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2413_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2413 İnnovasiya menecmenti
1 Hansı iqtisadçı uzun konyunktur dalğalarının vә ya böyük konyunktur tsikllәrinin mövcud olmasını
müәyyәn etmişdir

•

A.Maslou
N.D.Kondratyev
A.Smitt
P.Samuelson
Y.Sumpeter

2 Rus iqtisadçısı N.D.Kondratyev hansı ildә uzun konyunktur dalğalarının vә ya böyük konyunktur
tsiklllәrinin mövcud olmasını müәyyәn etmişdir

•

1920
1915
1925
1935
1945

3 Böyük konyuktur tsiklinin müәyyәn olunması hansı tәdqiqat istiqamәtlәri ilә әlaqәdardır

•

Sәnaye istehsalıda bir birini әvәz edәn fazaların növbәlәşmәsinin tsiklik xarakteri ilә
Sәnaye istehsalında böhranların dәrinlәşdirilmәsi imkanlarının tәdqiqi ilә
Sәnaye istehsalında böhranın aradan qaldırılması ilә
Әmtәә bazarında konyunktor dәyişikliklәrinin hәll edilmәsi ilә
Әmtәә bazarında konyunktor dәyişikliklәrinin proqnoz edilmәsi ilә

4 Lisenziyalarını satan tәşkilat hansı fәaliyyәtlә mәşğul olmaqla әlavә vәsait әldә edir

•

Reklam fәaliyyәti ilә
Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә
İstehsal  tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә
İnnovasiya fәaliyyәti ilә
Kreativ fәaliyyәt ilә

5 Mәhsulun hәyat tsiklinin birinci fazasında hansı işlәr aparılır

•

İstehsal hәcmi genişlәndirilir
İstehsal edilәn mәhsulun hәcmi sabitlәşdirilir
İstehsalın vә satışın hәcmi sabitlәşdirilir
Yeni mәhsulun yaradılmasına dair tәdqiqatlar vә araşdırmalar aparılır
Yeni mәhsulun geniş miqyasda istehsalı texnoloji baxımdan mәnimsәnilir

6 İstehsal texnologiyasının hәyat tsikli neçә fazadan ibarәtdir

•

6
2
3
4
5

7 İstehsalın texnoloji hәyat tsiklinin ikinci fazası nә ilә әlaqәdardir

•

Yeni proseslәrin rüşeym halında yaranması ilә
Obyektdә yeni proseslәrin manimsәnilmәsi ilә
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Yeni proseslәrin, obyeklәrin sabil, daim fәaliyyәt göstәrәn elementlәrindә tәtbiq olunması ilә
Yeni proseslәrin tәtbiq olunması ilә
Yeni texnologiyarın başqa obyeklәrdә dәfәlәrlә tәkrarlanması yolu ilә onun yayılması vә tәtbiqinin artması ilә

8 Texnoloji ukladın uzun müddәt hökmranlıq etmәsinә nә tәsir göslәrir

•

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

9 Riskli investisiyalar mәhsulun hәyat tsiklinin neçәnci fazası ilә әlaqәdardır

•

6
3
4
5
2

10 Texnoloji ukladın hәyat tsiklindә hansı anlayışları innovatika konsepsiyasında fәrqlәndirmәk lazımdır

•

Planlaşdırma vә tәşkiletmә
Planlaşdırma vә proqnoz edilmәni
Әnәnәvi vә yeni mәhsulları
Әvvәlki vә yeni proseslәri
Mәhsulların modifikasiya edilmәsini, yeni mәhsulları vә proseslәri

11 İnnovasiya mәhsulu –

•

informasiya әmtәәsinin istehsalı, mübadilәsi, istehlakı vә qorunması prosesindә meydana çıxan iqtisadi, hüquqi,
tәşkilati münasibәtlәrin mәcmusudur
lahiyәnin hazırlanmasında, istifadәsindә keyfiyyәt üstünlüklәrinә malik olan yeni mәhsul, xidmәt vә
texnologiyalar vә ya yeni tәşkilatiqtisadi forma şәklindә ifadә olunan, әvvәlki mәhsul vә ya tәşkilatıiqtisadi
formalarla müqayisәdә әlavә iqtisadi vә ya ictimai mәnfәәti tәmin edәn innovasiya fәaliyyәtinin nәticәsidir
әvvәllәr istifadә olunmuş praktikanın yenidәn tәtbiq edilmәsi
yeni hadisәlәrin baş vermә sәbәblәri, formalaşmasının ünsürlәri
әmәk fәaliyyәtinin mәhsuludur ki, onun әsas komponenti kimi çıxış edir

12 Lahiyәnin hazırlanmasında, istifadәsindә keyfiyyәt üstünlüklәrinә malik olan yeni mәhsul, xidmәt vә
texnologiyalar vә ya yeni tәşkilatiqtisadi forma şәklindә ifadә olunan, әvvәlki mәhsul vә ya tәşkilatıiqtisadi
formalarla müqayisәdә әlavә iqtisadi vә ya ictimai mәnfәәti tәmin edәn innovasiya fәaliyyәtinin nәticәsi
adlanır:

•

hamısı
innovasiya mәhsulu
innovasiya dövrü
novasiya
keçmiş adәt

13 Birlәşdirici (kompleks) innovasiya –

•

istehsal, maliyyә, kommersiya vә inzibati xarakterli tәşkilati  texniki, idarәetmә vә iqtisadi qәrarların
formalaşmasıdır
dünya tәcrübәsindә әvvәllәr qazanılmış nailiyyәtlәrin optimal toplusunun istifadәsi hesabına әldә edilmiş
innovasiyadır
yüksәk ixtisaslı işçilәrin innovasiya potensialının güclәnmәsi
yeni mәhsullar vә xidmәtlәrin geniş yayılmaqla praktiki istifadәsidir
yeni nailiyyәtlәr әldә edilmәsi üçün qarşıya qoyulmuş tәtbirlәr toplusudur
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14 Dünya tәcrübәsindә әvvәllәr qazanılmış nailiyyәtlәrin optimal toplusunun istifadәsi hesabına әldә edilmiş
innovasiya adlanır:

•

innovasiya mәhsulu
birlәşdirici (kompleks) innovasiya
yaxşılaşdırıcı innovasiya
bazis innovasiya
keçmiş adәt

15 Bazis innovasiya –

•

dünya tәcrübәsindә әvvәllәr qazanılmış nailiyyәtlәrin optimal toplusunun istifadәsi hesabına әldә edilmiş
innovasiyadır
әsasında fundamental elmi nailiyyәtlәrin durduğu növbәti nәsil üçün innovasiya mәhsulu yaratmağa imkan verәn
kәşflәrә yeni üsulların tәtbiqi әsasında reallaşır
elmi biliklәrin, elmi ideyaların, kәşflәr vә ixtiraların innovasiyaya çevrilmәsinin bütün dövrünü әhatә edәn
prosesdir
informasiya әmtәәsinin istehsalı, mübadilәsi, istehlakı vә qorunması prosesindә meydana çıxan iqtisadi, hüquqi,
tәşkilati münasibәtlәrin mәcmusudur
mәhsul (xidmәt) bazarının xüsusiyyәtlәrinin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә sifariş edilmiş elmi, layihәtexnoloji,
yaxud tәşkilati işlәrin nәticәlәrinin istifadәsini nәzәrdә tutan innovasiyadır

16 әsasında fundamental elmi nailiyyәtlәrin durduğu növbәti nәsil üçün innovasiya mәhsulu yaratmağa
imkan verәn kәşflәrә yeni üsulların tәtbiqi әsasında realizә oluna bilәr:

•

innovasiya mәhsulu
yaxşılaşdırıcı innovasiya
birlәşdirici (kompleks) innovasiya
bazis innovasiya
innovasiya prosesi

17 Yaxşılaşdırıcı innovasiya –

•

elmi biliklәrin, elmi ideyaların, kәşflәr vә ixtiraların innovasiyaya çevrilmәsinin bütün dövrünü әhatә edәn
prosesdir
mәhsul (xidmәt) bazarının xüsusiyyәtlәrinin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә sifariş edilmiş elmi, layihәtexnoloji,
yaxud tәşkilati işlәrin nәticәlәrinin istifadәsini nәzәrdә tutan innovasiyadır
әsasında fundamental elmi nailiyyәtlәrin durduğu növbәti nәsil üçün innovasiya mәhsulu yaratmağa imkan verәn
kәşflәrә yeni üsulların tәtbiqi әsasında reallaşır
dünya tәcrübәsindә әvvәllәr qazanılmış nailiyyәtlәrin optimal toplusunun istifadәsi hesabına әldә edilmiş
innovasiyadır
informasiya әmtәәsinin istehsalı, mübadilәsi, istehlakı vә qorunması prosesindә meydana çıxan iqtisadi, hüquqi,
tәşkilati münasibәtlәrin mәcmusudur

18 Mәhsul (xidmәt) bazarının xüsusiyyәtlәrinin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә sifariş edilmiş elmi, layihә
texnoloji, yaxud tәşkilati işlәrin nәticәlәrinin istifadәsini nәzәrdә tutan innovasiya adlanır:

•

birlәşdirici (kompleks) innovasiya
innovasiya prosesi
yaxşılaşdırıcı innovasiya
bazis innovasiya
innovasiya mәhsulu

19 İnnovasiya prosesi 

•

mәhsul (xidmәt) bazarının xüsusiyyәtlәrinin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә sifariş edilmiş elmi, layihәtexnoloji,
yaxud tәşkilati işlәrin nәticәlәrinin istifadәsini nәzәrdә tutan innovasiyadır
elmi biliklәrin, elmi ideyaların, kәşflәr vә ixtiraların innovasiyaya çevrilmәsinin bütün dövrünü әhatә edәn
prosesdir
informasiya әmtәәsinin istehsalı, mübadilәsi, istehlakı vә qorunması prosesindә meydana çıxan iqtisadi, hüquqi,
tәşkilati münasibәtlәridir
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dünya tәcrübәsindә әvvәllәr qazanılmış nailiyyәtlәrin optimal toplusunun istifadәsi hesabına әldә edilmiş
innovasiyadır
әsasında fundamental elmi nailiyyәtlәrin durduğu növbәti nәsil üçün innovasiya mәhsulu yaratmağa imkan verәn
kәşflәrә yeni üsulların tәtbiqi әsasında reallaşır

20 Elmi biliklәrin, elmi ideyaların, kәşflәr vә ixtiraların innovasiyaya çevrilmәsinin bütün dövrünü әhatә
edәn proses adlanır

•

yeni adәt
innovasiya prosesi
bazis innovasiya prosesi
yaxşılaşdırıcı innovasiya prosesi
birlәşdirici (kompleks) innovasiya

21 Yeni tәlәbatın müәyyәn edilmәsi vә ideyanın (konsepsiya) yaranmasından onun praktiki hәyata
keçmәsinә (tәtbiqi) vә vahid tәsәrrüfat subyekti vә ya möhkәm tәsәrrüfat әlaqәlәri ilә birlәşәn tәşkilatlar
mәcmusu sәrhәdlәrindә bazarda satış vә innovasiya strukturunun daim yenilәşdirәn innovasiya mәhsulunun
ardıcıl yaradılmasının dövrü tәkrarlanan prosesi adlanır:

•

bazis innovasiya
innovasiya prosesi
innovasiyanın hәyat dövrü
keçmiş dövr
innovasiya dövrü

22 İntellektual әmәk bazarı –

•

hamısı
ancaq tәşkilati innovasiyaların formalaşması üçün xarakterizә olan mühit
elm vә innovasiya fәaliyyәti sahәsindә mәşğul olan işçilәrә verilәn tәlәb vә tәklifin meydana gәldiyi sahәdir
iqtisadi cәhәtdәn azad layihәçilәrlә innovasiya istehlakçıları arasında mübadilә sahәsidir
әsasında fundamental elmi nailiyyәtlәrin durduğu növbәti nәsil üçün innovasiya mәhsulu yaratmağa imkan verәn
kәşflәrә yeni üsulların tәtbiqi әsasında reallaşır

23 İqtisadi cәhәtdәn azad layihәçilәrlә innovasiya istehlakçıları arasında mübadilә sahәsi adlanır:

•

intellektual әmәk bazarı
innovasiyalar bazarı
treninq
innovasiya – investisiya infrastrukturu
innovasiya tәklifi

24 İnnovasiyalar bazarı –

•

ancaq tәşkilati innovasiyaların formalaşması üçün xarakterizә olan mühit
elm vә innovasiya fәaliyyәti sahәsindә mәşğul olan işçilәrә verilәn tәlәb vә tәklifin meydana gәldiyi sahәdir
iqtisadi cәhәtdәn azad layihәçilәrlә innovasiya istehlakçıları arasında mübadilә sahәsidir
әsasında fundamental elmi nailiyyәtlәrin durduğu növbәti nәsil üçün innovasiya mәhsulu yaratmağa imkan verәn
kәşflәrә yeni üsulların tәtbiqi әsasında reallaşır
hamısı

25 İnnovasiyanın hәyat dövrü –
müasir şәraitdә iqtisadi artım istifadә olunan istehsal amillәrinin ancaq kәmiyyәtinin yüksәldilmәsi ilә müәyyәn
olunan dövr
iqtisadi cәhәtdәn azad layihәçilәrlә innovasiya istehlakçıları arasında mübadilә sahәsidir
yeni tәlәbatın müәyyәn edilmәsi vә ideyanın (konsepsiya) yaranmasından onun praktiki hәyata keçmәsinә
(tәtbiqi) vә vahid tәsәrrüfat subyekti vә ya möhkәm tәsәrrüfat әlaqәlәri ilә birlәşәn tәşkilatlar mәcmusu
sәrhәdlәrindә bazarda satış vә innovasiya strukturunun daim yenilәşdirәn innovasiya mәhsulunun ardıcıl
yaradılmasının dövrü tәkrarlanan prosesidir
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•

mәhsul (xidmәt) bazarının xüsusiyyәtlәrinin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә sifariş edilmiş elmi, layihәtexnoloji,
yaxud tәşkilati işlәrin nәticәlәrinin istifadәsini nәzәrdә tutan innovasiya dövrü
kommersiyallaşma anına qәdәr vә ya xәrcini ödәyәnә qәdәr gözlәnilәn müddәt

26 İnnovasiya dövrü –

•

hamısı
texnoloji yeni vә ya tәkmillәşdirilmiş mәhsul növlәrinin texnologiyalarının satış göstәricilәrinә mәhsulun hәyat
dövrü
yeni tәlәbatın müәyyәn edilmәsi vә ideyanın (konsepsiya) yaranmasından onun praktiki hәyata keçmәsinә
(tәtbiqi) vә vahid tәsәrrüfat subyekti vә ya möhkәm tәsәrrüfat әlaqәlәri ilә birlәşәn tәşkilatlar mәcmusu
sәrhәdlәrindә bazarda satış vә innovasiya strukturunun daim yenilәşdirәn innovasiya mәhsulunun ardıcıl
yaradılmasının dövrü tәkrarlanan prosesidir
kommersiyallaşma anına qәdәr vә ya xәrcini ödәyәnә qәdәr gözlәnilәn müddәt
iqtisadi cәhәtdәn azad layihәçilәrlә innovasiya istehlakçıları arasında mübadilә sahәsidir

27 İnnovasiya prosesinin dövrü әhatә edir:

•

elmtexniki texnologiyanın mәhsul (xidmәt) istehsalına tәtbiqi dövrünü әhatә edir
elmitexniki ideyanın işlәnmәsinin sifarişçiyә vә ya bazara kommersiya әsasında realizәsinә qәdәr dörvü әhatә edir
innovasiya fәaliyyәtindә mütәxәssislәrin sırasında "İşgüzar mәlәklәr'' yaranması dövrünü әhata edir
heç biri
yaxşılaşdırılması dövrünü әhatә edir

28 İnnovasiya prosesinin әsasında –

•

yeni növ istehsaltexniki sistemlәrin tәşәbbüskarı olan vә ilkin konsepsiyası keyfiyyәtcә dәyişilmiş, lakin
funksional prinsiplәri qoruyub saxlayan innovasiya prosesi durur
bütövlükdә sistemin struktur vә fәaliyyәtindә xüsusi dәyişikliklәr etmәdәn elementlәrin, verilmiş istehsal
texnoloji sistemin altsistemlәrinin qismәn yaxşılaşdırılmasına istiqamәtlәnmiş innovasiya prosesi durur
әvvәl yaradılmış malları (xidmәtlәri), texnologiyaları, avadanlıqları, sistemlәri vә s. әvәz edәcәk әvәzedici vә
rasionallaşdırıcı innovasiyalar
heç biri
innovasiyaların yaranması üçün vacib olan yeni elmi biliklәrin әldә edilmәsi vә nisbәtәn ümumi
qanunauyğunluqların aşkar edilmәsinә yönәldilmiş fundamental tәdqiqatlara başlayan yeniliklәrin yaranması vә
öyrәnilmәsi prosesi durur

29 İnnovasiyanın yaxşılaşdırıcı tipinә aid deyil:

•

bütövlükdә sistemin struktur vә fәaliyyәtindә xüsusi dәyişikliklәr etmәdәn elementlәrin, verilmiş istehsal
texnoloji sistemin altsistemlәrinin qismәn yaxşılaşdırılmasına istiqamәtlәnmiş innovasiyalar
әvvәl yaradılmış malları (xidmәtlәri), texnologiyaları, avadanlıqları, sistemlәri vә s. әvәz edәcәk әvәzedici vә
rasionallaşdırıcı innovasiyalar
prinsipial baza konstruksiya vә strukturunu dәyişdirәn texnologiya vә mәhsulların yeni nәslini müәyyәn edәn
innovasiyalar
müasir şәraitdә iqtisadi artım istifadә olunan istehsal amillәrinin ancaq kәmiyyәtinin yüksәldilmәsi ilә müәyyәn
olunur
yeni növ istehsaltexniki sistemlәrin tәşәbbüskarı olan vә ilkin konsepsiyası keyfiyyәtcә dәyişilmiş, lakin
funksional prinsiplәri qoruyub saxlayan innovasiyalar

30 İnnovasiyanın yaxşılaşdırıcı tipinә aid edilir:

