırma vә işә salmaq üçün qaydaya salma işlәrinin yerinә yetirilmәsi
avadanlığın gәtirilmәsi
texnikiiqtisadi әsaslandırmanın hәyata keçirilmәsi
fәhlәlәrin işә götürülmәsi

639 İnvestisiya mәrhәlәsinә aid deyil:

•

tikintiquraşdırma vә işә salmaq üçün qaydaya salma işlәrinin yerinә yetirilmәsi
detal, yaxud iş layihәlәşdirilmәsi
fәhlәlәrin işә götürülmәsi
texnikiiqtisadi әsaslandırmanın hәyata keçirilmәsi
avadanlığın gәtirilmәsi

640 İnvestisiya mәrhәlәsinә aid deyil

•

detal, yaxud iş layihәlәşdirilmәsi
tikintiquraşdırma vә işә salmaq üçün qaydaya salma işlәrinin yerinә yetirilmәsi
avadanlığın gәtirilmәsi
layihәnin planlaşdırılması
fәhlәlәrin işә götürülmәsi

641 İnvestisiyaqabağı mәrhәlәyә aiddir:
detal, yaxud iş layihәlәşdirilmәsi
tikintiquraşdırma vә işә salmaq üçün qaydaya salma işlәrinin yerinә yetirilmәsi
avadanlığın gәtirilmәsi

•

•

layihәnin son mәqsәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә onlara nail olma üsulları
fәhlәlәrin işә götürülmәsi

642 İnvestisiya mәrhәlәsinә aid deyil:

•

detal, yaxud iş layihәlәşdirilmәsi
tikintiquraşdırma vә işә salmaq üçün qaydaya salma işlәrinin yerinә yetirilmәsi
avadanlığın gәtirilmәsi
layihәnin son mәqsәdinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә onlara nail olma üsulları
fәhlәlәrin işә götürülmәsi

643 İnvestisiyaqabağı mәrhәlәyә aid deyil:

•

layihәnin marketinq tәdqiqatlarının әsasında son mәqsәdlәrini müәyyәn edilmәsi
tikintiquraşdırma vә istismara buraxılma işlәrinin yerinә yetirilmәsi
layihәnin texnikiiqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması
müqavilәlәrin tәrtib edilmәsi
işlәrin yerinә yetirilmә ardıcıllığının işlәyib hazırlanması, layihәnin planlaşdırılması

644 İnvestisiya mәrhәlәsindә:

•

layihәnin marketinq tәdqiqatlarının әsasında son mәqsәdlәri müәyyәn edilir
müәssisәnin aktivlәri formalaşdırılır
layihәnin texnikiiqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılır
tikintiquraşdırma vә istismara buraxılma işlәrinin yerinә yetirilir
müqavilәlәrin tәrtib edilir

645 İnvestisiya layihәsinin hansı mәrhәlәsindә detal, yaxud iş layihәlәşdirilmәsi hәyata keçirilir?

•

investisiyaqabağı
istismar
investisiya
son
ilkin

646 İnvestisiya layihәsinin hansı mәrhәlәsindә tikintiquraşdırma vә istismara buraxılma işlәri yerinә
yetirilir?

•

investisiyaqabağı
istismar
investisiya
son
ilkin

647 İnvestisiya layihәsinin hansı mәrhәlәsindә marketinq tәdqiqatlarının әsasında son mәqsәdlәri
müәyyәn edilir?

•

investisiyaqabağı
istismar
investisiya
son
ilkin

648 İnvestisiya layihәsinin hansı mәrhәlәsindә layihә texnikiiqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılır?

•

investisiyaqabağı

•

istismar
investisiya
son
ilkin

649 İnvestisiya layihәsinin hazırlığının hansı mәrhәlәsi mәhsul vә xidmәtlәr istehsalının başlanması
ilә xarakterizә olunur?

