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GİRİŞ

• Mövzunun aktuallığı. 
• Problemin öyrənilmə səviyyəsi.
• Dissertasiya işinin məqsədi və vəzifələri. 
• Tədqiqatın predmeti və obyekti. 
• Tədqiqatın nəzəri-metodoloji əsasları• Tədqiqatın nəzəri-metodoloji əsasları
• Dissertasiya işinin informasiya bazası
• İşin elmi yeniliyi 
• Dissertasiya tədqiqatının nəzəri və praktiki 

əhəmiyyəti. 
• İşin strukturu və həcmi.



Fəsil  I. Biznesdə innovasiya layihələrinin qiymətləndirilməsinin 
metodologiyasından istifadə mexanizminin təkmilləşdirilməsi

1.1. Biznesdə innovasiya layihələrinin qiymətləndirilməsinin təsnifatı və 
onların tədqiqi metodları

1.2. Biznesdə innovasiya layihələrində risklərin müəyyən edilməsi

İnnovasiya fəaliyyəti

Böyük Radikal Prinsipial Sadə Təkmilləşdirilmiş



Biznes fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı risklər çoxsaylı amillərin, yəni 
daxili və xarici amillərin təsiri nəticəsində ortaya çıxa bilərlər. Biznes 
fəaliyyətində risklərin əmələ gəlməsinin aşağıdakı səbəblərini göstərmək 
olar: 
• 1. Cəmiyyətin kriminallaşması və inflyasiyanın yüksək templəri; 

• 2. Təsərrüfat subyektlərinin məsuliyyətsizliyi; 

• 3. Sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi aktların təkmil olmaması; 

• 4. Real sahibkarlıq hüququnun mövcud olmaması. Bu zaman ümumi risk 
səviyyəsinin azalmasına maneçilik törədir; 

• 5. Sahibkarların əksəriyyətində öz fəaliyyətlərinin nəticəsinə görə fərdi 
məsuliyyətin aşağı olması. Bu eyni zamanda istənilən sazişin “mənəvi” riskini 
artırır; artırır; 

• 6. Sahibkarın cinayət dünyasından asılılığı, eyni zaman da hüquq-mühafizə 
orqanlarının onu müdafiə edə bilməməsi və ya bunu istəməməsi; 

• 7. Siyasətçilərin qeyri-qanuni şəkildə iqtisadiyyata müdaxiləsi; müxtəlif 
səviyyələrdə idarəetmə aparatının kəskin artması; 

• 8. Vergi qanunvericiliyinin dəyişməsi; yüksək vergi və məcburi ödənişlər; amansız 
rəqabət; sahibkarların bazar problemləri və bilik səviyyəsinin aşağı olması; 

• 9. Müxtəlif səviyyələrdə idarəetmə aparatının kəskin artması; və s. İnnovasiya 
layihəsində risklərin idarəedilməsi metodologiyasının mürəkkəblik səviyyəsi və 
vacibliyi, xüsusilə də, onların ölçüsü sənaye müəssisələri ilə müqayisədə xeyli 
yüksəkdir.



Biznesdə risklərin nümunəvi təsnifatı

Ümumi iqtisadi 
vəziyyət

Ümumi risk
Emitentin maliyyə 

vəziyyəti

Daimi risk

Faiz dərəcəsinin dəyişməsi 

Qeyri-daimi risk

Faiz dərəcəsinin dəyişməsi 
riski

Ümumi bazar qiymətlərinin 
aşağı düşmə riski

İnfilyasiya riski

Pula çevrilmə qabiliyyəti riski

Sahə riski

Maliyyə riski



İnnovasiya layihələrinin hazırlanması aşağıdakı mərhələri
əhatə edir:

1. İnnovasiya ideyasının formalaşması;
2. Layihənin və texniki-iqtisadi əsaslandırmanın tərtibi;
3. Layihənin maliyyələşdirmə mənbələrinin müəyyən edilməsi;
4. Qiymətləndirmə sənədinin hazırlanması;
5. İnnovasiya layihəsi ilə əlaqədar son qərarın qəbulu.

İnnovasiya layihələrinin qiymətləndirilməsində zaman amilinin 
nəzərə alınıb-alınmamasından asılı olaraq qiymətləndirmə 
metodları iki qrupa bölünür:

1. Diskontlaşdırırmaya əsaslanan qiymətləndirmə metodları;
2. Mühasibat uçotuna əsaslanan üsullar.



Fəsil    II. Biznesdə innovasiya layihəsinin müasir vəziyyəti
2.1. Biznesdə innovasiya layihəsində insan amilinin rolu

2.2. Biznesdə innovasiya layihələndirilməsinin metodları

İnnovasiya ideyalarının konkret mənbələri kimi aşağıdakılar çıxış edə bilər: 