•

prinsipial baza konstruksiya vә strukturunu dәyişdirәn texnologiya vә mәhsulların yeni nәslini müәyyәn edәn
innovasiyalar
hamısı
әvvәl yaradılmış malları (xidmәtlәri), texnologiyaları, avadanlıqları, sistemlәri vә s. әvәz edәcәk әvәzedici vә
rasionallaşdırıcı innovasiyalar
bütövlükdә sistemin struktur vә fәaliyyәtindә xüsusi dәyişikliklәr etmәdәn elementlәrin, verilmiş istehsal
texnoloji sistemin altsistemlәrinin qismәn yaxşılaşdırılmasına istiqamәtlәnmiş innovasiyalar
yeni növ istehsaltexniki sistemlәrin tәşәbbüskarı olan vә ilkin konsepsiyası keyfiyyәtcә dәyişilmiş, lakin
funksional prinsiplәri qoruyub saxlayan innovasiyalar

31 Qәdim Yunanıstanda mütәfәkkirlәrlә yanaşı kimlәri sofıst vә ya müdrik adlandırırdılar
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•

Kimyaçıılar
Dülgәrlәri vә dulusçuları
Kimyaçıları vә dülgәrlәri
iqtisadçıları vә dulusçuları
Kimyaçıları vә energetiklәri

32 Antik dövrdә elmin incәsәnәt vә sәnәtkarlıqla әlaqәsi necә idi

•

Elm sәnәtkarlıqdan ayrılmamışdı
Elm incәsәnәtdәn ayrılmışdı
Elm incәsәnәtdәn vә sәnәtkarlıqdan ayrılmamışdı
Elm incәsәnәtdәn vә sәnәtkarlıqdan ayrılmışdı
Göstәrilәn variantların hәr biri düzdü

33 İctimai istehsalda hökmranlıq edәn texnoloji uklada adekvat olan yeni dәyәrlәrin inkişafına nә şәrait
yaradır

•

Sosial vәziyyәtin dәyişmәsi
İqtisadi vәziyyәtin dәyişmәsi
İqtisadi vәziyyәtin dәyişmәsi
İqtisadi  sosial proqnozların dәyişmәsi
Mәqsәdlәrin, idealların vә maraqların dәyişmәsi
İncәsәnәt vә sәnәtkarlıq

34 Dolayı şәkildә elm insan tәlabatına hansı vasitәlәrlә tәsir göstәrir

•

İctimayyi
Göstәrilәn variantların hәr biri
Mәişәt
İqtisadiyyat
Texnologiya

35 Elm insanın tәlabatına hansı yollarla tәsir edir

•

Birbaşa vә qarışıq
Nәzәri
Birbaşa
Qarışıq
Praktiki

36 Yeniliklәrin yayılma diapazonu nәyin әsasında genişlәnir

•

Planlaşdırma әsasında
Layihә  texnoloji işlәrin әsasında
Proqnoz edilmә әsasmda
Layihәlәndirmә әsasında
Praktika әsasında

37 İnnovasiya prosesinә cәlb edilәn resurslar nә ilә әlaqәdardır

•

Yeni mәhsul istehsahının geniş miqyasda mәnimsәnilmәsi ilә әlaqәdar araşdırmalar aparılması investisiyalar vә
vaxt sәrfidir
Yeni mәhsul istehsalının geniş miqyasda mәnimsәnilmәsi ilә әlaqәdar tәdqiqatların aparılmasına investisiyalar vә
vaxt sәrfidir
Yeni mәhsul istehsahının geniş miqyasda mәnimsәnilmәsi ilә әlaqәdar investisiyalar vә vaxt sәrfidir
Göstәrilәnlәrin hәr biri
Yeni mәhsul istehsalının geniş miqyasda mәnimsәnilmәsi ilә әlaqәdar

38 İnnovasiya fәaliyyәti sisteminin tәrkib hissәlәrinә nәlәr daxildir

•
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•

Göstәrilәnlәrin hәr biri
Elm
Texnologiya
İqtisadiyyat
Tәhsil

39 İnnovatikaya dair biliklәr nәyә imkan vermir

•

Mәhsulun maya dәyәrinin artmasına vә mәnfәәtin azaldılmasma
İctimai istehsalın uzunmüddәtli texniki  iqtisadi inkişafını qabaqcadan görmәyә
İşgüzar tsikllәrin fazalarında baş verәn dәyişikliklәrә tәsir göstәrmәyә
İnnovasiyalar hesabına istehsalın tәnәzzül dövrlәrini azaltmağa
Sәnayedә işgüzar fәallığın artmasına kömәk etmәyә

40 İnnovatika nәzәriyyәsi vә onun müasir konsepsiyası hansı anlayışları әhatә etmir

•

İnnovasiya proseslәri haqqında biliklәri
İşgüzar tsikllәr vә texnoloji ukladlar
Mәhsulun hәyat tsikli
Sahibkar vә menecer
Mәhsulun hәyat tsikli vә istehsal texnologiyaları

41 Transfer –

•

innovasiya dövrünün bütün mәrhәlәlәrini әhatә edәn kompleks innovasiya texnologiyasıdır
innovasiyalara xidmәt üçün innovasiyanın vә ya kiçik innovasiya firmasının kadr hazırlığı mәrhәlәsini tәmin edәn
innovasiya texnologiyalarının bir növüdür
innovasiya fәaliyyәtinin strategiyası vә biznes planlaşdırılmasının seçim mәrhәlәsini tәmin edәn innovasiya
texnologiyalarının bir növüdür
mal istehsalı vә xidmәt tәşkilinә kapital qoyuluşudur
innovasiya layihәsinin realizәsini öyrәnilmiş texnologiyaların başqa predmet vә ya çoğrafi sahәyә ötürülmәsi yolu
ilә tәmin edilәn innovasiya texnologiyalarının bir növüdür

42 İnnovasiya fәaliyyәtinin strategiyası vә biznes planlaşdırılmasının seçim mәrhәlәsini tәmin edәn
innovasiya texnologiyalarının bir növüdür:

•

investisiyalar
innovasiya layihәlәri
konsaltinq
treninq
innovasiya tәklifi

43 Konsaltinq –

•

innovasiyalara xidmәt üçün innovasiyanın vә ya kiçik innovasiya firmasının kadr hazırlığı mәrhәlәsini tәmin edәn
innovasiya texnologiyalarının bir növüdür
innovasiya fәaliyyәtinin strategiyası vә biznes planlaşdırılmasının seçim mәrhәlәsini tәmin edәn innovasiya
texnologiyalarının bir növüdür
mal istehsalı vә xidmәt tәşkilinә kapital qoyuluşudur
innovasiya layihәsinin realizәsini öyrәnilmiş texnologiyaların başqa predmet vә ya çoğrafi sahәyә ötürülmәsi yolu
ilә tәmin edilәn innovasiya texnologiyalarının bir növüdür
innovasiya dövrünün bütün mәrhәlәlәrini әhatә edәn kompleks innovasiya texnologiyasıdır

44 İnnovasiyalara xidmәt üçün innovasiyanın vә ya kiçik innovasiya firmasının kadr hazırlığı mәrhәlәsini
tәmin edәn innovasiya texnologiyalarının bir növü adlanır

•

innovasiya layihәlәri
konsaltinq
treninq
innovasiya tәklifi
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investisiyalar

45 Treninq –

•

mal istehsalı vә xidmәt tәşkilinә kapital qoyuluşudur
innovasiya dövrünün bütün mәrhәlәlәrini әhatә edәn kompleks innovasiya texnologiyasıdır
innovasiya fәaliyyәtinin strategiyası vә biznes planlaşdırılmasının seçim mәrhәlәsini tәmin edәn innovasiya
texnologiyalarının bir növüdür
innovasiya layihәsinin realizәsini öyrәnilmiş texnologiyaların başqa predmet vә ya çoğrafi sahәyә ötürülmәsi yolu
ilә tәmin edilәn innovasiya texnologiyalarının bir növüdür
innovasiyalara xidmәt üçün innovasiyanın vә ya kiçik innovasiya firmasının kadr hazırlığı mәrhәlәsini tәmin edәn
innovasiya texnologiyalarının bir növüdür

46 İnnovasiya dövrünün bütün mәrhәlәlәrini әhatә edәn kompleks innovasiya texnologiyası adlanır:

•

innovasiya tәklifi
mәhsulun hәyat dövrü
injinirinq
treninq
konsaltinq

47 İnjinirinq –

•

innovasiyalara xidmәt üçün innovasiyanın vә ya kiçik innovasiya firmasının kadr hazırlığı mәrhәlәsini tәmin edәn
innovasiya texnologiyalarının bir növüdür
innovasiya dövrünün bütün mәrhәlәlәrini әhatә edәn kompleks innovasiya texnologiyasıdır
innovasiya layihәsinin realizәsini öyrәnilmiş texnologiyaların başqa predmet vә ya çoğrafi sahәyә ötürülmәsi yolu
ilә tәmin edilәn innovasiya texnologiyalarının bir növüdür
mal istehsalı vә xidmәt tәşkilinә kapital qoyuluşudur
innovasiya fәaliyyәtinin strategiyası vә biznes planlaşdırılmasının seçim mәrhәlәsini tәmin edәn innovasiya
texnologiyalarının bir növüdür

48 İntellektual әmәk bazarına aiddir:

•

elmi kadr vә menecer hazırlığını, onların sertifikatlaşmasını, alim vә mütәxissizlәrin sәmәrәli mәşğulluğunun
tәminatı
intelektual mülkiyyәt qaydaları üzrә tәdavül edәn elmi, texniki yeniliklәr
intelektual mülkiyyәt qaydaları üzrә tәdavül edәn elmitexniki, texnoloji yeniliklәr
müәllif hüquqları, qaydaları üzrә tәdavül edәn yeni elmitexniki informasiyalar
yeni elmitexniki vә texnoloji xidmәtlәr

49 İnnovasiya bazarına daxil deyil:

•

yeni elmitexniki vә texnoloji xidmәtlәr
intelektual mülkiyyәt qaydaları üzrә tәdavül edәn elmi, texniki yeniliklәr
intelektual mülkiyyәt qaydaları üzrә tәdavül edәn elmitexniki, texnoloji yeniliklәr
müәllif hüquqları, qaydaları üzrә tәdavül edәn yeni elmitexniki informasiyalar
elmi kadr vә menecer hazırlığını, onların sertifikatlaşmasını, alim vә mütәxissizlәrin sәmәrәli mәşğulluğunun
tәminatı

50 İnnovasiya bazarına daxildir:

•

yeni elmitexniki vә texnoloji xidmәtlәr
müәllif hüquqları, qaydaları üzrә tәdavül edәn yeni elmitexniki informasiyalar
hamısı
intelektual mülkiyyәt qaydaları üzrә tәdavül edәn elmi, texniki yeniliklәr
intelektual mülkiyyәt qaydaları üzrә tәdavül edәn elmitexniki, texnoloji yeniliklәr

51 Texnoloji yönümlü tәtbiqi elmi  texniki işlәmәlәr nәticәsindә nә tәmin edilmir

•

Milli sәrvәtlәrin artması
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•

Elmi  texniki tәrәqqinin sürәtinin azalması
Ölkәnin iqtisadi potensialının seçilmәsi
Ölkәnin iqtisadi potensialının yüksәldilmәsi
Yeni texnoloji ukladın hakim mövqeyi

52 Texnoloji yönümlü tәtbiqi elmi  texniki işlәmәlәr nәticәsindә nә tәmin edilir

•

sәrvәtin artması
Yeni texnoloji ukladın hakim mövqeyi
Ölkәnin iqtisadi potensialının yüksәlmәsi
Milli sәrvәtlәrin artması
Göstәrilәnlәrdәn hәr biri

53 Texnoloji konstruktor işlәrindәn әvvәl aparılan tәtbiqi elmi  texniki işlәmәlәrin mәqsәdlәri nәdir

•

İctimai istehsalın, iqtisadiyyatın bu vә ya digәr tәlәbatının tәmin edilmәsi metodunun kәmiyyәt
xarakteristikalarının müәyyәn edilmәsi
İctimai istehsalın tәlabatının tәmin edilmәsi vә mәnfәәtin azaldılması
İqtisadiyyatın bu vә ya digәr tәlabatının tәmin edilmәsi vә işsizliyin aradan qaldılırması
İqtisadiyyatın nәqliyyat vә tikinti sektorunun inkişaf etdirilmәsi
Bütün variantlar

54 Innovasiya fәaliyyәti sistemindә elmi texniki işlәmәlәr nә vaxt aparıla bilәr

•

Texnoloji konstruktor iştәri ilә paralel
Texnoloji konstruktor işlәrindәn әvvәl
Texnoloji konstruktor işlәri zamanı
Göstәrilәnlәrdәn hәr birindә
Texnoloji konstruktor işlәrindәn sonra

55 Tәtbiqi araşdırmalar vә tәdqiqatlar innovasiya fәaliyyәti sistemindә nә vaxt aparılır

•

Elmi  texniki işlәrdәn sonra
Layihә  texnoloji işlәrdәn sonra
Texnikiiqtisadi әsanladırma zamanı
Texniki  iqtisadi әsaslandırmadan sonra
Texniki  konstruktor işlәmәlәrdәn sonra

56 İntellektual mәhsul nәdir

•

İrәli sürülәn hipotezlәrin tәdqiq edilmәsidir
Elmi texniki tәrәqqinin inkişafıdır
İrәli sürülәn yeniliklәrin tәdqiq edilmәsidir
Fundamental nәzәri araşdırmaların dayandırılmasıdır
Fundamental nәzәri araşdırmaların vә axtarış xarakterli elmi texniki ixtiraların araşdırılmasının nәticәlәlәrinә
әsasәn elmi biliklәrin potensialıdır

57 Bütün fundamental nәzәri araşdırmalar nәdәn başlanır

•

Elmitexniki potensialın az olmasından
Eksperimentlәrin aparılmasından
Elmi problemin qoyuluşundan
Tәdqiqatların aparılmasından
Elmi  texniki potensialın artırılmasından

58 Alimlәrin vә mühәndis  texniki işçilәrin intellektual tövhәsi mәhsula necә tәsir etdi
İstehsal olunan mәhsulun keyfiyyәtinә tәsir etdi
İstehsal olunan mәhsulun qabiliyyәtini tәdricәn azaltdı
İstehsal edilәn mәhsulun keyfiyyәtini azaltdı
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•

İstehsal edilәn mәhsulun elm tutumunu aradan qaldırdı
İstehsal edilәn mәhsulun elm tutumunu vә onun rәqabәtlilik qabiliyyәtini tәdricәn artırdı

59 XVIII әsrin axırlarında tәcrübә yeni anlayışlar yaratmamaqla nәyi tәsdiq edirdi

•

Maddi istehsalın tәcrübi әsasını
Yeni anlayışların doğruluğunu
Maddi istehsalın nәzәri әsasını
Eksperimentlәri
Göstәrilәnlәrin hәr biri

60 Elm maşınlı istehsalın inkişafı şәraitindә hansı dövrdә formalaşmışdır

•

XVIII әsrin axırlarından
XVI әsrin ortalarında
XIX әsrin әvvәllәrindәn
XVII әsrin axırlarından
Bütün variantlardakı dövrlәrdә

61 İnnovasiya fәaliyyәtinin istiqamәtlәrindәn biridir, investisiyaların hәyata keçirilmәsi vә innovasiya
fәaliyyәtinә investisiyaların qoyulması mәsәlәlәrinin paralel, qarşılıqlı әlaqәli hәllәri ilә xarakterizә olunur:

•

innovasiya proqramı
innovasiya – investisiya infrastrukturu
innovasiya tәklifi
mәhsul hәyat dövrü
innovasiyainvestisiya prosesi

62 İnnovasiyainvestisiya prosesi –

•

innovasiya fәaliyyәtinin fәallaşması mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edәn qarşılıqlı tәsiriә malik tәşkilati vә idarәedici
bәndlәrin şәbәkә sistemidir
innovasiya layihәsinin onun tәtbiqindәn alınacaq mәnfәәt sәmәrәsinin qeyd etmәklә tәklif edilmәsidir
innovasiya fәaliyyәtinin istiqamәtlәrindәn biridir, investisiyaların hәyata keçirilmәsi vә innovasiya fәaliyyәtinә
investisiyaların qoyulması mәsәlәlәrinin paralel, qarşılıqlı әlaqәli hәllәri ilә xarakterizә olunur
mal istehsalı vә xidmәt tәşkilinә kapital qoyuluşudur
yeni tәlәbatın müәyyәn edilmәsi vә ideyanın (konsepsiya) yaranmasından onun praktiki hәyata keçmәsinә
(tәtbiqi) vә vahid tәsәrrüfat subyekti vә ya möhkәm tәsәrrüfat әlaqәlәri ilә birlәşәn tәşkilatlar mәcmusu
sәrhәdlәrindә bazarda satış vә innovasiya strukturunun daim yenilәşdirәn innovasiya mәhsulunun ardıcıl
yaradılmasının dövrü tәkrarlanan prosesidir

63 İnnovasiya texnologiyasının növlәri deyildir: 1. Treninq 2. Konsaltinq 3. Transfer 4. Bazis innovasiya 5.
İnnovasiya mәhsulu

•

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

64 İnnovasiya texnologiyasının növlәri hansıdır? 1. Treninq 2. Konsaltinq 3. Transfer 4. Bazis innovasiya 5.
İnnovasiya mәhsulu

•

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

65 Mal istehsalı vә xidmәt tәşkilinә kapital qoyuluşu adlanır:
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•

transfer
konsaltinq
treninq
innovasiya tәklifi
investisiyalar

66 İnvestisiyalar –

•

innovasiya layihәsinin realizәsini öyrәnilmiş texnologiyaların başqa predmet vә ya çoğrafi sahәyә ötürülmәsi yolu
ilә tәmin edilәn innovasiya texnologiyalarının bir növüdür
innovasiya fәaliyyәtinin strategiyası vә biznes planlaşdırılmasının seçim mәrhәlәsini tәmin edәn innovasiya
texnologiyalarının bir növüdür
mal istehsalı vә xidmәt tәşkilinә kapital qoyuluşudur
innovasiya dövrünün bütün mәrhәlәlәrini әhatә edәn kompleks innovasiya texnologiyasıdır
innovasiyalara xidmәt üçün innovasiyanın vә ya kiçik innovasiya firmasının kadr hazırlığı mәrhәlәsini tәmin edәn
innovasiya texnologiyalarının bir növüdür

67 İnnovasiya layihәsinin realizәsini öyrәnilmiş texnologiyaların başqa predmet vә ya çoğrafi sahәyә
ötürülmәsi yolu ilә tәmin edilәn innovasiya texnologiyalarının bir növüdür:

•

konsaltinq
transfer
innovasiya tәklifi
investisiyalar
treninq

68 Elmi  texniki işlәmәlәr hansı mәnbәdәn maliyyәlәşdirilir?

•

Birgә müәssisәnin gәlirlәrindәn
Yardım fondlarından qaytarılmaqla
Dövlәt büdcәsindәn qaytarılmamaqla
Dünya bankından qaytarılmaqla
Dövlәt büdcәsinin kәsirindәn

69 Elmi  texniki İşlәmәlәr hansı işçilәr tәrәfindәn aparılır?

•

Dövlәt işçilәri
İncәsәnәt işçilәri
Yüksәk elmi sәviyyәliİ işçilәr
Maliyyә işçilәri
Mәdәniyyәt işçilәri

70 Elmi  texniki işlәmәlәr harada aparılmır?

•

Bütün variantlar düzgündür
Ticarәt firmalarında
Akademiya müәssisәlәrindә
Ali mәktәblәrdә
Elmi  texniki sәnaye tәşkilatlarında

71 Elmi  texniki işlәmәlәr nә ilә başa çatır?

•

Cәmiyyәtin tәlabatının tәmin edilmәsinin yeni metodlarının әsaslandınlması vә tәcrübәdә yoxlanılması ilә
Cәmiyyәtin tәlabatının tәmin edilmәsinin yeni metodlarının әsaslandırılması ilә
Yeni metodların artırılması ilә
Bütün variantlar
Yeni metodların tәcrübәdә yoxlanılması ilә

72 Axtarış xarakterli elmi  texniki işlәrin aparılmasında hansı ideyalar irәli sürülür?
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•

kәşvlәrin artması
Mövcud nәzәri biliklәrin vә kәşflәrin maddilәşdirilmәsi barәdә elmi texniki ideyalar
Mövcud nәzәri biliklәrin maddilәşdirilmәsi barәdә elmi texniki ideyalar
Kәşflәrin maddilәşdirilmәsi barәdә elmi  texniki ideyalar
Bütün variantlar

73 İnnovasiya prosesi bilavasitә hansı mәrhәlәdәn başlayır?