•

investisiyaqabağı
istismar
investisiya
son
ilkin

650 İnvestisiyaqabağı mәrhәlә uyğun olaraq hansı sәviyyәlәri özündә birlәşdirir:

•

layihәnin marketinq tәdqiqatlarının әsasında son mәqsәdlәrini müәyyәn edilmәsi, layihәnin texnikiiqtisadi
cәhәtdәn әsaslandırılması, layihәnin planlaşdırılması, detal, yaxud iş layihәlәşdirilmәsi
layihәnin ilkin hazırlığı, layihәnin son hazırlığı, investisiya konsepsiyalarının axtarışı, layihәnin yekun olaraq
nәzәrdәn keçirilib qәrar qәbul edilmәsi
layihәnin marketinq tәdqiqatlarının әsasında son mәqsәdlәrini müәyyәn edilmәsi, layihәnin texnikiiqtisadi
cәhәtdәn әsaslandırılması, tikintiquraşdırma vә istismara buraxılma işlәrinin yerinә yetirilmәsi, layihәnin
ilkin hazırlığı, layihәnin son hazırlığı, layihәnin yekun olaraq nәzәrdәn keçirilib qәrar qәbul edilmәsi
investisiya konsepsiyalarının axtarışı, layihәnin ilkin hazırlığı, layihәnin son hazırlığı, layihәnin yekun olaraq
nәzәrdәn keçirilib qәrar qәbul edilmәsi
layihәnin ilkin hazırlığı, layihәnin son hazırlığı, layihәnin yekun olaraq nәzәrdәn keçirilib qәrar qәbul edilmәsi

651 İnvestisiya layihәsinin hazırlanması investisiyaqabağı mәrhәlәnin hansı bölmәsinin mәqsәdidir?

•

investisiya konsepsiyalarının axtarışı
layihәnin son hazırlığı
layihәnin ilkin hazırlığı
istismar (istehsal) sәviyyәsi
layihәnin yekun olaraq nәzәrdәn keçirilib qәrar qәbul edilmәsi

652 Aşağıdakılardan hansı ilkin investisiya layihәsinin bölmәsinә aid deyil?

•

bazarın vә istehsal gücünün öyrәnilmәsi әsasında mәhsulların istehsal hәcmi vә quruluşu
istifadә olunan resusrsların hәcmi
istehsalın tәşkilinin texniki әsasları
әlavә xәrclәrin miqdarı vә quruluşu
layihәnin reallaşdırılması qrafiki

653 Aşağıdakılardan hansı ilkin investisiya layihәsinin bölmәsinә aiddir?

•

layihәnin әsas ideyası
layihәnin reallaşdırılması qrafiki
әlavә xәrclәrin miqdarı vә quruluşu
investisiya layihәsinin qısa xarakteristikası
zәrәrsizlik nöqtәsinin hesablanması

654 İnvestisiya layihәsinin hansı bölmәsindә layihәnin mәrhәlәlәri, maliyyә, material vә insan vә s.
resusrlara tәlәb ayrılıqda әsaslandırılır?
investisiya layihәsinin qısa xarakteristikası
investisiya layihәsinin reallaşdırılması prosesindә material resusrslarının lazımi hәcmini әsaslandırılması

•

layihәnin reallaşdırılmasının texniki әsaslarının xarakteristikası
layihәnin maliyyә tәminatı vә onun sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi xarakteristikası
layihәnin reallaşdırılma qrafiki

655 İnvestisiya layihәsinin hansı bölmәsindә tәlәb olunan investisiya mәblәği, mümkün istehsal
xәrclәri, elәcә dә resusrsların әldә edilmәsi vә investisiya sәmәrәliliyinin hesablanması üsulları
göstәrilir?

•

investisiya layihәsinin qısa xarakteristikası
investisiya layihәsinin reallaşdırılması prosesindә material resusrslarının lazımi hәcmini әsaslandırılması
layihәnin reallaşdırılmasının texniki әsaslarının xarakteristikası
layihәnin maliyyә tәminatı vә onun sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi xarakteristikası
layihәnin reallaşdırılma qrafiki

656 İnvestisiya layihәsinin hansı bölmәsindә istehsal proqramması vә müәssisәnin istehsal gücünün
tәhlili göstәrilmәlidir?

•

investisiya layihәsinin qısa xarakteristikası
layihәnin әsas ideyası
layihәnin reallaşdırılmasının texniki әsaslarının xarakteristikası
layihәnin maliyyә tәminatı vә onun sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi xarakteristikası
layihәnin reallaşdırılma qrafiki

657 İnvestisiya layihәsinin hansı bölmәsindә onun realizasiyası üçün hәlledici olan әn mühüm
göstәricilәr әks olunur?