• - İstehlakçılar - istehlak tələbinin öyrənilməsi baxımından; 

• - Alimlər, o halda ki, əgər onlar ixtira və ya axtarışla eləcə də yeni məhsul və ya xidmətlərin yaradılmasına 
gətirib çıxara bilən əmtəə xassələrinin, yeni materialların axtarışı ilə məşğuldurlarsa; 

• - Rəqiblər, istehlak tələbinin öyrənilməsi ilə bağlı öz strategiya və fəaliyyəti hissəsində; 

• - Ticarət agentlikləri, dillerlər və sair vasitəçilər; 

• - Müəssisənin bilavasitə işçiləri, bu zaman innovasiya ideyalarının yaranması prosesinə daha çox sayda 
əməkdaşlar cəlb olunur. əməkdaşlar cəlb olunur. 

• Menecment sahəsində görkəmli amerikan mütəxəssisi Piter Drukerin fikrincə, sahibkarı innovasya 
ideyasının fəal axtarışına cəlb edən amillər aşağıdakılardır: 

• - Gözlənilməz hadisə - uğur, uğursuzluq, gözlənilməz xarici hadisə;

• - Konqruent olmaması - onun reallıqda həqiqi olması ilə bizim təsəvvürümüzdə olması arasında 
uyğunsuzluq; 

• - Prosesə tələbata əsaslanan yeniliklər(prosesə tələbat dedikdə, onun aradan qaldırılmalı olan nöqsanları 
nəzərdə tutulur); 

• - Sahənin və ya bazarın strukturunda qəfil dəyişikliklər; 

• - Demoqrafik dəyişikliklər; 

• - İnsanların əhval-ruhiyyələrində və ya qiymətli qurğularında dəyişikliklər; 

• - Həm elmi, həm də qeyri-elmi yeni biliklərin meydana gəlməsi.



Mülkiyyət formasından və sahə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq istənilən 
müəssisədə çalışan menecer üçün beş əsas baza əməliyyatı mövcuddur
1. məqsədin müəyyən edilməsidir. Menecer ilk növbədə məqsədi dəqiqləşdirir və ona 
nail olmağın konkret yollarını müəyyənləşdirir və işçiləri bu barədə məlumatlandırır. 
2. əməliyyat zamanı fəaliyyət sahələrini təmin edir, münasibətlərin yaxşılaşdırılması və 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan hər şeylə tanış olur, qruplar yaradır və 
vəzifələri bölüşdürür. 
3. qruplar və işçilər arasında əlaqələr yaradır, cavabdeh şəxsləri təyin edir. 
4. müxtəlif işçi qruplarının əməyinin qiymətləndirilməsi üçün ölçü vahidi 
müəyyənləşdirir. Bu zaman işçilərin fəaliyyəti ətraflı təhlil edilir, qiymətləndirilir, 
qruplara və işçilərə bu barədə məlumat verilir. 
5. menecer özü də daim inkişafda olmaqla ətrafdakılara təsir göstərir. 5. menecer özü də daim inkişafda olmaqla ətrafdakılara təsir göstərir. 

Biznesdə innovasiya layihələrinin hazırlanması aşağıdakı mərhələləri 
əhatə edir: 

• 1. İnnovasiya ideyasının formalaşması; 

• 2. Layihənin və texniki-iqtisadi əsaslandırmanın tərtibi; 

• 3. Layihənin maliyyələşdirmə mənbələrinin müəyyən edilməsi; 

• 4. Qiymətləndirmə sənədinin hazırlanması; 

• 5. İnnovasiya layihəsi ili əlaqədar son qərarın qəbulu. 



Fəsil III. Biznesdə innovasiya layihəsinin bazar münasibəti           
şəraitində inkişaf istiqamətləri

3.1. Biznesdə innovasiya layihələrinin səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi

3.2.  Xarici ölkələrdə innovasiya biznesinin inkişaf 
istiqamətləri

3.3. Müasir şəraitdə innovasiya layihələrinin tədqiqinin 
kompleks metodologiyası

İnnovasiyaların səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün:

• maddi-texniki baza gücləndirilməli, əsas istehsal fondları 
müntəzəm yenilənməlidir;

• resurslarla təminatın ahəngdarlığı təmin edilməlidir;

• hazır texnika və texnologiyaların satın  alınması prosesi 
sadələşdirilməlidir;

• elmi ideyaların maddiləşməsi və kommersiyalaşmasına vaxt və 
vəsait sərfi azaldılmalıdır.