•

Bütün variantlar
iqtisadi tәhlillәrin aparılması
Yeni texnologiyaların gәlirilmәsi
Axtanş xarakterli elmi  texniki işlәrin aparılması
Mühәndis  texniki işçilәrin hazırlanması

74 İnnovasiya prosesi hansı xüsusiyyәtlәri ilә seçilir?

•

Yeni tәlabatı tәmin edәn mәhsulların yaradılması ilә
Elmi  texniki yeniliyt ilә
Bütün variantlar
Yeni mәhsulların vә texnologiyaların yayılması, onların tәtbiq edilmәsilә
Yeni texnologiyaların yaradılması ilә

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

•

Konkret layihәlәrin reallaşdırılmasına
Tәhsilә
Biznes planların tәrtibinә
İqtisadi proqnozlaşdırmaya
Mәdәniyyәtә

76 Hansı halda texnoloji istiqamәtli elmi  texniki işbmәlәrin aparılması hesabına iqtisadiyyat sәmәrәli
inkişaf yoluna çıxarılır

•

Material mәsrәflәri azaldıqda
Әmәk mәsrәflәri azaldıqda
Әmәk mәsrәflәri qismәn azaldıqda
Mәmulatların daha yüksәk istismar göstәricilәri tәmin edildikdә
Göstәrilәnlәrin hәr biri düzdür

77 Enerji qoruyucu texnologiyalar üzrә tәtbiqi elmi  texniki işlәmәlәr nәyә imkan verir

•

Hazırlanan mәmulatın maya dәyәrini azaltmağa
Peşәkar biliklәrin artmasına
Müәssisәnin mәnfәәtinin azalmasına
Enerji sәrfini azaltmağa
İşsizliyin qarşısını almağa

78 Mәhsul hәyat dövrü –

•

innovasiya fәaliyyәtinin fәallaşması mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edәn qarşılıqlı tәsiriә malik tәşkilati vә idarәedici
bәndlәrin şәbәkә sistemidir
innovasiya layihәsinin onun tәtbiqindәn alınacaq mәnfәәt sәmәrәsinin qeyd etmәklә tәklif edilmәsidir
yeni vә ya әhәmiyyәtli dәrәcәdә yenilәşmiş mәhsulun istehsalına qeder olan dövr
innovasiya fәaliyyәtinin istiqamәtlәrindәn biridir, investisiyaların hәyata keçirilmәsi vә innovasiya fәaliyyәtinә
investisiyaların qoyulması mәsәlәlәrinin paralel, qarşılıqlı әlaqәli hәllәri ilә xarakterizә olunur
yeni tәlәbatın müәyyәn edilmәsi vә ideyanın (konsepsiya) yaranmasından onun praktiki hәyata keçmәsinә
(tәtbiqi) vә vahid tәsәrrüfat subyekti vә ya möhkәm tәsәrrüfat әlaqәlәri ilә birlәşәn tәşkilatlar mәcmusu
sәrhәdlәrindә bazarda satış vә innovasiya strukturunun daim yenilәşdirәn innovasiya mәhsulunun ardıcıl
yaradılmasının dövrü tәkrarlanan prosesidir
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79 İnnovasiya fәaliyyәtinin fәallaşması mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edәn qarşılıqlı tәsiriә malik tәşkilati vә
idarәedici bәndlәrin şәbәkә sistemidir:

•

innovasiya proqramı
innovasiya – investisiya infrastrukturu
innovasiya tәklifi
innovasiyainvestisiya prosesi
mәhsul hәyat dövrü

80 İnnovasiya – investisiya infrastrukturu :

•

mәhsulun yenisi ilә әvәz olunması anına qәdәr olan istehsal dövrüdür
innovasiya fәaliyyәtinin fәallaşması mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edәn qarşılıqlı tәsiriә malik tәşkilati vә idarәedici
bәndlәrin şәbәkә sistemidir
innovasiya fәaliyyәtinin istiqamәtlәrindәn biridir, investisiyaların hәyata keçirilmәsi vә innovasiya fәaliyyәtinә
investisiyaların qoyulması mәsәlәlәrinin paralel, qarşılıqlı әlaqәli hәllәri ilә xarakterizә olunur
yeni tәlәbatın müәyyәn edilmәsi vә ideyanın (konsepsiya) yaranmasından onun praktiki hәyata keçmәsinә
(tәtbiqi) vә vahid tәsәrrüfat subyekti vә ya möhkәm tәsәrrüfat әlaqәlәri ilә birlәşәn tәşkilatlar mәcmusu
sәrhәdlәrindә bazarda satış vә innovasiya strukturunun daim yenilәşdirәn innovasiya mәhsulunun ardıcıl
yaradılmasının dövrü tәkrarlanan prosesidir
innovasiya layihәsinin onun tәtbiqindәn alınacaq mәnfәәt sәmәrәsinin qeyd etmәklә tәklif edilmәsidir

81 İnnovasiya siyasәti –

•

innovasiya fәaliyyәtinin fәallaşması mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edәn qarşılıqlı tәsiriә malik tәşkilati vә idarәedici
bәndlәrin şәbәkә sistemidir
dövlәtlәrarası, regionlararası, regionlar innovasiya proqramı bazar maraqlarına әsaslanan ehtiyatlara, icraçılara vә
hәyata keçirilmә müddәtinә görә uyğunlaşdırılmış, innovasiya mәhsulunun hazırlanmasını, yaradılmasını vә
sәmәrәli mәnimsәnilmәsini tәmin edәn tәdbirlәr kompleksidir
dövlәt hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn әsas proqram vә layihәlәrin dәstәklәnmәsinin әsas innovasiya
strategiyasının vә mexanizminin müәyyәn edilmiş mәqsәdlәridir
verilmiş zaman dövründә mәnfәәtin vә ya digәr faydalı sәmәrәnin alınması mәqsәdi ilә yeni növ mәhsulun vә ya
texnologiyanın yaradılması, istehsalı vә reallaşdırılmasının başlanmasını tәmin edәn tәdbirlәr sistemidir
innovasiya fәaliyyәtinin statusuna, prinsiplәrinә, mәqsәdlәrinә, ehtiyatları mexanizminә vә nәticәlәrinә
münasibәtdә dövlәtin bazis göstәrişlәrinin regional vә bәlәdiyyә sәviyyәsindә birbaşa vә dolayı ilә yerinә
yetirilmәsinin tәnzimlәnmәsi üzrә fәaliyyәt növüdür

82 Qayıdış vә hәmişәlik әsasında vәsaitlәri tәqdim etmәk yolu ilә innovasiya layihәlәri vә proqramlarının
maliyyәlәşmәsini tәmin edәn qeyriticarәt tәşkilatı adlanır:

•

investisiyalar
innovasiya qroqramı
innovasiya fondu
innovasiya layihәlәri
innovasiya tәklifi

83 İnnovasiya fondu –

•

verilmiş zaman dövründә mәnfәәtin vә ya digәr faydalı sәmәrәnin alınması mәqsәdi ilә yeni növ mәhsulun vә ya
texnologiyanın yaradılması, istehsalı vә reallaşdırılmasının başlanmasını tәmin edәn tәdbirlәr sistemidir
qayıdış vә hәmişәlik әsasında vәsaitlәri tәqdim etmәk yolu ilә innovasiya layihәlәri vә proqramlarının
maliyyәlәşmәsini tәmin edәn qeyriticarәt tәşkilatıdır
әvvәl yaradılmış malları (xidmәtlәri), texnologiyaları, avadanlıqları, sistemlәri vә s. әvәz edәcәk әvәzedici vә
rasionallaşdırıcı innovasiyalar
innovasiya fәaliyyәtinin fәallaşması mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edәn qarşılıqlı tәsiriә malik tәşkilati vә idarәedici
bәndlәrin şәbәkә sistemidir
dövlәtlәrarası, regionlararası, regionlar innovasiya proqramı bazar maraqlarına әsaslanan ehtiyatlara, icraçılara vә
hәyata keçirilmә müddәtinә görә uyğunlaşdırılmış, innovasiya mәhsulunun hazırlanmasını, yaradılmasını vә
sәmәrәli mәnimsәnilmәsini tәmin edәn tәdbirlәr kompleksidir

84 Verilmiş zaman dövründә mәnfәәtin vә ya digәr faydalı sәmәrәnin alınması mәqsәdi ilә yeni növ
mәhsulun vә ya texnologiyanın yaradılması, istehsalı vә reallaşdırılmasının başlanmasını tәmin edәn
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tәdbirlәr sistemi adlanır:

•

innovasiya qroqramı
treninq
innovasiya layihәlәri
innovasiya tәklifi
investisiyalar

85 İnnovasiya layihәlәri –

•

әvvәl yaradılmış malları (xidmәtlәri), texnologiyaları, avadanlıqları, sistemlәri vә s. әvәz edәcәk әvәzedici vә
rasionallaşdırıcı innovasiyalar
yeni tәlәbatın müәyyәn edilmәsi vә ideyanın (konsepsiya) yaranmasından onun praktiki hәyata keçmәsinә
(tәtbiqi) vә vahid tәsәrrüfat subyekti vә ya möhkәm tәsәrrüfat әlaqәlәri ilә birlәşәn tәşkilatlar mәcmusu
sәrhәdlәrindә bazarda satış vә innovasiya strukturunun daim yenilәşdirәn innovasiya mәhsulunun ardıcıl
yaradılmasının dövrü tәkrarlanan prosesidir
dövlәtlәrarası, regionlararası, regionlar innovasiya proqramı bazar maraqlarına әsaslanan ehtiyatlara, icraçılara vә
hәyata keçirilmә müddәtinә görә uyğunlaşdırılmış, innovasiya mәhsulunun hazırlanmasını, yaradılmasını vә
sәmәrәli mәnimsәnilmәsini tәmin edәn tәdbirlәr kompleksidir
innovasiya fәaliyyәtinin fәallaşması mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edәn qarşılıqlı tәsiriә malik tәşkilati vә idarәedici
bәndlәrin şәbәkә sistemidir
verilmiş zaman dövründә mәnfәәtin vә ya digәr faydalı sәmәrәnin alınması mәqsәdi ilә yeni növ mәhsulun vә ya
texnologiyanın yaradılması, istehsalı vә reallaşdırılmasının başlanmasını tәmin edәn tәdbirlәr sistemidir

86 Dövlәtlәrarası, regionlararası, regionlar innovasiya proqramı bazar maraqlarına әsaslanan ehtiyatlara,
icraçılara vә hәyata keçirilmә müddәtinә görә uyğunlaşdırılmış, innovasiya mәhsulunun hazırlanmasını,
yaradılmasını vә sәmәrәli mәnimsәnilmәsini tәmin edәn tәdbirlәr kompleksi adlanır:

•

investisiyalar
innovasiya layihәlәri
innovasiya qroqramı
treninq
innovasiya tәklifi

87 İnnovasiya qroqramı –

•

yeni tәlәbatın müәyyәn edilmәsi vә ideyanın (konsepsiya) yaranmasından onun praktiki hәyata keçmәsinә
(tәtbiqi) vә vahid tәsәrrüfat subyekti vә ya möhkәm tәsәrrüfat әlaqәlәri ilә birlәşәn tәşkilatlar mәcmusu
sәrhәdlәrindә bazarda satış vә innovasiya strukturunun daim yenilәşdirәn innovasiya mәhsulunun ardıcıl
yaradılmasının dövrü tәkrarlanan prosesidir
dövlәtlәrarası, regionlararası, regionlar innovasiya proqramı bazar maraqlarına әsaslanan ehtiyatlara, icraçılara vә
hәyata keçirilmә müddәtinә görә uyğunlaşdırılmış, innovasiya mәhsulunun hazırlanmasını, yaradılmasını vә
sәmәrәli mәnimsәnilmәsini tәmin edәn tәdbirlәr kompleksidir
yeni vә ya әhәmiyyәtli dәrәcәdә yenilәşmiş mәhsulun istehsalına qeder olan dövr
innovasiya dövrünün bütün mәrhәlәlәrini әhatә edәn kompleks innovasiya texnologiyasıdır
innovasiya fәaliyyәtinin fәallaşması mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edәn qarşılıqlı tәsiriә malik tәşkilati vә idarәedici
bәndlәrin şәbәkә sistemidir

88 İnnovasiya layihәsinin onun tәtbiqindәn alınacaq mәnfәәt sәmәrәsinin qeyd etmәklә tәklif edilmәsi
adlanır:

•

innovasiya tәklifi
mәhsul hәyat dövrü
innovasiyainvestisiya prosesi
innovasiya – investisiya infrastrukturu
innovasiya proqramı

89 İnnovasiya tәklifi 
innovasiya fәaliyyәtinin fәallaşması mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edәn qarşılıqlı tәsiriә malik tәşkilati vә idarәedici
bәndlәrin şәbәkә sistemidir
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•

innovasiya fәaliyyәtinin istiqamәtlәrindәn biridir, investisiyaların hәyata keçirilmәsi vә innovasiya fәaliyyәtinә
investisiyaların qoyulması mәsәlәlәrinin paralel, qarşılıqlı әlaqәli hәllәri ilә xarakterizә olunur
yeni tәlәbatın müәyyәn edilmәsi vә ideyanın (konsepsiya) yaranmasından onun praktiki hәyata keçmәsinә
(tәtbiqi) vә vahid tәsәrrüfat subyekti vә ya möhkәm tәsәrrüfat әlaqәlәri ilә birlәşәn tәşkilatlar mәcmusu
sәrhәdlәrindә bazarda satış vә innovasiya strukturunun daim yenilәşdirәn innovasiya mәhsulunun ardıcıl
yaradılmasının dövrü tәkrarlanan prosesidir
yeni vә ya әhәmiyyәtli dәrәcәdә yenilәşmiş mәhsulun istehsalına qәdәr olan dövr
innovasiya layihәsinin onun tәtbiqindәn alınacaq mәnfәәt sәmәrәsinin qeyd etmәklә tәklif edilmәsidir

90 Yeni vә ya әhәmiyyәtli dәrәcәdә yenilәşmiş mәhsulun istehsalına qeder olan dövr adlanır:

•

innovasiya proqramı
innovasiya – investisiya infrastrukturu
mәhsul hәyat dövrü
innovasiya tәklifi
innovasiyainvestisiya prosesi

91 İnnovasiya prosesinin dördüncü mәrhәlәsindә hansı işlәr hәyata keçirilmir?

•

Yeniliyin bazara çıxışı
Yeniliyin istehsala tәtbiq edilmәsi
Bütün variantlar düzgündür
Elmi — texniki tәrәqqinin sürәtlәndirilmәsi
Әmtәәnin hәyat tsiklinin әsas lazaları üzrә kommersiya prosesi

92 İnnovasiya prosesinin üçüncü mәrhәlәsi nә ilә әlaqәdardır?

•

Bütün variantlar düzgündür
Texnoloji konstruktor işlәmәlәrinә investisiyaların riskli xarakter daşımasının müәyyәn edilmәsi ilә
Texnoloji konstuktor işlәmәlәrinin mәhdudlaşdırılması ilә
Texnoloji konstruktor işlәmәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsinin güclәndirilmәsi ilә
İlkin qiymәtlәndirilmәnin aparılmaması ilә

93 Texnoloji konstruktor işlәmәlәrinin ikinci mәrhәlәsi hansı işlәrlә bağlı deyil?

•

Bütün variantlar düzgündür
Fundamental elmi araşdırmalarla
İşçi konstruktor sәnәdlәrinin hazırlanması ilә
Yeni mәhsul nümunәlәrinin hazırlanması ilә
Yeni mәhsul nümunәlәrinin sınaqdan keçirilmәsi ilә

94 Texnoloji konstuktor işlәmәlәrindә birinci mәrhәbdә hansı işlәr görülür?

•

Layihәlәşdirilәn mәmulatın maketi yığılır vә görülәn işlәr iqtisadi әsaslandırılır
Lazımi qәrarlar qәbul edilir vә texniki tәlәblәr әsaslandırılır
Layihәlәşdirilәn mәmulatın maketi yığılır vә onun stend sınaqları keçirilir
Layihәlәndirilәn mәmulatın maketi yığılır vә müvafiq hesabatlar hazırlanır
Layihәlәşdirilәn mәmulatın stend sınaqları keçirilir vә tәhlillәr aparılır

95 Texnoloji konstruktor işlәrindә investorların riskini azaltmaq mәqsәdilә birinci mәrhәlәdә hansı işlәr
maliyyәlәşdirilir?