•

investisiya layihәsinin qısa xarakteristikası
layihәnin әsas ideyası
layihәnin reallaşdırılmasının texniki әsaslarının xarakteristikası
layihәnin maliyyә tәminatı vә onun sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi xarakteristikası
layihәnin reallaşdırılma qrafiki

658 Hansı tәhlil investisiyanın kapital vә cari dәyәr¬dә pul axınlarının tәdqiqini әks etdirir?

•

ümumiqtisad
texnikiiqtisadi
maliyyә
investisiya
maliyyәiqtisad

659 İqtisadi mәqsәdyönlülüyün әsaslandırılması, kapital qiyuluşlarının hәcmi vә hәyata
keçirilmәsinin müddәtlәrinin, o cümlәdәn qanunvericiliyә vә standartlara uyğun olaraq tәsdiq
olunmuş layihәsmeta üzrә sәnәdlәşdirilmә vә habelә investisiyaların hәyata keçirilmәsi üzrә praktiki
fәaliyyәtinin işlәnib hazırlanması necә adlanır?

•

biznes plan
investisiya layihәsi
texniki – iqtisadi әsaslandırma
strateji investisiya planı
tikinti planı?

660 İnvestisiya növlәrinә aid deyil?
Modernlәşdirmә investisiyaları;
Yenilәştirmә investisiyaları;

•

Yeni investisiyalar
Dövriyyә vәsaiti;
Tamamlama investisiyaları;

661 Maliyyә investisiyası nәdir?

•

investisiya portfelinin formalaşdırılması üçün qiymәtli kağızların alınmasına yönәldilәn investisiyadır;
daşınmaz әmlakın alınmasına yönәldilәn investisiyadır;
әsas fondların yaradılmasına yönәldilәn investisiyadır;
әsasәn istehsal vasitәlәrinә, istehsal, sosial vә infrastruktur obyektlәrinә, istehsal prosesinә uzunmüddәtli
vәsait qoyuluşudur;
әmәk haqqının ödәnilmәsinә yönәldilmiş investisiya qoyuluşudur;

662 Maliyyә baxımından investisiyalar necә xarakterizә edilir?

•

uzunmüddәtli, ortamüddәtli vә qısamüddәtli istiqrazlar vә kreditlәr, sabitlik yaradan subyektlәrin qiymәtli
kağızların әldә edilmәsinә qoyuluşu
gәlәcәkdә gәlir almaq mәqsәdilә resursların dondurulması
әsas vә dövriyyә kapitalların yığımı
yeni müәssisәlәrin tikintisinә vә fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin rekonstruksiyasına, genişlәndirilmәsinә vә
texnika ilә yenidәn silahlandırılmasına xәrclәnәn maliyyә vәsaitlәri
әsaslı istehsal xәrclәrinin balansın aktiv vә passivlәrinin bir vә ya bir neçә maddәlәrinә birlәşdirilmәsi

663 Mühasibat uçotu baxımından investisiyalara nә kimi tәrif vermәk olar?

•

uzunmüddәtli, ortamüddәtli vә qısamüddәtli istiqrazlar vә kreditlәr, sabitlik yaradan subyektlәrin qiymәtli
kağızların әldә edilmәsinә qoyuluşu
gәlәcәkdә gәlir almaq mәqsәdilә resursların dondurulması
әsas vә dövriyyә kapitalların yığımı
yeni müәssisәlәrin tikintisinә vә fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin rekonstruksiyasına, genişlәndirilmәsinә vә
texnika ilә yenidәn silahlandırılmasına xәrclәnәn maliyyә vәsaitlәri
әsaslı istehsal xәrclәrinin balansın aktiv vә passivlәrinin bir vә ya bir neçә maddәlәrinә birlәşdirilmәsi

664 Mülkiyyәt formalarına görә investisiyaları necә tәsniflәşir?

•

risksiz, riskli, spekulyativ investisiyalar
real, maliyyә üzrә, intellektual investisiyalar
birbaşa, portfel üzrә vә.s. investisiyalar
dövlәt, xüsusi, qarışıq, intellektual
milli, xarici, müştәrәk investisiyalar

665 İn¬vestisiya portfelinin formalaşdırılması üçün qiy¬mәtli kağız¬ların alın¬masına yö¬nәl¬dilәn
investisiya?

•

birbaşa investisiyadır
maddi investisiyadır
real investisiyadır
kapital әmәlә gәtirәn investisiyadır
maliyyә investisiyadır

666 İnvestisiyaların rolu iqtisadi proseslәrdә nәdәn ibarәtdir?