Bir çox inkişaf etmiş digər ölkələrdə innovasiya strategiyanın 
reallaşdırılması üçün:
- kredit güzəştləri ;
- lisenziyaların ixracının sığortalanması;
- birbaşa subsidiyalaşma;
- ixracatçılara kompleks kömək;
- innovativ məhsulların satışına yardım və s. kimi birbaşa təsir üsulları ilə 
yanaşı aşağıdakı dolayı ücullardan fəal istifadə olunur [31, s. 247-248]:
- özəl bankların təqdim etdiyi məqsədli maliyyə resurslarının prioritet - özəl bankların təqdim etdiyi məqsədli maliyyə resurslarının prioritet 
sahələrdə cəmləşdirilməsi; 
- mütərəqqi xarici texnologiyaların əldə edilməsində müəssisə və təşkilatların 
fəaliyyətinə nəzarət və ona dəstək verilməsi;
- sənaye innovasiya biznesində kooperasiya və inteqrasiya proseslərinin 
iqtisadi və institusional vasitələrlə  təşviq edilməsi; 
- elmtutmlu istehsalın təmərküzləşdirilməsinə, ümumilikdə milli iqtisadiyyatın 
intelektuallaşdırılmasını nəzərdə tutan strategiyanın reallaşdırılmasına  xidmət 
edən prinsipcə yeni texnopolislərin  yaradılması.



NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR

I mərhələ. Bu mərhələdə həll edilən əsas məsələ riyazi modelin yaradılmasından 
ibarətdir.

İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi metodlarının təkmilləşdirilməsinə 
əsasən modelin qurulması həm də addımların müəyyən ardıcıllığından ibarətdir:

• modelə daxil olan dəyişənlərin müəyyənləşdirilməsi;

• dəyişənlərin məruz qaldığı bölgü tipinin müəyyənləşdirilməsi;

• qarşılıqlı asılılığın müəyyənləşdirilməsi (dəyişənlər arasındakı funksional 
asılılığın və korrelyasiyanın) «Vasitəçi» parametrlərin davranışı üzərində 
mövcud müşahidələr reqressiyalı asılılıqların (xətti və qeyri-xətti) 
müəyyənləşdirilməsi və aşkara çıxarılması üçün əsas kimi çıxış edir. müəyyənləşdirilməsi və aşkara çıxarılması üçün əsas kimi çıxış edir. 
Korrelyasiya əlaqələrinin müəyyən edilməsi zamanı onları modeldə nəzərə 
almaq lazımdır.

• Ehtimalların paylanılmasını qeydə almayan üsullar təhlilinə ən pis uyğulaşıblar. 
Onların ən mühüm çatışmamazlığı investisiya layihəsi ilə bağlı 
aqresiyalanmasının yüksək səviyyəsidir. Bir nöqtə üsulunun tətbiqi halında 
nəticələrin bütün dağılması, onlardan birinə və ya bütün nəticələrdən 
hesablanan göstəriciyə gətirilir.

• Düzəltmə üsulu mövcud daxili bağlılıqları saymayaraq, bir göstəriciyə gətirilmə 
səbəbindən müxtəlif layihə dəyişən kəmiyyətlərin adekvat qeydə almağa, və 
həmçinin yalnız neqativ kənara çıxmaları qeydə almağa imkan vermir, bu da 
əsas kimi götürülmüş riskin təyin ediməsinə ziddir.



Təhlilin II mərhələsi miqdar təhlilidir. Onun həyata keçməsi bir neçə 
üsulun köməyi ilə həyata keçirilir. Bu da tədqiqatımızın əvvəlki və 
indiki bölmələrində verilib. Modelin qurulmasına xüsusi diqqət 
yetirilməlidir: 
• O, reallığı yaxşı təsvir etməli və nəzərdən keçirilən iqtisadi vəziyyətə 

tam uyğun olmalıdır ki, iqtisadi təsirini düzgün əks etdirə bilsin.
• Tədqiqatımızda aparılan araşdırmaların əsas vacib nəticəsini qeyd 

edək – apriori (təcrübədən asılı olmayaraq) tapmaq çətindir ki, təhlil 
olunan metodlardan hansı daha münasib olar.  Hər bir layihə 
analitiki öz investisiya layihəsinin təhlili üçün verilən layihənin 
imkanlarına və xarici tələblərinə daha uyğun olan metod 
öyrənilməsi texnikasını seçməlidir. O, həm də layihəsinin öyrənilməsi texnikasını seçməlidir. O, həm də layihəsinin 
üstünlüklərini və çatışmamazlıqlarını nəzərə almalıdır.

• Bununla belə yadda saxlamaq lazımdır ki, gözlənilən böyük NPV 
arasında müvazinət saxlayaraq, bu metodlardan heç bir analitik 
üçün qərar seçmək gərəyini yox etmir.

• Yalnız təklif olunan yanaşmaları istifadə etməklə layihənin diskont 
edilmiş təmiz gəlirinin bölgüsünün düzgün qiymətləndirilməsini 
göstərmək imkanı yaranar. Eləcə də işlərin necə yönəldilməsi 
haqqında aydın təsəvvür yaranar.
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