•

İlkin layihәlәrin İşlәnib hazırlanması vә sәnәdlәşdirmә işlәri
Texniki  iqtisadi әsaslandırma işlәri
Bütün variantlardakı işlәr
İlkin layihәlәrin vә biznes  planların işlәnib hazırlanması işlәri
İlkin layihәlәrin işlәnib hazırlanması vә eskiz  texniki layihәlәşdirmә ilә әlaqәdar işlәr

96 İnnovasıya prosesinin üçüncü mәrhәlәsindәki işlәr harada aparılmır?
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•

Konstruktor büroları vә tәcrübi zavodlarda
İqtisadi inkişaf nazirliklәrindә
Bütün variantlar düzgündür
Ali mәktәblәrin ixtisaslaşdırılmış laboratoriyalarında
İri sәnaye tәşkilatlarının elmi  istehsal bölmәlәrindә

97 Elmi  texniki işlәmәlәrin tәtbiqinin üçüncü mәrhәlәsindә hansı işlәr aparılmır?

•

Biznes  planların işlәnmәsi
Qabaqcıl layihәlәrin işlәnib hazırlanması
Tәcrübi nümunәlәrin hazırlanması vә sınaqdan keçirilmәsi
Eskiz  texniki layihәlәşdirmә
İşçi konstruktor sәnәdlәrinin buraxılması

98 İnnovasiyalara investisiyaların riskli xarakter daşıması nә ilә әlaqәdardır?

•

Elmi  texniki işlәrin aparılmasına vәsaitlәrin itmәsi ehtimalı ilә
Elmi  texniki islәrin aparılmasına vәsaitlәrin qiymәtlәndirilmәsi ilә
Elmi  texniki işlәrin aparılmasına vәsaitlәrin artması ilә
Elmi  texniki islәrin aparılmasına vәsaitlәrin azalması ilә
Elmi  texniki islәrin aparılmasına vәsaitlәrin dayandırılması ilә

99 İnnovasiya prosesinin ikinci mәrhәbsindә hansı işlәr aparılır?

•

Bütün variantlar
Fundamental araşdırmalar
Müvafiq tәhlillәr
Sәnәdlәşdirmә işlәri
Tәtbiqi elmi  texniki işlәmәlәr

100 Elmi texniki işlәmәlәrdә әn mühüm elmi  texniki problemlәrin hәlli hansı tapşırıqlar üzrә büdcәdәn
maliyyәlәşdirilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Dövlәt proqramlarından tapşırıqlar üzrә
Xarici iqtisadi әlaqәlәrin yaradılmasında qoyulan tapşırıqlar üzrә
Sosial mәsәlәlәrin hәllindәki tapşırıqlar üzrә
Bütün variantlardakı tapşırıqlar üzrә

101 İnnovasiya proseslәrinin әsas mәqsәdlәrindә hansı nәzәrә almmır?

•

Yeni ixtiralar
Yeni elm tutumlu texnologiyalar vә xidmәtlәr, maliyyә vә idarәetmә xarakterli qәrarların әldә edilmәsi vә
kommersiyalaşdırılması
Yeni maliyyә vә idarәetmә qәrarlarının әldә edilmәsi
Yeni elm tutumlu texnologiyalar vә xidmәtlәr
Valyuta bazarında milli valyutanın mәzәnnәsinin sabit saxlanılması

102 Hansı işlәrin görülmәsi üçün tәdqiqat vә araşdırmalarla müqayisәdә 68 dәfәdәn çox maliyyәlәşdirmә
tәlәb olunur?

•

Bütün variantlar düzgündür
Yeni mәhsulun geniş miqdarda istehsalının mәnimsәnilmәsi vә daha sonra yenilik proseslәri hesabına
texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsi
Yeni mәhsulların geniş miqyasda istehsalının mәnimsәnilmәsi
Yeni vә әnәnovi mәhsulların geniş mәnimsәnilmәsi
Әvvәlki mәhsulların vә texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsi

103 İnnovasiya prosesinin dördüncü mәrhәlәsi üzrә işlәrin maliyyәlәşdirilmәsi heç bir yenilik yaratmadıqda
nәyә gәtirib çıxara bilәr?
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•

Bütün variantlar düzgündür
Rәqabәtә davamlı mәhsulun istehsal texnologiyasının mәnimsәnilmәsinin tәşkilinә
Az rәqabәt qabiliyyәtli mәhsulun istehsal texnologiyasının mәnimsәnilmәsinin tәşkilinә
Rәqabәt qabiliyyәti olmayan mәhsulun istehsal texnologiyasının mәnimsәnilmәsinin tәşkilinә
Müәssisәnin struktur quruluşunun yenidәn tәşkilinә

104 İnnovasiya fәaliyyәtinin statusuna, prinsiplәrinә, mәqsәdlәrinә, ehtiyatları mexanizminә vә nәticәlәrinә
münasibәtdә dövlәtin bazis göstәrişlәrinin regional vә bәlәdiyyә sәviyyәsindә birbaşa vә dolayı ilә yerinә
yetirilmәsinin tәnzimlәnmәsi üzrә fәaliyyәt növüdür adlanır:

•

innovasiya fәaliyyәti
innovasiya siyasәti
innovasiya qroqramı
innovasiya tәklifi
xidmәt

105 İnsan kollektivinin yeni elmi biliklәr, ideyalar, kәşflәr, hәmçinin mövcud vә sınamış elmi texnologiya,
sistem vә avadanlıqların istifadәsi vә tәtbiqi arasında innovasiyaların tam hәcmdә ictimai tәcrübә realizәsinә
yönәldilmiş sistemli fәaliyyәt növüdür adlanır:

•

innovasiya qroqramı
innovasiya fәaliyyәti
innovasiya siyasәti
xidmәt
innovasiya tәklifi

106 İnnovasiya fәaliyyәtinә dövlәt dәstәyi –

•

regionun sәmәrәli innovasiya fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün ümumi baza bacarığı vә hazırlığıdır
Respublikada innovasiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılması vә inkişafı üçün hüquqi, iqtisadi vә sosial şәrait
yaratmaq mәqsәdi ilә dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn qәbul olunmuş tәdbirlәr mәcmusudur
texniki vә mühәndis problemlәri sahәsindә yeni bilik vә hәllәrin alınması, inkişafı, tәtbiqinә yönәldilmiş elmi
texniki fәaliyyәtdir
innovasiya fәaliyyәti dövründә yaradılan vә ya tәkmillәşdirilәn mülkiyyәt kompleksi, texnoloji, istehsalat vә
tәşkilat qәrarlarıdır
innovasiya fәaliyyәti formalaşan iqtisadi mexanizmlәr әsasında hәyata keçirәn dövlәt vә qeyridövlәt
subyektlәrinin qarşılıqlı tәsirini inkişaf etdirәn elementlәr vә ya obyektlәr mәcmusudur

107 Respublikada innovasiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılması vә inkişafı üçün hüquqi, iqtisadi vә sosial şәrait
yaratmaq mәqsәdi ilә dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn qәbul olunmuş tәdbirlәr mәcmusu adlanır:

•

Milli innovasiya sistemi
tәtbiqi innovasiya
elmi innovasiya
innovasiya fәaliyyәtinә dövlәt dәstәyi
innovasiya fәaliyyәti obyekti

108 Milli innovasiya sistemi (MİS) –

•

innovasiya fәaliyyәti dövründә yaradılan vә ya tәkmillәşdirilәn mülkiyyәt kompleksi, texnoloji, istehsalat vә
tәşkilat qәrarlarıdır
innovasiya fәaliyyәti formalaşan iqtisadi mexanizmlәr әsasında hәyata keçirәn dövlәt vә qeyridövlәt
subyektlәrinin qarşılıqlı tәsirini inkişaf etdirәn elementlәr vә ya obyektlәr mәcmusudur
regionun sәmәrәli innovasiya fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün ümumi baza bacarığı vә hazırlığıdır
texniki vә mühәndis problemlәri sahәsindә yeni bilik vә hәllәrin alınması, inkişafı, tәtbiqinә yönәldilmiş elmi
texniki fәaliyyәtdir
Respublikada innovasiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılması vә inkişafı üçün hüquqi, iqtisadi vә sosial şәrait
yaratmaq mәqsәdi ilә dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn qәbul olunmuş tәdbirlәr mәcmusudur

109 İnnovasiya fәaliyyәti –
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•

verilmiş zaman dövründә mәnfәәtin vә ya digәr faydalı sәmәrәnin alınması mәqsәdi ilә yeni növ mәhsulun vә ya
texnologiyanın yaradılması, istehsalı vә reallaşdırılmasının başlanmasını tәmin edәn tәdbirlәr sistemidir
innovasiya fәaliyyәtinin fәallaşması mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edәn qarşılıqlı tәsiriә malik tәşkilati vә idarәedici
bәndlәrin şәbәkә sistemidir
insan kollektivinin yeni elmi biliklәr, ideyalar, kәşflәr, hәmçinin mövcud vә sınamış elmi texnologiya, sistem vә
avadanlıqların istifadәsi vә tәtbiqi arasında innovasiyaların tam hәcmdә ictimai tәcrübә realizәsinә yönәldilmiş
sistemli fәaliyyәt növüdür
dövlәt hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn әsas proqram vә layihәlәrin dәstәklәnmәsinin әsas innovasiya
strategiyasının vә mexanizminin müәyyәn edilmiş mәqsәdlәridir
innovasiya fәaliyyәtinin statusuna, prinsiplәrinә, mәqsәdlәrinә, ehtiyatları mexanizminә vә nәticәlәrinә
münasibәtdә dövlәtin bazis göstәrişlәrinin regional vә bәlәdiyyә sәviyyәsindә birbaşa vә dolayı ilә yerinә
yetirilmәsinin tәnzimlәnmәsi üzrә fәaliyyәt növüdür

110 Elmi innovasiya fәaliyyәtinin xüsusi halı –

•

innovasiya fәaliyyәti dövründә yaradılan vә ya tәkmillәşdirilәn mülkiyyәt kompleksi, texnoloji, istehsalat vә
tәşkilat qәrarlarıdır
texniki vә mühәndis problemlәri sahәsindә yeni bilik vә hәllәrin alınması, inkişafı, tәtbiqinә yönәldilmiş elmi
texniki fәaliyyәtdir
regionun sәmәrәli innovasiya fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün ümumi baza bacarığı vә hazırlığıdır
innovasiya fәaliyyәti formalaşan iqtisadi mexanizmlәr әsasında hәyata keçirәn dövlәt vә qeyridövlәt
subyektlәrinin qarşılıqlı tәsirini inkişaf etdirәn elementlәr vә ya obyektlәr mәcmusudur
Respublikada innovasiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılması vә inkişafı üçün hüquqi, iqtisadi vә sosial şәrait
yaratmaq mәqsәdi ilә dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn qәbul olunmuş tәdbirlәr mәcmusudur

111 İnnovasiya fәaliyyәti obyekti –

•

regionun sәmәrәli innovasiya fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün ümumi baza bacarığı vә hazırlığıdır
innovasiya fәaliyyәti dövründә yaradılan vә ya tәkmillәşdirilәn mülkiyyәt kompleksi, texnoloji, istehsalat vә
tәşkilat qәrarlarıdır
texniki vә mühәndis problemlәri sahәsindә yeni bilik vә hәllәrin alınması, inkişafı, tәtbiqinә yönәldilmiş elmi
texniki fәaliyyәtdir
Respublikada innovasiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılması vә inkişafı üçün hüquqi, iqtisadi vә sosial şәrait
yaratmaq mәqsәdi ilә dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn qәbul olunmuş tәdbirlәr mәcmusudur
innovasiya fәaliyyәti formalaşan iqtisadi mexanizmlәr әsasında hәyata keçirәn dövlәt vә qeyridövlәt
subyektlәrinin qarşılıqlı tәsirini inkişaf etdirәn elementlәr vә ya obyektlәr mәcmusudur

112 İnnovasiya fәaliyyәti dövründә yaradılan vә ya tәkmillәşdirilәn mülkiyyәt kompleksi, texnoloji,
istehsalat vә tәşkilat qәrarları adlanır:

•

elmi innovasiya
innovasiya fәaliyyәti obyekti
innovasiya fәaliyyәtinә dövlәt dәstәyi
milli innovasiya sistemi
tәtbiqi innovasiya

113 Dövlәt innovasiya siyasәti –

•

verilmiş zaman dövründә mәnfәәtin vә ya digәr faydalı sәmәrәnin alınması mәqsәdi ilә yeni növ mәhsulun vә ya
texnologiyanın yaradılması, istehsalı vә reallaşdırılmasının başlanmasını tәmin edәn tәdbirlәr sistemidir
dövlәt hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn әsas proqram vә layihәlәrin dәstәklәnmәsinin әsas innovasiya
strategiyasının vә mexanizminin müәyyәn edilmiş mәqsәdlәridir
innovasiya fәaliyyәtinin statusuna, prinsiplәrinә, mәqsәdlәrinә, ehtiyatları mexanizminә vә nәticәlәrinә
münasibәtdә dövlәtin bazis göstәrişlәrinin regional vә bәlәdiyyә sәviyyәsindә birbaşa vә dolayı ilә yerinә
yetirilmәsinin tәnzimlәnmәsi üzrә fәaliyyәt növüdür
dövlәtlәrarası, regionlararası, regionlar innovasiya proqramı bazar maraqlarına әsaslanan ehtiyatlara, icraçılara vә
hәyata keçirilmә müddәtinә görә uyğunlaşdırılmış, innovasiya mәhsulunun hazırlanmasını, yaradılmasını vә
sәmәrәli mәnimsәnilmәsini tәmin edәn tәdbirlәr kompleksidir
innovasiya fәaliyyәtinin fәallaşması mәsәlәlәrinin hәllini tәmin edәn qarşılıqlı tәsiriә malik tәşkilati vә idarәedici
bәndlәrin şәbәkә sistemidir

114 Elmin vә texnologiyanın inkişafında yeniliklәrın prioritet istiqamәtlәrinә hansı sәnaye sahәlәrinin elmi 
texniki sistemlәri aiddir?
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•

Müdafiә
informatika
Bütün variantlar
Atom
Aerokosmik

115 Hansı fәaliyyәtlәr intellektual fәaliyyәtin vә innovasiya proseslәrinin güclәndirilmәsinә yönәldilir?

•

Tәşkilati  iqtisadiİ vә idarәetmә yeniliklәrinә elm tutumlu mәhsulların yaradılması
Xidmәtlәr sahәsinin tәkmillәşdirilmәsi
Bütün variantlar
İstehsal vasitәlәrinin yenilәşdirilmәsi

116 Müasir sivilizasiyanın tәrәqqisindә әsas amillәrin әsasını nә tәşkil edir?

•

Bütün variantlar
Hesablama şәbәkәlәrindә optik lifli texnikanın mәnimsәnilmәsi
Rabitә vasitәlәrindә optik  lifli texnikanın mәnimsәnilmәsi
Mikroelektron komponentlardәn istifadә edilmәsi

117 İnnovasiya menecmenti hansı sahәlәrdә әsaslı dәyişikliklәrin idarәedilmәsidir?

•

İstehsal vasitәlәrindә
Әmәk mәhsullarında
Bütün variantlar
Xidmәtlәr

118 Göstәrilәnlәrdәn hansılar innovasiya proseslәrinә investisiyaların әsas mәnbәlәrindәn deyil?

•

Sifarişçilәrlә sazişlәr üzrә alınan vәsaitlәr
Maliyyә qrumlarından alınan borc vәsaitlәri
Dövlәt büdcәsinin vәsaitlәri
Yeni büdcәlәrin vәsaitlәri
Büdcәdәn kәnar fondlar

119 Göstәrilәnlәrdәn hansı innovasiya proseslәrinin әsas mәqsәdlәrindә nәzәrә alınır?

•

Yeni ixtiraların, elm tutumlu texnologiyalar vә xidmәtlәr, maliyyә vә idarәetmә xarakterli qәrarların әldә edilmәsi
ilә komrnersiyalaşdırılması
Bazarda әmtәәlәrin uğurla irәlibdilmәsi
İqtisadiyyata sәrmayә qoyuluşunun artırılması
Müәssisәnin istehsal  tәsәrrüfat fәaliyyәtinә orta sәviyyәli kadrların cәlb edilmәsi
Müsssisәnin zәrәrsiz fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi

120 İnnovasiya prosesinin dördüncü mәrhәlәsindә hansı işlәrә küllü miqdarda investisiya tәlәb olunur?

•

Reklam olunma
İstehsal qüvvәlәrinin yenidәn qurulmasına
İşlәrin hazırlanmasına
Reklam fәaliyyәti
Bütün variantlar

121 Hansı sәnaye sahәsinin elmi texniki sistemlәri elmin vә texnologiyanın inkişafinda yeniliklәrin prioritet
istiqamәtlәrindәn biridir?

•

Meşә
Yanacaq
Kimya
Müdafiә
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Energetika

122 Hansı sәnaye sahәsinin elmi  texniki sistemlәri elmin vә texnologiyanın inkişafında yeniliklәrin
prioritet istiqamәtlәrindәndir?