•

ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsini aşağı salırlar
xidmәt sferasında mәşğulluğun sәviyyәsini yüksәldirlәr
milli gәliri çoxaldır
sәnaye mәhsuluna qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsini aşağı salırlar

vergilәrin büdcәyә daxil edilmәsini (mәdaxilini) çoxaldır

667 Aşağidakılardan hansı investisiya fәaliyyәtinin obyektinә aid deyil?

•

Yeni yaradılmış әsas fondlar
Qiymәtli kağızlar
Modernlәşdirilmiş әsas fondlar
Mәhsul satışı
Mülkiyyәt hüququ vә әqli mülkiyyәt hüququ

668 Mülkiyyәt formalarına görә investisiyalara hansı aid deyil?

•

özәl investisiyalar
xarici investisiyalar
dövlәt investisiyaları
dolayı investisiya
müştәrәk investisiyalar

669 Mәhsul vә xidmәtlәrin xüsusiyyәtlәrinә hansı aid deyil?

•

istehlakçı davranışları
servis
dizayn
ölçülәr
montaj

670 Xarici investisiya qoyuluşu qәrarlarının hәyata keçirilmәsinә hansı aid deyil?

•

bazar tәdqiqatları
әmәk resurslarının tәdqiqi
xammal tәdqiqatları
kreditin rolu
texnologiyanın xüsusiyyәtlәri

671 İnvestisiya fәaliyyәtinә aid deyil

•

Xalq tәsәrüfatların müxtәlif sahәlәrindәki dövriyyә vәsaitlәri
Әmlak huququ;
Elmi tehniki mәhsul;
Kağızlar bazarı;
Әmlak obyektlәri;

672 Investisiya proqramların hayata keçirilmәsinә hansı bölmә aid deyil?

•

İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi;
Yeni iş yerlәrin acılması;
Tәklif edilәn malların keyfiyyәtinin yaxşılaştırılması;
İstehsalın ixtisaslaşdırılması;
Әhalinin sosial rifahının yüksәldilmәsi;

673 İnvestisiya fәaliyyәtinә aid deyil

•

Yeni yaranmış fondlar
Qiymәtli kağizlar;
Modernlәşdirilmiş fondlar;
Әmtәә nişanı;

•

Mәqsәdli pul qoyuluşları;

674 İnvestisiya fәaliyyәtinin subyektlәrinә hansı aid deyil?

•

İnvestorlar;
İş icraçiları;
Sifarişçilәr;
әmlak hüququ
Fiziki vә hüquqi şәxslәr;

675 İnvestisiya fәaliyyәtinin obyektlәrinә hansı aiddir?

•

Sifarişçilәr;
Qiymәtli kağizlar;
Sığorta vә vasitәçi tәşkilatlar;
Banklar;
Huquqi şәxslәr;

676 İnvestor rolunda kimlәr iştirak etmir?

•

Dövlәt vә bәlәdiyyә әmlakını vә ya әmlak hüququnu idarәetmә sәlahiyyәtinә sahib orqanlar;
Xarici fiziki vә hüquqi şәxslәr
Yerli fiziki vә hüquqi şәxslәr, sahibkar birliklәri;
İnvestisiya birjaları;
Dövlәt tәşkilatları vә beynalxalq tәşkilatlar

677 Göstәrilәnlәrdәn hansı investisiya subyektinә aiddir?

•

elmitexniki mәhsul
әmlak hüquqları
mәqsәdli pul qoyuluşları
mәhsul, avadanlıq vә layihә mәhsulları nümayәndәlәri
yeni yaradılmış vә tәkmillәşdirilmiş әsas fondlar

678 İnvestisiya fәaliyyәtinin subyektlәrinә hansı aid deyil?

•

investorlar
sığorta vә vasitәçi tәşkilatlar
banklar
iş icraçıları
qiymәtli kağızlar

679 Müәssisәnin fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk imkanı vermәyәn investisiya?

•

portfel investisiyasıdır
birbaşa investisiyadır
kapital әmәlә gәtirәn investisiyadır
maddi investisiyadır
real investisiyadır

680 Birbaşa investisiya

•

müәssisәnin fәaliyyәtinә vә idarә edilmәsinә birbaşa tәsir etmәk imkanı verir;
istiqrazların alınmasına yönәldilir
müәssisәnin fәaliyyәtinә vә idarә edilmәsinә birbaşa tәsir etmәk imkanı vermir;
imtiyazlı sәhmlәrin alınmasına yönәldilir;

veksellәrin alınmasına yönәldilir

681 Aşağıdakılardan hansı investisiya fәaliyyәtinin obyekti ola bilәr?

•

yeni yaradılmış vә ya moderinilәşdirilmiş әsas fondlar, qiymәtli kağızlar, mülkiyyәt hüququ vә әqli mülkiyyәt
hüququ
әsas fondlarının yenilәşdirilmәsi, dövrüyyә fondlarının alınması, istehsalın genişlәndirilmәsi, mәhsul satışı
әsaslı tәmir, cari tәmir, avadanlıqların alınmasına çәkilәn xәrclәr, binaların tikintisi
işçilәrin әmәk haqqı, kadrların yenidәn hazırlanması, әsas fondların tәkrar istehsalı, müәssisәnin qurluşunun
dәyişdirilmәsi
yeni tikinti, istehsalın modernizasiyası, mәhsul satışı, müәssisәnin qurluşunun dәyişdirilmәsi

682 Verilәnlәrdәn hansı investisiyanın subyektinә aid deyil?

•

işlәrin icraçıları (podratçılar);
әmtәәlәr, avadanlıq vә layihә mәhsullarını tәqdim edәnlәr;
investisiya fәaliyyәtindәn istifadә edәnlәr;
banklar, sığorta şirkәtlәri vә vasitәçi tәşkilatlardır;
mәqsәdli pul yatırımları;

683 Müәsssәlәrdә hansı istiqamәtә investisiya yönәldilmir?

•

müәssisәnin istehsal ehtiyatlarının bәrpasına;
işçilәrin әmәk haqqının artırılmasına;
istehsal güclәrinin genişlәndirilmәsinә;
yeni mәhsul növlәrinin işlәnmәsinә;
texnika vә texnologiyanın modernlәşdirilmәsinә;

684 әsas vә dövriyyә kapitalının yığımı investisiyanı hansı nöqteyi nәzәrdәn (necә) xarakterizә edir?

•

iqtisadi
mühasibat uçotu
maliyyә
göstәrilәnlәrdәn heç biri
kommersiya

685 Gәlәcәkdә gәlir әldә etmәk mәqsәdilә resusrsların dondurulması investisiyanı hansı nöqteyi
nәzәrdәn başa düşülür?

•

iqtisadi
mühasibat uçotu
maliyyә
göstәrilәnlәrdәn heç biri
kommersiya

686 әsaslı istehsal xәrclәrinin balansın aktiv vә passivlәrinin bir vә ya bir neçә maddәlәrinә
birlәşdirilmәsi baxımından investisiya hansı nöqteyi nәzәrdәn başa düşülür?

•

iqtisadi
mühasibat uçotu
maliyyә
göstәrilәnlәrdәn heç biri
kommersiya

687 Maliyyә qoyuluşu nәdir?

•

Әsas vә dövriyyә kapitalların yığımı
әsaslı istehsal xәrclәrinin balansın aktiv vә passivlәrinin bir vә ya bir neçә maddәlәrinә birlәşdirilmәsi
vgәlәcәkdә gәlir almaq mәqsәdilә resursların dondurulması
yeni müәssisәlәrin tikintisinә vә fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin rekonstruksiyasına, genişlәndirilmәsinә vә
texnika ilә yenidәn silahlandırılmasına xәrclәnәn maliyyә vәsaitlәri
uzunmüddәtli, ortamüddәtli vә qısamüddәtli istiqrazlar vә kreditlәr, sabitlik yaradan subyektlәrin qiymәtli
kağızların әldә edilmәsinә qoyuluşu

688 әsaslı vәsait qoyuluşu nәdir?

•

Әsas vә dövriyyә kapitalların yığımı
әsaslı istehsal xәrclәrinin balansın aktiv vә passivlәrinin bir vә ya bir neçә maddәlәrinә birlәşdirilmәsi
gәlәcәkdә gәlir almaq mәqsәdilә resursların dondurulması
yeni müәssisәlәrin tikintisinә vә fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin rekonstruksiyasına, genişlәndirilmәsinә vә
texnika ilә yenidәn silahlandırılmasına xәrclәnәn maliyyә vәsaitlәri
uzunmüddәtli, ortamüddәtli vә qısamüddәtli istiqrazlar vә kreditlәr, sabitlik yaradan subyektlәrin qiymәtli
kağızların әldә edilmәsinә qoyuluşu