•

Yanacaq
Heç biri
Kimya
Energetika
Neft

123 İnnovasiyanın nәzәri әsaslarının, elmi metodologiya vә onun qanunauyğunluqlarının
proqnozlaşdırılması, yaradılması üsullarının vә innovasiya fәaliyyәtinin planlaşdırılması, tәşkili vә realizәsi
üsullarının işlәnmәsi vә inkişafı ilә mәşğul olan elm adlanır:

•

iqtisadiyyat
innovatika
informatika
novatika
texnologiya

124 İnnovatika –

•

iqtisadi cәhәtdәn azad layihәçilәrlә innovasiya istehlakçıları arasında mübadilә sahәsidir
innovasiyanın nәzәri әsaslarının, elmi metodologiya vә onun qanunauyğunluqlarının proqnozlaşdırılması,
yaradılması üsullarının vә innovasiya fәaliyyәtinin planlaşdırılması, tәşkili vә realizәsi üsullarının işlәnmәsi vә
inkişafı ilә mәşğul olan elmdir
elm vә texnikanın yeni son nailiyyәtlәrindәn istifadә edәrәk mәhsul istehsal edәn, iş vә xidmәtlәr göstәrәn iqtisadi
sahәdir
innovasiya fәaliyyәti formalaşan iqtisadi mexanizmlәr әsasında hәyata keçirәn dövlәt vә qeyridövlәt
subyektlәrinin qarşılıqlı tәsirini inkişaf etdirәn elementlәr vә ya obyektlәr mәcmusudur
elm vә innovasiya fәaliyyәti sahәsindә mәşğul olan işçilәrә verilәn tәlәb vә tәklifin meydana gәldiyi sahәdir

125 Elmtutumlu sahә 

•

innovasiyanın nәzәri әsaslarının, elmi metodologiya vә onun qanunauyğunluqlarının proqnozlaşdırılması,
yaradılması üsullarının vә innovasiya fәaliyyәtinin planlaşdırılması, tәşkili vә realizәsi üsullarının işlәnmәsi vә
inkişafı ilә mәşğul olan elmdir
elm vә texnikanın yeni son nailiyyәtlәrindәn istifadә edәrәk mәhsul istehsal edәn, iş vә xidmәtlәr göstәrәn iqtisadi
sahәdir
iqtisadi cәhәtdәn azad layihәçilәrlә innovasiya istehlakçıları arasında mübadilә sahәsidir
elm vә innovasiya fәaliyyәti sahәsindә mәşğul olan işçilәrә verilәn tәlәb vә tәklifin meydana gәldiyi sahәdir
heç biri

126 Milli innovasiya infrastrukturunun әsasını tәşkil edir:

•

ixtisaslı kadrların hazırlanması mәrkәzlәri
hamısı
texnoloji transfer mәrkәzlәri
başlanğıc vә vencur maliyyәlәşmәsi fondları
innovasiya texnologiya mәrkәzlәri vә texnopark vә yüksәk texnologiya әrazilәri

127 İnnovasiya infrastrukturunun tәrkibinә daxil olmayan hansıdır:

•

innovasiya layihәsinin bütün yaranma mәrhәlәlәrinin çevik avtomatlaşdırılmasını realizә edәn texniki tәminat
sistemi
innovasiya fәaliyyәtinin koordinasiya, tәnzimlәnmәsi vә maliyyәiqtisadi tәminat sistemi
professional hazırlanmış vә praktiki innovasiya fәaliyyәti tәcrübәsinә malik layihә rәhbәrlәrindәn ibarәt kadr
hazırlığı sistemi
texniki vә mühәndis problemlәrin öyrәnilmәsinә yönәldilmiş sosioloji fәaliyyәt
innovasiya bazasını operativ etibarlı verilәnlәr vә biliklәrlә tәmin edәn informasiya tәminatı sistemi
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128 İnnovasiya infrastrukturunun tәrkibinә daxildir:

•

innovasiya bazasını operativ etibarlı verilәnlәr vә biliklәrlә tәmin edәn informasiya tәminatı sistemi
professional hazırlanmış vә praktiki innovasiya fәaliyyәti tәcrübәsinә malik layihә rәhbәrlәrindәn ibarәt kadr
hazırlığı sistemi
innovasiya fәaliyyәtinin koordinasiya, tәnzimlәnmәsi vә maliyyәiqtisadi tәminat sistemi
innovasiya layihәsinin bütün yaranma mәrhәlәlәrinin çevik avtomatlaşdırılmasını realizә edәn texniki tәminat
sistemi
hamısı

129 İnnovasiya infrastrukturu –

•

innovasiya fәaliyyәti formalaşan iqtisadi mexanizmlәr әsasında hәyata keçirәn dövlәt vә qeyridövlәt
subyektlәrinin qarşılıqlı tәsirini inkişaf etdirәn elementlәr vә ya obyektlәr mәcmusudur
Respublikada innovasiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılması vә inkişafı üçün hüquqi, iqtisadi vә sosial şәrait
yaratmaq mәqsәdi ilә dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn qәbul olunmuş tәdbirlәr mәcmusudur
qarşılıqlı әlaqәli, birbirini tamamlayan sistem vә onların müvafiq olaraq innovasiya fәaliyyәtini sәmәrәli hәyata
keçirmәk vә yeniliklәri realizә etmәk üçün vacib olan tәşkilati vә idarәedici altsistemlәrin mәcmusudur
texniki vә mühәndis problemlәri sahәsindә yeni bilik vә hәllәrin alınması, inkişafı, tәtbiqinә yönәldilmiş elmi
texniki fәaliyyәtdir
innovasiya fәaliyyәti dövründә yaradılan vә ya tәkmillәşdirilәn mülkiyyәt kompleksi, texnoloji, istehsalat vә
tәşkilat qәrarlarıdır

130 İnnovasiya potensialı aşadakı innovasiya fәaliyyәti ehtiyatları ilә xarakterizә olunur:

•

alimtәşkilatçı vә alimmütәxәssis, innovatika sahәsindә tәşkilatçımütәxәssis sistem kadrları
hamısı
elmi informasiya vә ölkәdaxili vә xarici innovasiya fәaliyyәti üzrә informasiya
maliyyәlәşmә
madditexniki baza

131 Regionun innovasiya potensialı –

•

innovasiya fәaliyyәti formalaşan iqtisadi mexanizmlәr әsasında hәyata keçirәn dövlәt vә qeyridövlәt
subyektlәrinin qarşılıqlı tәsirini inkişaf etdirәn elementlәr vә ya obyektlәr mәcmusudur
regionun sәmәrәli innovasiya fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün ümumi baza bacarığı vә hazırlığıdır
texniki vә mühәndis problemlәri sahәsindә yeni bilik vә hәllәrin alınması, inkişafı, tәtbiqinә yönәldilmiş elmi
texniki fәaliyyәtdir
innovasiya fәaliyyәti dövründә yaradılan vә ya tәkmillәşdirilәn mülkiyyәt kompleksi, texnoloji, istehsalat vә
tәşkilat qәrarlarıdır
Respublikada innovasiya fәaliyyәtinin stimullaşdırılması vә inkişafı üçün hüquqi, iqtisadi vә sosial şәrait
yaratmaq mәqsәdi ilә dövlәt hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn qәbul olunmuş tәdbirlәr mәcmusudur

132 İnnovasiya fәaliyyәti formalaşan iqtisadi mexanizmlәr әsasında hәyata keçirәn dövlәt vә qeyridövlәt
subyektlәrinin qarşılıqlı tәsirini inkişaf etdirәn elementlәr vә ya obyektlәr mәcmusu adlanır:

•

tәtbiqi innovasiya
Milli innovasiya sistemi
elmi innovasiya
innovasiya fәaliyyәti obyekti
innovasiya fәaliyyәtinә dövlәt dәstәyi

133 Sadә mәhsulun hәcmi vә keyfiyyәti sәnayelәşdirmәdәn әvvәlki dövrdә ölkәlәrdә nәyi tәmin etdi?

•

Varlanmanı vә ticarәt  vasitәçilik әmәliyyatlarını
Varlanmanı vә iflası
Varlanmanı vә tәrәqqini
Varlanmanı vә yeniliyin dәrәcәsini

134 Sadә mәhsullar hansı tәrkibә malikdir?
Bütün variantlar
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•

Qarışıq
Mürәkkәb
Bircins

135 Göstәrilәn sadә mәhsullardan hansıları bircins tәrkibә malikdir?

•

Qaz
Bütün variantlar
Taxıl
Mahud

136 İnnovasiya menecmenti hansı mәhsullar arasındakı fәrqi nәzәrә alır?

•

Sadә vә mürәkkәb
Mürәkkәb vә bircins
Sadә vә dәyişkәn
Sadә vә diferensiallaşdırılan
Mürәkkәb vә diversifikasiya olunan

137 Dünyanın qaz ehtiyyatlarının tәqribәn neçә faizi Rusiyada yerlәşir

•

30
10
25
20
15

138 Rusiyadan Avropaya çәkilәn boru kәmәrlәrinin yüksәk möhkәmliyi hansı mühәrriklәrin bazasında qaz 
nasos qurğulan tәtbiq etmәyә imkan vermişdir?

•

Heç biri
Nikolay Kopernik
Nikolay Kuznetsov
Nikolay Gerasimov
Bütün variantlar

139 Küllü miqdarda zәrәrlә başa gәlәn Baykal Amur magistralının tikintisi hansı tip layihәlәrә aiddir?

•

Motivasiya tipli
İnnovasiya tipli
İnvestisiya tipli
Müsabiqә tipli
Bütün variantlar

140 1974  1984cü illәrdә Baykal  Amur magistralının tikintisi hansı әsas olmadan hәyata keçirilmişdir?

•

Texniki  iqtisadi әsaslandırılmadan
Biznes  plan hazırlanmadan
Ekspert qiymәtlәndirilmәsi aparılmadan
Modellәşdirilmәdәn
Strateji plan hazırlanmadan

141 ABŞın milli innovasiya sisteminin әsas xüsusiyyәtlәrindәn biri sәhvdir

•

ETTKİnın ümumi maliyyәlәşmәsindә vençur kapitalının böyük payı
Yüksәk ixtisaslı işçilәrin innovasiya potensialının aşağı salınması
Dövlәt innovasiya siyasәtinin intellektual mülkiyyәtin qorunmasına yönәldilmәsi
ETTKİ xәrclәrinin әhәmiyyәtli hissәsinin dövlәt tәrәfindәn maliyyәlәşdirilmәsi
Digәr ölkәlәrlә müqayisәdә ETTKİyә çox böyük xәrclәr ayrılır
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142 ABŞın milli innovasiya sisteminin әsas xüsusiyyәtlәrinә hansıları aid etmәk olar? 1. Digәr ölkәlәrlә
müqayisәdә ETTKİyә çox böyük xәrclәr ayrılır 2. ETTKİ xәrclәrinin әhәmiyyәtli hissәsinin dövlәt
tәrәfindәn maliyyәlәşdirilmәsi 3. Dövlәt innovasiya siyasәtinin intellektual mülkiyyәtin qorunmasına
yönәldilmәsi 4. Yüksәk ixtisaslı işçilәrin innovasiya potensialının aşağı salınması 5. ETTKİnın ümumi
maliyyәlәşmәsindә vençur kapitalının böyük payı

•

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

143 Yapon üsuluna aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

bu üsul әsasәn mәhsul növü üzrә mütәxәsislәrin kәmiyyәt göstәricilәrinә әsaslanır
bu üsul әsasәn innovasiya mәhsulunun generasiyası üçün şәxsi, elmitexnoloji potensialın inkişafı vә istifadәsinә
әsaslanır
bu üsul әsasәn yeni bilik vә texnologiyaların xaricdәn alınaraq tәkmillәşmәsinә әsaslanır
bu üsul әsasәn mәhsulun istehlakçılarının mәmulatlarının uçotu vә tәhlilinin istifadәsinә әsaslanır
hamısı

144 Avropaamerikan üsuluna aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

hamısı
bu üsul әsasәn innovasiya mәhsulunun generasiyası üçün şәxsi, elmitexnoloji potensialın inkişafı vә istifadәsinә
әsaslanır
bu üsul әsasәn yeni bilik vә texnologiyaların xaricdәn alınaraq tәkmillәşmәsinә әsaslanır
bu üsul әsasәn mәhsulun istehlakçılarının mәmulatlarının uçotu vә tәhlilinin istifadәsinә әsaslanır
bu üsul әsasәn mәhsul növü üzrә mütәxәsislәrin kәmiyyәt göstәricilәrinә әsaslanır

145 Milli innovasiya sisteminin formalaşmasının üsulları hansılardır?

•

avropaamerikan, alman
avropaamerikan, yapon
anqlo sakson, alman
yapon, alman
anqlo sakson, avropaamerikan

146 Dövlәt innovasiya siyasәti hansı prinsipә әsaslanır?

•

coğrafi vәziyyәt
iqtisadi inkişafın xarakteri
xarici siyasәtin istiqamәtlәnmәsi
hamısı
tәbii ehtiyatların potensialı

147 Milli innovasiya sistemi anlayışı ilk dәfә kim tәrәfindәn istifadә olunmuşdur?

•

B.Lundval
T. Levitt
K.Friman
D.Rikardo
T.Maltus

148 Milli innovasiya sistemi konsepsiyasının müәlliflәri hansı variantda düzgün göstәrilmişdir

•

R. Ryüttinger, T. Levitt
K.Friman, B.Lundval
A.Smit, D.Rikardo
T.Maltus, K.Maks
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D. Kozlov, B. Karlof

149 Tәtbiqi innovatika –

•

elm vә innovasiya fәaliyyәti sahәsindә mәşğul olan işçilәrә verilәn tәlәb vә tәklifin meydana gәldiyi sahәdir
innovasiya fәaliyyәti formalaşan iqtisadi mexanizmlәr әsasında hәyata keçirәn dövlәt vә qeyridövlәt
subyektlәrinin qarşılıqlı tәsirini inkişaf etdirәn elementlәr vә ya obyektlәr mәcmusudur
innovasiya fәaliyyәtinin planlaşdırılması, tәşkili vә realizәsinin nәzәritәtbiqi problemlәri ilә mәşğul olan elmi
fәaliyyәt istiqamәtidir
innovatikanın elmi metodologiyasının yaranması vә inkişafının nәzәri problemlәri ilә yeni biliklәr, ideyalar,
kәşflәr vә yeni texnologiyalardan İMTTSin sintezinin nәzәri problemlәri ilә mәşğul olan elmi fәaliyyәt
istiqamәtidir
innovasiyanın nәzәri әsaslarının, elmi metodologiya vә onun qanunauyğunluqlarının proqnozlaşdırılması,
yaradılması üsullarının vә innovasiya fәaliyyәtinin planlaşdırılması, tәşkili vә realizәsi üsullarının işlәnmәsi vә
inkişafı ilә mәşğul olan elmdir

150 Nәzәri innovatika –

•

innovasiya fәaliyyәti formalaşan iqtisadi mexanizmlәr әsasında hәyata keçirәn dövlәt vә qeyridövlәt
subyektlәrinin qarşılıqlı tәsirini inkişaf etdirәn elementlәr vә ya obyektlәr mәcmusudur
innovasiyanın nәzәri әsaslarının, elmi metodologiya vә onun qanunauyğunluqlarının proqnozlaşdırılması,
yaradılması üsullarının vә innovasiya fәaliyyәtinin planlaşdırılması, tәşkili vә realizәsi üsullarının işlәnmәsi vә
inkişafı ilә mәşğul olan elmdir
elm vә texnikanın yeni son nailiyyәtlәrindәn istifadә edәrәk mәhsul istehsal edәn, iş vә xidmәtlәr göstәrәn iqtisadi
sahәdir
elm vә innovasiya fәaliyyәti sahәsindә mәşğul olan işçilәrә verilәn tәlәb vә tәklifin meydana gәldiyi sahәdir
innovatikanın elmi metodologiyasının yaranması vә inkişafının nәzәri problemlәri ilә yeni biliklәr, ideyalar,
kәşflәr vә yeni texnologiyalardan İMTTSin sintezinin nәzәri problemlәri ilә mәşğul olan elmi fәaliyyәt
istiqamәtidir

151 Hansılar tәşkilatın innovasiya potensialına aiddir?

•

Bütün variantlar
Proqramın hәyata keçirilmәsinә hazırlıq dәrәcәsi
Qarşıya qoyulan innovasiya mәqsәdinә nail olmağı tәmin edәn vәzifәlәri yerinә yetirmәyә hazırlıq dәrәcәsi
Strateji innovasiya dәyişikliklәri lahiyәsinin hәyata keçirilmәsinә hazırlıq Dәrәcәsi

152 Tәşkilatın innovasiya potensialı nәdir?

•

Qarşıya qoyulmuş innovasiya mәqsәdinә nail olmağı tәmin edәn vәzifәlәri yerinә yetirmәyә hazırlıq dәrәcәsi
Keçmişdә innovasiya mәqsәdlәrinә nail olmağı tәmin edәn vәzifәlәr
Qarşıya qoyulan taktiki mәqsәdә nail olmağı tәmin edәn vәzifәlәr
Qarşıya qoyulan innovasiya mәqsәdlәrinә nail olmağı tәmin edәn vәzifәlәrin mәcmusu

153 İstehsal, maliyyә, kommersiya vә inzibati xarakterli tәşkilati  texniki, idarәetmә vә iqtisadi qәrarlar
innovasiyaya aiddirmi?

•

Bütün varintlar
Qismәn aiddir
Bәli
Xeyr

154 İnnovasiya (yeniliyin tәtbiqi) nәdir?

•

Yeni mәhsulların vә keçmiş xidmәtlәrin geniş yayılmaqla praktiki istifadәsidir
Әvvәlki mәhsulların vә yeni xidmәtlәrin geniş yayılmaqla praktiki istifadәsidir
Yeni mәhsullar vә xidmәtlәrin geniş yayılmaqla praktiki istifadәsidir
Mövcud mәhsulların geniş yayılmaqla praktiki istifadәsidir

155 Novasiya dedikdә nә başa düşülmür?
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•

Yeniliyin dәrәcәsi
Yeni hadisә
Keçmiş adәt
Yeni qayda
İxtira

156 Hansı novasiya kimi başa düşülmәlidir?

•

Mövcud üsul
Әvvәlki qaydalar
Gәlәcәkdәki hadisәlәr
İxtira

157 Novasiya dedikdә nә başa düşülür?

•

Bütün variantlar
Yeni üsul
Yeni qayda
Yeni adәt
Yeni hadisә

158 Hansı mürәkkәb mәhsulun xüsusiyyәtlәrindәndir?

•

Yüksәk ixtisaslı işçilәrin innovasiya potensialının güclәnmәsi
Yüksәk ixtisaslı işçliәrin әmәyinin әlaqәlәndirilmәsi
Yüksәk İxtisaslı işçilәrin yeniliklәrinin yayılma sahәlәri
Yüksәk ixtisaslı İşçilәrin әmәyindә müasir maşınların tәtbiqi

159 Göstәrilәnlәrdәn hansı mürәkkәb mәhsulun xüsusiyyәtlәrindәn biridir?

•

Heç bir variant
Texniki işçilәrin әmәyindә müasir cihazların tәtbiqi
İxtisassız işçilәrin әmәyindә müasir maşınların tәtbiqi
Kömәkçi işçilәrin әmәyindә müasir cihazların tәtbiqi

160 Mürәkkәb mәhsulun xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

Yüksәk ixtisaslı işçilәrin әmәyindә müasir maşınların tәtbiqi
Mәhsulların istehsal prosesindә çox saylı mәrhәlәlәrdәn keçmәsi
Yüksәk ixtisaslı işçilәrin әmәyindә müasir cihazların tәtbiqi
Bütün variantlar

161 Milli innovasiyanın konsepsiyasının ümumi metodoloji prinsiplәrinә aid olmayanlar hansılardır? 1.
Şumpeterin iqtisadi dinamikanın baş faktoru kimi korporasiyalarda innovasiya әsasında rәqabәt vә elmi
tәdqiqatlar ideyalarına riayәt etmәk 2. İnnovasiya fәaliyyәtinin mәzmun vә quruluşuna birbaşa tәsir göstәrәn
faktor kimi onun institutsional kontekstinin tәhlili 3. İqtisadi inkişafda elmin xüsusi rolunun qәbulu 4. Yeni
növ istehsaltexniki sistemlәrin tәşәbbüskarı olan vә ilkin konsepsiyası keyfiyyәtcә dәyişilmiş, lakin
funksional prinsiplәri qoruyub saxlayan innovasiyalar 5. Prinsipial baza konstruksiya vә strukturunu
dәyişdirәn texnologiya vә mәhsulların yeni nәslini müәyyәn etmәk

•

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

162 İnteqral parametrlәr dedikdә nә nәzәrdә tululur?
Bütün variantlar
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•

Giriş vә çıxış parametrlәrinin 25% azalması
Giriş vә çıxış parametrlәrinin fәrqi
Giriş vә çıxış parametrlәrinin nisbәti
Giriş vә çıxış parametrlәrinin hasili

163 Diaqnostik parametrlәr lokal vә kompleks ola bilәrmi?

•

Bәli
Xeyr
Bütün variantlar
50%olabilәr
Qismәn olabilәr

164 Resurslardan sәmәrәli istifadәdә diaqnostik parametrlәr kimi hansı parametrlәrdәn dә istifadә edilir?

•

Daxili
Daxili vә xarici
Bütün variantlar
İnteqral
Xarici

165 Göstәrilәnlәrdәn hansı giriş parametrlәrinә daxildir?

•

Qiymәtlәrin dövlәt tәnzimlәnmәsi
Sürәtlәndirilmiş amortizasiya siyasәti
Biznes inkubatorları
Görülmüş işlәrin hәcmi

166 Aşağıdakılardan çıxış parametrlәrinә aid olmayanı göstәrin.

•

İqtisadisosial proqnozlaşdırma
Әmәkdaşlarn işdәn çıxması vә yerdәyişmәsi
Yerinә yetirilmiş işlәrin müddәti
Mәhsulların, xidmәtlәrin, layihәlәrin sәviyyәsi, keyfiyyәti
İşlәrin görülmәsi ilә bağlı mәsrәflәr

167 Giriş vә çıxış parametrlәri hansı diaqnostik parametrlәr növünә aiddir'?

•

Qarışıq
Daxili
Bütün variantlar
Daxili vә xarici
Xarici

168 MİSin bünövrәsini tәşkil edәn milli iqtisadiyyatın bazis sahәlәrinә aid deyildir:

•

innovasiyamaliyyә tәminatlı infrastruktur
hamısı
biliyin generasiyası
biliyin yayılması vә tәtbiqi, yeniliyin kommersiyalaşması
tәhsil, kadrların peşәkar hazırlığı

169 Sәmәrәli MİSin yaradılması ......... imkan yaradır:

•

yoxsulluqun yüksәldilmәsi
tәbii sәrvәtlәrdәn qeyribәrabәr istifadә edilmәsi
işsizliyin çoxalması, qiymәtlәrin artması
milli iqtisadiyyatın rәqabәt qabilliyyәtliliyinin artırılmasına
mәşğulluğun azaldılması
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170 Milli innovasiya sistemini (MİS) yaradan amillәrin sәmәrәli tәsiri hansı şәrt daxilindә mümkün deyil?

•

tәsәrrüfatçı subyekt, fiziki şәxslәrin әksәriyyәti tәrәfindәn innovasiyaya tam MİSә tәlәbin olması
innovasiya sistemini maliyyәlәşdirmәyә imkan verәn iqtisadi inkişaf sәviyyәsini ixtisar etmәk
innovasiya prosesini işә salmaq üçün kifayәt qәdәr intellektual vә texnoloji potensialın olması
innovasiya şәbәkәsinin iştirakçılarının sayının daim artması, hәmçinin yeni sosial qrupların cәlb edilmәsi
innovasiya inkişafına istiqamәtlәnәn institutsional sistemin yaradılması

171 Milli innovasiya sistemini yaradan amillәrin sәmәrәli tәsiri hansı şәrtlәr daxilindә mümkündür?

•

tәsәrrüfatçı subyekt, fiziki şәxslәrin әksәriyyәti tәrәfindәn innovasiyaya tam MİSә tәlәbin olması
innovasiya inkişafına istiqamәtlәnәn institutsional sistemin yaradılması
hamısı
innovasiya prosesini işә salmaq üçün kifayәt qәdәr intellektual vә texnoloji potensialın olması
innovasiya şәbәkәsinin iştirakçılarının sayının daim artması, hәmçinin yeni sosial qrupların cәlb edilmәsi

172 Milli innovasiya sisteminin çox vacib struktur xarakteristikası –

•

maliyyә ehtiyatlarının strukturu vә hәcmi
tәdqiqat vә layihәlәrin dövlәt vә özәl sahibkarlıq tәrәfindәn maliyyәşdirilmәsinin nisbәti
innovasiya prosesinin iştirakçılarının mәrkәzlәşdirilmәsinin miqdarı, dәrәcәsi
kadr vә material ehtiyatlarının strukturu vә hәcmi
innovasiya fәaliyyәtinin patent, yeni mәhsul vә texnologiyalar, elmi nәşrlәr şәklindә nәticәlәri

173 Milli innovasiya sisteminin әsas ölçü növlәrindә biri sәhvdir:

•

maliyyә ehtiyatlarının strukturu vә hәcmi
tәdqiqat vә layihәlәrin dövlәt vә özәl sahibkarlıq tәrәfindәn maliyyәşdirilmәsinin nisbәti
innovasiya prosesinin iştirakçılarının mәrkәzlәşdirilmәsinin miqdarı, dәrәcәsi
kadr vә material ehtiyatlarının strukturu vә hәcmi
innovasiya fәaliyyәtinin patent, yeni mәhsul vә texnologiyalar, elmi nәşrlәr şәklindә nәticәlәri

174 Milli innovasiya sisteminin әsas ölçülәri –

•

maliyyә ehtiyatlarının strukturu vә hәcmi
innovasiya fәaliyyәtinin patent, yeni mәhsul vә texnologiyalar, elmi nәşrlәr şәklindә nәticәlәri
kadr vә material ehtiyatlarının strukturu vә hәcmi
innovasiya prosesinin iştirakçılarının mәrkәzlәşdirilmәsinin miqdarı, dәrәcәsi
hamısı

175 Milli innovasiyanın konsepsiyasının ümumi metodoloji prinsiplәri hansılardır? 1. Şumpeterin iqtisadi
dinamikanın baş faktoru kimi korporasiyalarda innovasiya әsasında rәqabәt vә elmi tәdqiqatlar ideyalarına
riayәt etmәk 2. İnnovasiya fәaliyyәtinin mәzmun vә quruluşuna birbaşa tәsir göstәrәn faktor kimi onun
institutsional kontekstinin tәhlili 3. İqtisadi inkişafda elmin xüsusi rolunun qәbulu 4. Yeni növ istehsal
texniki sistemlәrin tәşәbbüskarı olan vә ilkin konsepsiyası keyfiyyәtcә dәyişilmiş, lakin funksional
prinsiplәri qoruyub saxlayan innovasiyalar 5. Prinsipial baza konstruksiya vә strukturunu dәyişdirәn
texnologiya vә mәhsulların yeni nәslini müәyyәn etmәk

•

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

176 Azәrbaycanda innovasiya sisteminin çatışmazlıqlarının aradan qaldırılması üçün hansı tәdbirlәr görmәk
lazımdır?

•

elmitexnoloji mühiti bazar iqtisadiyyatı şәraitinә uyğunlaşdırmaq
elmlә istehsalat arasında olan kәsiyi yeni tipli innovasiya sistemi ilә birlәşdirmәk
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•

hamısı
Azәrbaycan elminin eksperimental bazasını tәkmillәşdirmәk
olan tәşkilatı sistemi köklü sürәtdә dağıtmadan elmlә tәhsilin inteqrasiyasını yerinә yetirmәk

177 Aşağıdakılardan resurs struktur parametrlәrә aid olanı göstәrin:

•

Siyasi amillәr
Tәşkilati vasitәlәr (texnologiyalar, metodlar, tәşkilati struktur)
Bütün variantlar
Xarici  iqtisadi әlaqәlәrin güclәndirilmәsi

178 Resurs struktur parametrlәri nәyi xarakterizә edir?

•

Bütün variantlar
Resursun köhnәlmәsini
Resursun aşınmasını
Resursun qalıq gününü
Әmәk, maddi  texniki, informasiya vә maliyyә ehtiyatlarını

179 Sistemin daxili vәziyyәtini göstәrәn struktur parametrlәr hansı parametrlәrә bölünür?

•

Resurs vә funksional
Resurs
Funksional
İnteqral
Funksional vә inteqral

180 Lokal diaqnostik parametrlәr sistemin neçә defektini göstәrir?

•

Bir
Bir neçә
Hamısını
Heçbir
Sonsuz

181 İnnovasiya strategiyasının seçimi nәdәn asılıdır?

•

Vençur kapitalından
Güzәştli kredillәşmәdәn
İnnovasiyapotensialının vәziyyәtindәn
Satış bazarının düzgün qiymәtlәndirilmәsindәn

182 Tәşkilatın potensialının tәrkib hissәsini göstәrin?

•

Tәşkilatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin rolunun artirilması
Heç bir variant
Tәşkilatın fәaliyyәtinә birbaşa investorların vәsait qoyuluşu
Taşkilatda prioritet layihәlәrin selektiv qaydada maliyyәlәşdirilmәsi

183 Tәşkilatın potensialının tәrkib hissәsi hansıdır?

•

Tәşkilatın istehsalat fәaliyyәtinә hazır olması
Tәşkilatın sabit istehsal fәaliyyәtinә vә innovasiyalara hazırlığı
Tәşkilatın sanasiyaya hazır olması
Tәşkilatın xarici  iqtisadi әlaqәlәrinin güclәndirilmәsinә hazırlığı
Tәşkilatın innovasiyaya hazırlığı

184 Tәşkilatın potensialı neçә tәrkib hissәdәn ibarәtdir?
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•

7
3
5
2
4

185 Tәşkilatın potensialının inkişafı vasitәsilә nә baş verir?

•

Tәşkilatın inkişafı
Tәşkilatın bölmәlәrinin inkişafı
İstehsal tәsәrrüfat sisteminin bütün elementlәrinin inkişafi
Bütün variantlar

186 Tәşkilatın innovasiya potensialı ilә onun mövcudluğu arasında әlaqә necәdir?

•

Tәşkilatda sanasiyanın mәqsәdәuyğun olub olmamasını müәyyәn edәn әsas meyardır
Tәşkilatın strategiyasının mәqsәdәuyğun olub olmamasını müәyyәn edәn әsas meyardır
Tәşkilatın müflislәşmәsinin mәqsәdәuyğun olub olmamasını müәyyәn edәn meyardır
Tәşkilatın mövcudluğunun mәqsәdәuyğun olub olmamasını müәyyәn edәn әsas meyardır

187 İnnovasiyanın tәşkilati nәzәriyyәsi hansı problemlәri әhatә edir?

•

texniki
hamısı
maliyyәiqtisadi
kadr
sosialtexnoloji

188 Nәzәri innovatikanın predmeti vә obyekti –

•

heç biri
optimal konstruksiyalı MTTİSin proqnozlaşdırılması vә layihәlәndirilmәsi sistemidir, MTTİSin digәr tәhsil
sistemlәri ilә qarşılıqlı fәaliyyәtinin vә innovasiya prosesinin, sosial, iqtisadi, vә ekoloji prosesinin öyrәnilmәsidir
innovasiyalara xidmәt üçün innovasiyanın vә ya kiçik innovasiya firmasının kadr hazırlığı mәrhәlәsini tәmin edәn
innovasiya texnologiyalarının öyrәnilmәsi
innovasiya fәaliyyәtinin strategiyası vә biznes planlaşdırılmasının seçim mәrhәlәsini tәmin edәn innovasiya
texnologiyalarının öyrәnilmәsi
innovasiya layihәsinin realizәsini öyrәnilmiş texnologiyaların başqa predmet vә ya çoğrafi sahәyә ötürülmәsi yolu
ilә tәmin edilәn innovasiya texnologiyalarının öyrәnilmәsi

189 İnnovatikada modelin istifadәsi mәrhәlәsinә aid olanı seçin:

•

optimal idarәetmә vә layihә qәrarlarının qәbul edilmәsinin әsaslandırılması
informasiyanın yığılması, uyğunlaşdırılması vә tәhlili aparılması
onun real vә ya proqnozlaşdırılan obyekt vә proseslәrә adekvat olmasının yoxlanılması
modelin parametrlәrinin eynilәşdirilmәsi
qәrarların dayanıqlılığının tәdqiqi vә onların model parametrlәrinin vә idarәedici tәsirlәrin dәyişmәsinә hәssaslığı

190 İnnovatikada modelin tәdqiqi mәrhәlәsinә aid olmayanı seçin:

•

qәrarların dayanıqlılığının tәdqiqi vә onların model parametrlәrinin vә idarәedici tәsirlәrin dәyişmәsinә hәssaslığı
modelin parametrlәrinin eynilәşdirilmәsi
informasiyanın yığılması, uyğunlaşdırılması vә tәhlili aparılması
onun real vә ya proqnozlaşdırılan obyekt vә proseslәrә adekvat olmasının yoxlanılması
onun tәtbiq sahәsinin tәyin edilmәsi

191 MİSin bünövrәsini tәşkil edәn milli iqtisadiyyatın bazis sahәlәrinә aiddir:

•

biliyin generasiyası
mәşğulluğun ixtisarı
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innovasiyamaliyyә tәminatlı infrastruktur
tәhsil, kadrların peşәkar hazırlığı
biliyin yayılması vә tәtbiqi, yeniliyin kommersiyalaşması

192 Hansı tәşkilatın innovasiya potensialına aiddir?

•

Bütün variantlar
Proqramın hәyata keçirilmәsinә hazırlıq dәrәcәsi
Müәssisәnin qlobal strategiyasının hazırlanması
Bazarda rәqabәt imkanlarının qorunub saxlanılması

193 İnnovatikada modelin tәdqiqi mәrhәlәsinә aid olanı seçin:

•

layihә qәrarlarının qәbul edilmәsinin әsaslandırılması
qәrarların dayanıqlılığının tәdqiqi vә onların model parametrlәrinin vә idarәedici tәsirlәrin dәyişmәsinә hәssaslığı
informasiyanın yığılması, uyğunlaşdırılması vә tәhlili aparılması
MTTİSlәrin vә innovasiya fәaliyyәtinin müxtәlif inkişaf ssenarilәri çәrçivәsindә tәdqiqi
optimal idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsinin әsaslandırılması

194 İnnovatikada modelin hazırlanması mәrhәlәsinә aid olanı seçin:

•

onun tәtbiq sahәsinin tәyin edilmәsi
informasiyanın yığılması, uyğunlaşdırılması vә tәhlili aparılması
onun real vә ya proqnozlaşdırılan obyekt vә proseslәrә adekvat olmasının yoxlanılması
qәrarların dayanıqlılığının tәdqiqi vә onların model parametrlәrinin vә idarәedici tәsirlәrin dәyişmәsinә hәssaslığı
modelin parametrlәrinin eynilәşdirilmәsi

195 İnnovatikada modellәşmәyә hansı mәrhәlәlәr aiddir?

•

modelin öyrәnilmәsi üçün sahәsinin seçilmәsi, modelin bәrpası
modelin hazırlanması, modelin tәdqiqi vә modelin istifadәsi
modelin hazırlanması, modelin bәrpası vә elmi biliklәrin formalaşması
modelin hazırlanması, modelin bәrpası vә mәqsәd
elmi biliklәrin formalaşması, mәqsәd vә modelin istifadәsi

196 Dövlәtin MİS inkişafının tәnzimlәnmәsinә aid deyil:

•

müәyyәn müddәtә texnoloji inkişaf proqnozunun işlәnmәsi vә elmitexnoloji prioritetlәrin tәyin edilmәsi
iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı strategiyasının işlәnmәsi
innovasiya infrastruktunun inkişafının dәstәklәnmәsi
mәşğulluğun ixtisarı
dövlәtin elmitexniki vә innovasion siyasәtinin, onun normativlәri, resursları vә kadr tәminatının formalaşması

197 Dövlәtin MİS inkişafının tәnzimlәnmәsinә aiddir:

•

innovasiya infrastruktunun inkişafının dәstәklәnmәsi
hamısı
iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı strategiyasının işlәnmәsi
müәyyәn müddәtә texnoloji inkişaf proqnozunun işlәnmәsi vә elmitexnoloji prioritetlәrin tәyin edilmәsi
dövlәtin elmitexniki vә innovasion siyasәtinin, onun normativlәri, resursları vә kadr tәminatının formalaşması

198 Hansı innovasiya strategiyasının işlәnib hazırlanmasında zәruridir?

•

Heç biri
Xalis investisiya
İnnovasiyanın hazırlığında texniki parametrlәrin mütәrәqqi standartlardan geri qalması
Prioritet layihәlәrin seçmә qaydada maliyyәlәşdirilmәsi
Vençur kapitalı
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199 İnnovasiya strategıyasının işlәnib hazırlanmasında zәruri әmәliyyat hansıdır?