689 Uzunmüddәtli, ortamüddәtli vә qısamüddәtli istiqrazlar vә kreditlәr, sabitlik yaradan subyektlәrin
qiymәtli kağızların әldә edilmәsinә qoyuluşu:

•

birbaşa investisiyadır
real investisiyadır
maddi investisiyadır
xarici investisiyadır
portfel investisiyadır

690 Real investisiyalara aid deyil:

•

sәnayeyә qoyulan investisiyalar
malmaterial ehtiyatlarının әldә edilmәsinә qoyulan investisiyalar
avadanlığın alınmasına qoyulan investisiyalar
sәhmlәrә qoyulan vәsait
tikintiyә qoyulan investisiyalar

691 Real investisiyalara aid deyil:

•

sәnayeyә qoyulan investisiyalar
malmaterial ehtiyatlarının әldә edilmәsinә qoyulan investisiyalar
avadanlığın alınmasına qoyulan investisiyalar
qiymәtli kağızlara qoyulan vәsait
kәnd tәsәrrüfatına qoyulan investisiyalar

692 Kapital formalaşdırıcı investisiyaya hansı daha yaxındır?

•

real investisiya
dövlәt investisiyası
portfel investisiyası
intellektual investisiya
birbaşa investisiya

693 İnvestor dedikdә:

•

müәssisәnin kreditorları başa düşülür;
güclü maliyyә imkanlarına malik olan hüquqi şәxslәr başa düşülür;
müәssisәnin debitorları başa düşülür;

•

özünün maddi vә intellektual sәrvәtlәrinin birbaşa vә yaxud dolayı şәkildә investisiya obyektlәrinә qoyulması
haqqında qәrar çıxarmış subyektlәr başa düşülür;
güclü maliyyә imkanlarına malik olan fiziki şәxslәr başa düşülür;

694 İnvestisiyaları iqtisadi baxımdan necә xarakterizә etmәk olar?

•

әsas vә dövriyyә kapitalların yığımı
әsaslı istehsal xәrclәrinin balansın aktiv vә passivlәrinin bir vә ya bir neçә maddәlәrinә birlәşdirilmәsi
gәlәcәkdә gәlir almaq mәqsәdilә resursların dondurulması
yeni müәssisәlәrin tikintisinә vә fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin rekonstruksiyasına, genişlәndirilmәsinә vә
texnika ilә yenidәn silahlandırılmasına xәrclәnәn maliyyә vәsaitlәri
uzunmüddәtli, ortamüddәtli vә qısamüddәtli istiqrazlar vә kreditlәr, sabitlik yaradan subyektlәrin qiymәtli
kağızların әldә edilmәsinә qoyuluşu

695 İnvestisiya obyektinә hansı aiddir?

•

investisiya fәaliyyәtinin istifadәçilәri
sığorta şirkәtlәri
әmlak hüquqları vә intellektual mülkiyyәt hüquqları
mәhsul, avadanlıq vә layihә mәhsulları nümayәndәlәri
vasitәçi tәşkilatlar

696 İnvestisiya subyektinә hansı aid deyil?

•

investisiya fәaliyyәtinin istifadәçilәri
әmlak hüquqları vә intellektual mülkiyyәt hüquqları
mәhsul, avadanlıq vә layihә mәhsulları nümayәndәlәri
vasitәçi tәşkilatlar
sığorta şirkәtlәri

697 İnvestisiya obyektinә hansı aiddir?

•

investisiya fәaliyyәtinin istifadәçilәri
mәqsәdli pul qoyuluşları
investorlar
investisiya fondları
sığorta şirkәtlәri

698 İnvestisiya subyektinә hansı aid deyil?

•

sığorta şirkәtlәri
mәqsәdli pul qoyuluşları
mәhsul, avadanlıq vә layihә mәhsulları nümayәndәlәri
vasitәçi tәşkilatlar
investisiya fondları

699 Göstәrilәnlәrdәn hansı investisiya obyektinә aid deyil?

•

elmitexniki mәhsul
әmlak hüquqları
mәqsәdli pul qoyuluşları
investisiya fәaliyyәtinin istifadәçilәri
yeni yaradılmış vә tәkmillәşdirilmiş әsas fondlar

700 İnvestisiya növlәrinә aid deyil?

•

Әtraf mühitin qorunması investisiyaları;
Sosial mәqsәdli investisiyalar;
Risklә bağlı investisiyalar;
psevdoinvestisiyalar
Qeyrimәrkәzlәşdirilmiş investisiyaları;