•

Bütün variantlar
Güzәştli amortizasiya
Satış bazarının düzgün qiymәtlәndirilmәsi
İnnovasiya potensialının qiymәtlәndirilmәsi
İnnovasiya layihәlәrinә daxil olan elmi  tәdqiqat işlәrinin aşağı olması

200 İnnovasiya strategiyasının seçimi hansından asılıdır?

•

Heç bir variant
Dövlәt tәnzimlәnmәsindәn
Vergi güzәştlәrindәn
Subsidiya vә subvensiyalardan
İnnovasiya layihәlәrinә daxil olan elmi  tәdqiqat işlәrinin dayandırılmasından

201 Müәssisәnin innovasiya potensialının inkişafı hansı vasitә İlә hәyata keçirib bilәr?

•

Müәssisәnin daxili mühitinin komponentlәrinin inkişafı
Müәssisәnin istehsaldaxili ehtiyatlarının aşkar edilmәsi
Müәssisәnin sanasiyası
Müәssisәnin müflislәşmәsi
Müәssisәnin xarici mühitinin komponentlәrinin tәsiri

202 İnnovasiyanın mәqsәdini göstәrin

•

Bazar rәqabәtindә inhisarçılığın aradan qaldırılması
Bazar mübarizәsindә rәqabәt imkanlarının azaldılması
Bazarda qiymәtin qaldınlması
Bazardakı mübarizәdә rәqabәt imkanlarının qorunub saxlanrnası
Bazardakı rәqabәtdә inhisarçı mövqeyә keçilmәsi

203 İnnovasiya mәqsәdi firmanın qlobal strategiyası kimi hansı yüksәk mәqsәdlәrә nail olmaq vasitәsi kimi
çıxış edir ?

•

Bütün variantlar
Uzunmüddәtli perspektivdә yüksәk mәnfәәt әldә edilmәsi
Bazar rәqabәtindә imkanların qorunub saxlanması
Böhran probleminin hәlli

204 Qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadә edәn, yayan sәlahiyyәtә malik olan fiziki şәxs
adlanır:

•

informasiya
informasiyanın sahibi
informasiya istifadәçisi
informasiya daşıyıcısı
informasiyaya yol

205 İnformasiyanın sahibi 

•

informasiya sahibi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş hüquqi sәnәdlәrdәki qaydaların cәmi
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadә edәn, yayan sәlahiyyәtә malik olan fiziki şәxs
informasiya sahibindәn müәyyәn olunmuş qanun vә qaydalara uyğun olaraq informasiya alıb istifadә edәn
subyekt
informasiya ilә taniş olmaq üçün subyektlәrin alınması, hәmçinin texniki vasitә ilә ötürülmәsidir
fiziki şәxslәr vә ya maddi obyekt, hәmçinin simvol, siqnal, texniki qәrar vә proses şәklindә olan informasiyanın
yerlәşdiyi fiziki sahә
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206 Fiziki şәxslәr vә ya maddi obyekt, hәmçinin simvol, siqnal, texniki qәrar vә proses şәklindә olan
informasiyanın yerlәşdiyi fiziki sahә adlanır:

•

informasiya istifadәçisi
informasiya daşıyıcısı
informasiya
informasiyaya yol
informasiyanın sahibi

207 İnformasiya daşıyıcısı –

•

fiziki şәxslәr vә ya maddi obyekt, hәmçinin simvol, siqnal, texniki qәrar vә proses şәklindә olan informasiyanın
yerlәşdiyi fiziki sahә
verilmә formasından asılı olmayaraq әşya, insan, faktlar, hadisәlәr vә proseslәr haqqında mәlumatdır
informasiya ilә taniş olmaq üçün subyektlәrin alınması, hәmçinin texniki vasitә ilә ötürülmәsidir
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadә edәn, yayan sәlahiyyәtә malik olan fiziki şәxs
informasiya sahibi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş hüquqi sәnәdlәrdәki qaydaların cәmi

208 İnformasiyaya yol 

•

informasiya sahibi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş hüquqi sәnәdlәrdәki qaydaların cәmi
verilmә formasından asılı olmayaraq әşya, insan, faktlar, hadisәlәr vә proseslәr haqqında mәlumatdır
fiziki şәxslәr vә ya maddi obyekt, hәmçinin simvol, siqnal, texniki qәrar vә proses şәklindә olan informasiyanın
yerlәşdiyi fiziki sahә
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadә edәn, yayan sәlahiyyәtә malik olan fiziki şәxs
informasiya ilә taniş olmaq üçün subyektlәrin alınması, hәmçinin texniki vasitә ilә ötürülmәsidir

209 İnformasiya ilә taniş olmaq üçün subyektlәrin alınması, hәmçinin texniki vasitә ilә ötürülmәsi adlanır:

•

informasiya istifadәçisi
informasiyanın sahibi
informasiyaya yol
informasiya
informasiya daşıyıcısı

210 Verilmә formasından asılı olmayaraq әşya, insan, faktlar, hadisәlәr vә proseslәr haqqında mәlumat
adlanır:

•

informasiyaya yol
informasiya
informasiya istifadәçisi
informasiyanın sahibi
informasiya daşıyıcısı

211 İnformasiya –

•

informasiya sahibi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş hüquqi sәnәdlәrdәki qaydaların cәmi
verilmә formasından asılı olmayaraq әşya, insan, faktlar, hadisәlәr vә proseslәr haqqında mәlumatdır
informasiya ilә taniş olmaq üçün subyektlәrin alınması, hәmçinin texniki vasitә ilә ötürülmәsidir
[fiziki şәxslәr vә ya maddi obyekt, hәmçinin simvol, siqnal, texniki qәrar vә proses şәklindә olan informasiyanın
yerlәşdiyi fiziki sahә
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadә edәn, yayan sәlahiyyәtә malik olan fiziki şәxs

212 İqtisadi informasiya cәmiyyәtindә istifadә olunan resurslara aid deyil:

•

informasiya
zaman
әmәk
kapital
qrup vә regional azadlıq
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213 İqtisadi informasiya cәmiyyәti hansı resusrlardan istifadә edir?

•

әmәk, kapital, proqram tәminat, zaman
әmәk, kapital, fәrdi, qrup vә regional azadlıq, informasiya
heç biri
әmәk, kapital, mәşğulluq, zaman
kapital, informasiya, mәşğulluq

214 Hәr bir layihәnin potensialının vәziyyәti nәdәn asılıdır?

•

Bütün idarәetmә funksiyalarının hәcm vә keyfiyyәtcә vaxtında yerinә yetirilmәsi vәziyyәtindәn
Bütün istehsal funksiyalarının hәcm vә keyfiyyәtcә vaxtında yerinә yetirilmәsindәn
Bütün idarәetmә funksiyalarının qәnaәtlә icra edilmәsi vәziyyәtindәn
Bütün istehsal funksiyalarının qәnaәtlә yerinә yetirilmәsi vәziyyәtindәn
Bütün variantlar

215 Tәşkilatın inteqral innovasiya potensialının vәziyyәti nә ilә müәyyәn edilir?

•

Tәşkilatın bir layihәsinin potensialının vәziyyәtlәri ilә
Tәşkilatda layihәlәrin potensialları mәcmusunun vәziyyәti ilә
Tәşkilkatın layihәlәrinin ekspertizası ilә
Tәşkilatın inkişafına logistik situasion yanaşma ilә

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

•

Bütün variantlar
Tәşkilatın bir qrup layihәyә münasibәtdә cari vәziyyәtinin inteqral qiymәtlәndirilmәsi
Tәşkilatın bir yeni layihә reallaşdırmağa hazırlıq dәrәcәsinin xüsusi qiymәtlәndirilmәsi
Tәşkilatın artıq reallaşdırılmaqda olan bütün layihәlәrә münasibәtdә cari vәziyyәtinin inteqral qiymәtlәndirilmәsi

217 İnnovasiya potensialının qiyınәtlәndirilmәsindә layihә vә ya proqram dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Yeni mәhsulun satışı
Yeni mәhsulun buraxılışı
Bütün variantlar
Fәaliyyәt istiqamәti

218 Tәşkilatın stili onun hansı blokuna aiddir?

•

Tәşkilati blok
İdarәetmә bloku
Mәhsul bloku
Resurs bloku

219 Resurs blokuna nәlәr aiddir?

•

Bütün variantlar
Müәssisәnin maddi texniki resurslar kompleksi
Müәssisәnin әmәk resursları
Müәssisәnin informasiya vә maliyyә resursları kompleksi

220 Tәşkilatın daxili mühiti hansı bloklar şәklindә qruplaşdırılır?

•

Bütün variantlar
Funksional blok
Mәhsul (layiha) bloku
Resurs bloku
Tәşkilati vә idarәetmә blokları
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221 İnnovasiya fәaliyyәtinin statistik müşahidәsi hansı tәdbirlәri әhatә etmәlidir? 1. müәssisәlәri tam әhatә
edәrәk göstәricilәrin ixtisar edilmiş spektri üzrә operativ hesabat 2. xüsusi proqram üzrә vә yalnız innovasiya
– fәal müәssisәlәr qrupunun natamam tәdqiqatı 3. әsas proqram üzrә vә müәssisәlәri tam әhatә edәrәk tam
tәdqiqat

•

ancaq 1
heç biri
ancaq 3
ancaq 2
1, 2, 3

222 İnnovasiya mәhsulunun statistikası dedikdә başa düşülür:

•

hamısı
kadrlar vә onların hazırlığı sәviyyәsi
innovasiya fәaliyyәtinin statistikasının sәnaye mәhsulunun yerlәşdirilmәsi, onun istehsalatda hazırlanması vә
mәnimsәnilmәsi proseslәrini öyrәnәn bölmә
innovasiya vә innovasiya fәaliyyәtinin qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәri
innovasiya vә innovasiya fәaliyyәtindә ekoloji vәziyyәtin tarazlaşdırılması

223 İnnovasiya vә innovasiya fәaliyyәti statistikasının predmetinә daxil deyildir:

•

innovasiya vә innovasiya fәaliyyәtinin stratistik göstәricilәrinin avtomatlaşdırılmış qiymәtlәndirilmәsi
metodologiya vә üsullarının işlәnmәsiә
innovasiya vә innovasiya fәaliyyәtindә ekoloji vәziyyәtin tarazlaşdırılması
innovasiya vә innovasiya fәaliyyәtinin statistik göstәricilәrinin tәsnifatı vә sisteminin işlәnmәsi
innovasiya vә innovasiya fәaliyyәtinin statistik hesabatının aparılması
ölkә daxilindә, hәmçinin xarici ölkәlәrlә texnologiyaların ticarәt mübadilәsi dә daxil olmaqla, elmi tәdqiqatlar,
innovasiya işlәmәlәri vә kadrların vәziyyәti vә nәticәlәrinin dәyişmәsi monitorinqinin tәşkili

224 İnnovasiya vә innovasiya fәaliyyәti statistikasının predmetinә daxildir:

•

innovasiya vә innovasiya fәaliyyәtinin statistik göstәricilәrinin tәsnifatı vә sisteminin işlәnmәsi
hamısı
innovasiya vә innovasiya fәaliyyәtinin stratistik göstәricilәrinin avtomatlaşdırılmış qiymәtlәndirilmәsi
metodologiya vә üsullarının işlәnmәsinә
ölkә daxilindә, hәmçinin xarici ölkәlәrlә texnologiyaların ticarәt mübadilәsi dә daxil olmaqla, elmi tәdqiqatlar,
innovasiya işlәmәlәri vә kadrların vәziyyәti vә nәticәlәrinin dәyişmәsi monitorinqinin tәşkili
innovasiya vә innovasiya fәaliyyәtinin statistik hesabatının aparılması

225 İnnovasiyalar statistikasının mәqsәdi:

•

buraxılan innovasiya mәhsulunun daxili vә xarici bazarda yüksәk rәqabәt qabiliyyәtliliyinin әldә edilmәsi
innovasiyalar işlәmәlәrinin hәcmi, strukturu vә dinamikası haqqında dәqiq vә etibarlı statistik informasiyaya olan
tәlәbatı ödәmәkdir
buraxılan innovasiya mәhsulunun kömәyi ilә lazımi idxalәvәzetmә templәrinin tәmin edilmәsi
istehsalın yüksәk texnoloji sәviyyәsinin әldә edilmәsi
bütün növ ehtiyatların iqtisadiekoloji mövqedәn optimal istifadә olunması

226 İnnovasiya fәaliyyәtinin informasiya tәminatı әsas istiqamәtlәri hәlli innovasiya fәaliyyәti ilә daha sıx
bağlı olan hansı mәsәlәlәrdәn asılıdı?

•

buraxılan innovasiya mәhsulunun daxili vә xarici bazarda yüksәk rәqabәt qabiliyyәtliliyinin әldә edilmәsi
hamısı
buraxılan innovasiya mәhsulunun kömәyi ilә lazımi idxalәvәzetmә templәrinin tәmin edilmәsi
istehsalın yüksәk texnoloji sәviyyәsinin әldә edilmәsi
bütün növ ehtiyatların iqtisadiekoloji mövqedәn optimal istifadә olunması

227 İnformasiya sahibi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş hüquqi sәnәdlәrdәki qaydaların cәmi adlanır:
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•

informasiya daşıyıcısı
informasiyanın sahibi
informasiyaya çıxış hüququ
informasiya istifadәçisi
informasiyaya yol

228 İnformasiyaya çıxış hüququ –

•

informasiya sahibindәn müәyyәn olunmuş qanun vә qaydalara uyğun olaraq informasiya alıb istifadә edәn
subyekt
fiziki şәxslәr vә ya maddi obyekt, hәmçinin simvol, siqnal, texniki qәrar vә proses şәklindә olan informasiyanın
yerlәşdiyi fiziki sahә
informasiya ilә taniş olmaq üçün subyektlәrin alınması, hәmçinin texniki vasitә ilә ötürülmәsidir
qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadә edәn, yayan sәlahiyyәtә malik olan fiziki şәxs
informasiya sahibi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş hüquqi sәnәdlәrdәki qaydaların cәmi

229 İnformasiya sahibindәn müәyyәn olunmuş qanun vә qaydalara uyğun olaraq informasiya alıb istifadә
edәn subyekt adlanır:

•

informasiyanın sahibi
informasiya daşıyıcısı
informasiya istifadәçisi
informasiya
informasiyaya yol

230 İnformasiya daşıyıcısı 

•

qanuni aktlara uyğun informasiyaya malik olan, istifadә edәn, yayan sәlahiyyәtә malik olan fiziki şәxs
informasiya sahibindәn müәyyәn olunmuş qanun vә qaydalara uyğun olaraq informasiya alıb istifadә edәn
subyekt
informasiya sahibi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş hüquqi sәnәdlәrdәki qaydaların cәmi
fiziki şәxslәr vә ya maddi obyekt, hәmçinin simvol, siqnal, texniki qәrar vә proses şәklindә olan informasiyanın
yerlәşdiyi fiziki sahә
informasiya ilә taniş olmaq üçün subyektlәrin alınması, hәmçinin texniki vasitә ilә ötürülmәsidir

231 Hansılar daxili diagnostik parametrlәrә aiddir?

•

Bütün variantlar
İşçilәri ümumi sayı
Elmi dәrәcәli mütәxәssislәrin sayı
Әmәyin ödәnilmәsi ilә bağlı bütün xәrclәr

232 İnnovator sisteminә nәzәrәn diaqnostik parametrlәrin növlәri hansılardır?

•

Endogen
Daxili
Xarici
Ekzogen
Daxili vә xarici

233 Diaqnostik parametrlәr necә ola bilәr?

•

Heç biri
Lokal
Kompleks
Lokal vә kompleks
Struktur

234 Yüksәk keyfiyyәtli diaqnostik tәhlildә hansı zәruri şәrtdir?
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•

Seçilәn diaqnostik parametrlәrin qiymәtlәrinin tәhrif olunması
Seçilmiş diaqnostik parametrlәrin qiymәtlәri haqqında informasiyanın tәxminiliyi
İstehsal daxili ehtiyyatların aşkar edilmәsi
Seçilmiş diaqnostik parametrlәrin qiymәtlәri haqqında informasiyanın dәqiqliyi

235 Hansı yüksәk keyfiyyәtli diaqnostik tәhlildә zәruri şәrt deyil?

•

Tәhlil olunan obyektin sistemli tәhlilinә aid biliklәrdәn istifadә edilmәsi
Bütün variantlar
Obyektin fәaliyyәtinin iqtisadisosial proqnozlaşdırılması
Diaqnostik parametrlәrlә digәr mühüm parametrlәr arasında qarşılıqlı әlaqәlәrin bilinmәsi
Sistem modelinә aid biliklәrdәn istifadә edilmәsi

236 Hәm daxili, hәm dә kәnar analitiklәr üçün diaqnostik yanaşma necә hәyata keçirilir?

•

Heç biri
Firmanın vәziyyәtinin tәhlili vә diaqnozlaşdırılması şәklindә
Firmanın vәziyyәtinin tәhlili şәklindә
Firmanın fәaliyyәtinin ekspert qiymәtlәndirilmәsi әsasında
Firmanın vәziyyәtinin diaqnozlaşdırılması şәklindә

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

•

Sistemli tәhlil aparmağı bacaran mütәxәssislәrin olmaması
Müddәtlәrin mәhdud olması
Bütün variantlar
Tәşkilat haqqında informasiyadan istifadә etmәk imkanının olmaması
Tәşkilat haqqında informasiyanın olmaması

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

•

Bütün variantlar
Tәşkilatın inkişaf probleminin tәsviri vә tәşkilati potensialın qiymәtlәndirilmәsi
Problemin hәlli proqramma daxil olan mәsәlәnin qoyuluşu vә fәaliyyәtin sistem modelinin tәsviri
Qarşıya qoyulan innovasiya mәsәlәsi üçün resurs potensialının vә fәaliyyәtin nәzәrdә tutulan nәticәlәrinә nail
olmaq qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
Tәşkilatın potensialının, onun qarşıya qoyduğu mәsәlәlәri hәll etmәyә hazır olmasının inteqral qiymәtinin
müәyyәn edilmәsi

239 Tәşkilatın innovasiya potensialının qiymәtlәndirilmәsi metodikasının İnkişafında hansı yanaşma nәzәrә
alınmalıdır?

•

Heç biri
Sistemli yanaşma
Logistik situasion yanaşma
Mәqsәdli yanaşma
Sistemli vә mәqsәdli yanaşma

240 Tәşkilatın İnnovasiya potensialının qiymәtlәndirilmәsi metodikası hansı әsasda qurulur?

•

Mәqsәdli vә mәzmun yanaşmaları әsasında
Sistemli vә mәqsәdli yanaşmalar әsasında
Sistemli vә prosesual yanaşmalar әsasında
Heç biri
Mәqsәdli vә prosesual yanaşma әsasında

241 Y.V.Yakovets texnikanın tsiklik inkişafı nöqteyinәzәrindәn innovasiyaların xırda ixtiralar – xırda
innovsiyalar növünә aid xüsusiyyәt hansıdır?
36/104

22.12.2016

•

belә innovasiyalar öz mәnimsәnilmәlәri üçün uzun vaxt vә böyük mәsrәf tәlәb edirlәr, amma onlar bu mәsrәflәri vә
vaxtı «artıqlaması» ilә doğruldurlar
hamısı
bu innovasiyalar mövud texnika nәslinin modifikasiyası vә yeni modellәrin yaradılması üçün bazadır
bu innovasiyalar texnikanın yeni nәslini formalaşdırır, daha az xәrclәrlә vә müddәtlәrlә reallaşdırılır
buraxılan texnika modellәrinin ayrıayrı istehsal vә ya istehlak parametrlәrini yaxşılaşdırır

242 Y.V.Yakovets texnikanın tsiklik inkişafı nöqteyinәzәrindәn innovasiyaların orta ixtirakların yaratdığı
orta innovasiyalar növünә aid xüsusiyyәt hansıdır?

•

hamısı
buraxılan texnika modellәrinin ayrıayrı istehsal vә ya istehlak parametrlәrini yaxşılaşdırır
bu innovasiyalar mövud texnika nәslinin modifikasiyası vә yeni modellәrin yaradılması üçün bazadır
belә innovasiyalar öz mәnimsәnilmәlәri üçün uzun vaxt vә böyük mәsrәf tәlәb edirlәr, amma onlar bu mәsrәflәri vә
vaxtı «artıqlaması» ilә doğruldurlar
bu innovasiyalar texnikanın yeni nәslini formalaşdırır. Daha az xәrclәrlә vә müddәtlәrlә reallaşdırılır

243 Y.V.Yakovets texnikanın tsiklik inkişafı nöqteyinәzәrindәn innovasiyaların iri innovasiyalar növünә aid
xüsusiyyәt hansıdır?

•

hamısı
bu innovasiyalar texnikanın yeni nәslini formalaşdırır, daha az xәrclәrlә vә müddәtlәrlә reallaşdırılır
belә innovasiyalar öz mәnimsәnilmәlәri üçün uzun vaxt vә böyük mәsrәf tәlәb edirlәr, amma onlar bu mәsrәflәri vә
vaxtı «artıqlaması» ilә doğruldurlar
bu innovasiyalar mövud texnika nәslinin modifikasiyası vә yeni modellәrin yaradılması üçün bazadır
buraxılan texnika modellәrinin ayrıayrı istehsal vә ya istehlak parametrlәrini yaxşılaşdırır

244 Y.V.Yakovets texnikanın tsiklik inkişafı nöqteyinәzәrindәn innovasiyaların әn iri bazis innovasiyaları
növünә aid xüsusiyyәt hansıdır?

•

bu innovasiyalar texnikanın yeni nәslini formalaşdırır. Daha az xәrclәrlә vә müddәtlәrlә reallaşdırılır
belә innovasiyalar öz mәnimsәnilmәlәri üçün uzun vaxt vә böyük mәsrәf tәlәb edirlәr, amma onlar bu mәsrәflәri vә
vaxtı «artıqlaması» ilә doğruldurlar
hamısı
buraxılan texnika modellәrinin ayrıayrı istehsal vә ya istehlak parametrlәrini yaxşılaşdırır
bu innovasiyalar mövud texnika nәslinin modifikasiyası vә yeni modellәrin yaradılması üçün bazadır

245 İnnovsiyalar üzrә tәdqiqatçıalim Y.V.Yakovets texnikanın tsiklik inkişafı nöqteyinәzәrindәn
innovasiyaların hansı növünü ayırır:

•

xırda ixtiralar – xırda innovsiyalar
hamısı
әn iri bazis innovasiyaları
iri innovasiyalar
orta ixtirakların yaratdığı orta innovasiyalar

246 Pevit vә Uolker elmi biliklәrdәn istifadә sәviyyәsinә vә onların geniş tәtbiqindәn asılı olaraq
innovasiyaların hansı tipini ayırırlar

•

bir yeni mәhsulun müxtәlif sahәlәrdә istifadәsi
hamısı
nәticәlәri ictimai fәaliyyәtin müxtәlif sferlarında geniş tәtbiq olunan, fundamental elmi biliklәrdәn istifadәyә
әsaslanan innovasiyalar
yenә dә elmi tәdqiqatlara әsaslanan, amma dar sahәdә tәtbiq olunan innovasiyalar
artıq mövcud olan texniki biliklәrdәn istifadә etmәklә işlәnib hazırlanan, dar tәtbiq sferaları yeniliklәr

247 Y.Şumpeter hansı tipik dәyişikliklәri vә yaxud innovasiyaları fәrqlәndirirdi?
yeni xassәlәrә malik mәhsulun tәtbqi
37/104

22.12.2016

•

yeni xammaldan istifadә
istehsalın tәşkilindә vә onun maddi texniki tәminatında yeni dәyişiklik
hamısı
yeni texnikanın, yeni texnoloji proseslәrin vә ya istehsalın yeni bazar tәminatının istifadәsi

248 Hansı alim öz әsәrindә innovasiyanı texniki dәyişikliyin iqitsadi tәsiri kimi nәzәrdәn keçirmişdir

•

Y.P.Morozov
N.D.Kondratyev
Y.Şumpeter
P.Samuelson
A.Smitt

249 Bazar şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn firmanın konkret innovasiya mәqsәdlәrinә, elmi, әmәk, maddi vә
maliyyә resurslarından sәmәrәli istifadә әsasında optimal nәticәlәrә nail olmağa, menecmentin iqtisadi
mexanizminin rәngarәng prinsiplәrinin, funksiyalarının vә metodlarının tәtbiqinә istiqamәtlәnmiş peşәkar
fәaliyyәtin xüsusi növü adlanır:

•

bazis innovasiya
keçmiş dövr
innovasiya menecmenti
innovasiyanın hәyat dövrü
innovasiya prosesi

250 İnnovasiya menecmenti –

•

informasiya әmtәәsinin istehsalı, mübadilәsi, istehlakı vә qorunması prosesindә meydana çıxan iqtisadi, hüquqi,
tәşkilati münasibәtlәridir
bazar şәraitindә fәaliyyәt göstәrәn firmanın konkret innovasiya mәqsәdlәrinә, elmi, әmәk, maddi vә maliyyә
resurslarından sәmәrәli istifadә әsasında optimal nәticәlәrә nail olmağa, menecmentin iqtisadi mexanizminin
rәngarәng prinsiplәrinin, funksiyalarının vә metodlarının tәtbiqinә istiqamәtlәnmiş peşәkar fәaliyyәtin xüsusi
növüdür
mәhsul (xidmәt) bazarının xüsusiyyәtlәrinin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә sifariş edilmiş elmi, layihәtexnoloji,
yaxud tәşkilati işlәrin nәticәlәrinin istifadәsini nәzәrdә tutan innovasiyadır
әsasında fundamental elmi nailiyyәtlәrin durduğu növbәti nәsil üçün innovasiya mәhsulu yaratmağa imkan verәn
kәşflәrә yeni üsulların tәtbiqi әsasında reallaşır
dünya tәcrübәsindә әvvәllәr qazanılmış nailiyyәtlәrin optimal toplusunun istifadәsi hesabına әldә edilmiş
innovasiyadır

251 Makromühitin vәziyyәtinin vә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi neçә mәrhәlәdәn keçir?

•

5
1
2
3
4

252 Zәruri hallarda tәhlil obyektini hansı iki vektor hesabına dәrinlәşdirmәk olar?

•

Әrazi miqyası vә sahәlәr
Әrazi miqyası vә strategiya
Sahәlәr vә makromühit
Zәif cәhәtlәr vә sahәlәr
Qüvvә vә tәhlükәlәr

253 Makro mühitin tәhlilindә tәhlilin obyekti nәdir?

•

Xalq tәsәrrüfatı sahәlәri
Daxili makromühit sahәlәri
Xarici makromühit sahәlәri
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İnnovasiya makroiqlimi

254 Tәşkilatın xarici mühitinin strukturunda hansı mühitlәri fәrqlәndirirlәr?

•

Makromühiti
Mikromühiti
Makro vә mikro mühitlәri
Xarici mühiti
Mezomühiti

255 SWOT tәhlil matrisindә vektorlar hansı hissәlәrә bölünür?

•

Firmanın potensialının zәif cәhәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Bütün variantlar
Firmanın qarşılıqlı әlaqәlәri
Kәnar vәziyyәtdәn irәli gәlәn imkanlar vә tәhlükәlәr, firmanın potensialının güclü vә zәif cәhәtlәri

256 SWOT tәhlili matrisi neçә vcktor üzrә qurulur?

•

7
4
2
3
5

257 Firmanın mühiti hansı mәqsәdlәr üçün tәhlil edilir?

•

Firmanın potensialının zәif cәhәtlәrinin aşkar edilmәsi
Firmanın potensialının güclü cәhәtlәrinin müәyyәn edilmәsi
Bütün variantlar
Kәnar mühitin firma üçün yaratdığı tәhlükәlәrin aşkar edilmәsı
Xarici mühitin firmaya yaratdığı imkanların müәyyәn edilmәsi

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

•

Heç biri
Sistemli vә situasion
Situasion vә SWOT
Operativ
Diaqnostik

259 Hansı müәssisәnin innovasiya potensialının qiymәtlәndirilmәsinә aid deyil?

•

Tәşkilatın xarici vә daxili tәzahürlәrini sәciyyәlәndirәn diaqnostik parametrlәr kataloqu
Layihәlәrin texniki  iqtisadi әsaslandırılması
Tәşkilatın struktur vә diaqnostik parametrlәr sistemi arasında qarşılıqlı әlaqәlәrin müәyyәn edilmәsi
Tәşkilati İdarәetmә tәsirlәri kataloqu
Tәşkilatın daxili mühiti ilә bağlı şәrait vә vәziyyәtin kataloqu

260 Funksional struktur parametrlәr nәyi sәciyyәlәndirir?

•

idarәedici tәsirә nәzәrәn fәaliyyәtin rasionallığını
Hamısını
Sistemin resıırslardan istifadә edilmәsini
Tәşkilati potensial baxımdan fәaliyyәtin sәmәrәliliyini

261 İnnovasiya fәaliyyәtinin planlaşdırılmasının әsas vәzifәlәri hansıdır: 1) gәlәcәk dövr üçün firmanın
optimal strategiyasının seçilmәsi; 2) firmanın fәaliyyәtinin vә inkişafının dayanıqlığının tәmin olunması; 3)
optimal nomenklatura vә çeşiddә innovasiyalar vә yeniliklәr portfelinin formalaşdırılması; 4) innovasiya
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fәaliyyәtinin mәqsәdlәrinin stimullaşdırılması; 5) planların icrasının kompleks tәminıtı; 6) planların icrasını
tәmin edәn tәşkilatitexniki vә sosialiqtisadi tәdbirlәrin formalaşdırılması; 7) innovasiya menecmenti
komponentlәrinin ekoloji nöqteyi nәzәrdәn dağıdılması.

•

1,2,3,4,5,7
3,4,5,6,7
2,3,5,6,7
2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6

262 Motivasiya –

•

mәhsul (xidmәt) bazarının xüsusiyyәtlәrinin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә sifariş edilmiş elmi, layihәtexnoloji,
yaxud tәşkilati işlәrin nәticәlәrinin istifadәsini nәzәrdә tutan innovasiyadır
әsasında fundamental elmi nailiyyәtlәrin durduğu növbәti nәsil üçün innovasiya mәhsulu yaratmağa imkan verәn
kәşflәrә yeni üsulların tәtbiqi әsasında reallaşır
firmanın mәqsәdlәrinә vә ya şәxsi mәqsәlәrә nail olmaq üçün özünü vә digәrlәrini fәaliyyәtә sövq edәn
menecment funksiyasıdır
informasiya әmtәәsinin istehsalı, mübadilәsi, istehlakı vә qorunması prosesindә meydana çıxan iqtisadi, hüquqi,
tәşkilati münasibәtlәridir
dünya tәcrübәsindә әvvәllәr qazanılmış nailiyyәtlәrin optimal toplusunun istifadәsi hesabına әldә edilmiş
innovasiyadır

263 İnnovasiya fәaliyyәtinin planlaşdırılmasının vәzifәlәrinә aid olmayan hansıdır:

•

optimal nomenklatura vә çeşiddә innovasiyalar vә yeniliklәr portfelinin formalaşdırılması
innovasiya menecmenti komponentlәrinin ekoloji nöqteyi nәzәrdәn dağıdılması
innovasiya fәaliyyәtinin mәqsәdlәrinin stimullaşdırılması
planların icrasının kompleks tәminıtı
planların icrasını tәmin edәn tәşkilatitexniki vә sosialiqtisadi tәdbirlәrin formalaşdırılması

264 İnnovasiya fәaliyyәtinin planlaşdırılmasının әsas vәzifәlәri hansıdır:

•

gәlәcәk dövr üçün firmanın optimal strategiyasının seçilmәsi
hamısı
innovasiya fәaliyyәtinin mәqsәdlәrinin stimullaşdırılması
optimal nomenklatura vә çeşiddә innovasiyalar vә yeniliklәr portfelinin formalaşdırılması
firmanın fәaliyyәtinin vә inkişafının dayanıqlığının tәmin olunması

265 İnnovasiya fәaliyyәtinin planlaşırılmasının xüsusiyyәti olmayan varıat hansıdır:

•

tәdqiqat obyekti vә predmetinin daimi dәyişmәsi
innovasiya menecmenti komponentlәrinin ekoloji nöqteyi nәzәrdәn dağıdılması
innovasiyaların yeniliyi ilә әlaqәdar olaraq plan situasiyalarının böyük qeyrimüәyyәnliyi, onların işlәnib
hazırlanmasının vә tәtbiqinin uzunmüddәtliliyi, iştirakçıların sayı, işçilәrin ixtisası vә s. amillәrә görә
planlaşdırma sisteminin mürәkkәbliyi
innovasiya qoyuluşu edilmәsinin yüksәk riski
innovasiya menecmentnin vә infrastrukturunun elementlәrinin vә heyәtin innovasiya fәaliyyәtinә hazırlıqlı
olmaması

266 İnnovasiya fәaliyyәtinin planlaşırılmasının xüsusiyyәtlәri hansılardır:

•

tәdqiqat obyekti vә predmetinin daimi dәyişmәsi
hamısı
innovasiyaların yeniliyi ilә әlaqәdar olaraq plan situasiyalarının böyük qeyrimüәyyәnliyi, onların işlәnib
hazırlanmasının vә tәtbiqinin uzunmüddәtliliyi, iştirakçıların sayı, işçilәrin ixtisası vә s. amillәrә görә
planlaşdırma sisteminin mürәkkәbliyi
innovasiya qoyuluşu edilmәsinin yüksәk riski
innovasiya menecmentnin vә infrastrukturunun elementlәrinin vә heyәtin innovasiya fәaliyyәtinә hazırlıqlı
olmaması
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267 İnnovasiya menecmentinin subyektlәrinә aid olmayan hansılardır? 1. Tәşkilatlar (müәssisәlәr) 2.
Yenliklәrin sifarişçilәri 3. innovasiya layihәsi üzrә işlәrin icraçıları 4. xalq tәsәrrüfatı 5. mәhsul

•

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

268 İnnovasiya menecmentinin subyektlәri hansılardır? 1. Tәşkilatlar (müәssisәlәr) 2. Yenliklәrin
sifarişçilәri 3. innovasiya layihәsi üzrә işlәrin icraçıları 4. xalq tәsәrrüfatı 5. mәhsul

•

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

269 İnnovasiyaları daşıdığı ictimai mәnsәdlәrin xarakterinә görә dә fәrqlәndirirlәr:

•

mәdәni innovasiyalar; ümumi innovasiyalar; mәdәni innovasiyalar
mәnfәәtә istiqamәtlәnәn iqtisadi innovasiyalar; mәnfәәtә istiqamәtlәnmәyәn iqtisadi innovasiyalar; xüsusi
innovasiyalar
sosial innovasiyalar; mәnfәәtә istiqamәtlәnmәyәn iqtisadi innovasiyalar; mәdәni innovasiyalar
mәdәni innovasiyalar; mәnfәәtә istiqamәtlәnәn iqtisadi innovasiyalar; mәnfәәtә istiqamәtlәnmәyәn iqtisadi
innovasiyalar
sosial innovasiyalar; mәnfәәtә istiqamәtlәnmәyәn iqtisadi innovasiyalar; xüsusi innovasiyalar

270 A.İ.Priqojin innovasiyaları hansı xüsusiyyәtlәrinә görә fәrqlәndirib:

•

innovasiya potensialına görә
effektivliyinә görә
hamısı
yeniliyin tipinә görә
hәyata keçirilmәsi mexanizminә görә

271 Strateji innovatika nәyi tәmin etmәlidir?

•

Qlobal mәsәlәlәrin hәll edilmәsini
İstehlakçıların tәmin olunmasına yönәlәn mәqsәdlәrә çatmağa şәrait yaratmalıdır
Bütün variantlar
Uzunmüddәtli perspektivdә tәşkilatların salamat qalmasını

272 Mәhsulları, texnologiyaları vә xidmәtlәri yaxşılaşdıran ayrı  ayrı elementlәr nәyә aiddir?

•

Strateji innovatika
Heç biri
Lokal innovasiyalara
Tәşkilati innovasiyalara
Texnoloji innovasiyalara

273 Hansılar әmәliyyat innovatikasına daxil edilә bilәr?

•

Real zaman rejimindә xәrclәrin azalması
İstehsalın sabit fәaliyyәti
Bütün variantlar
Xәrclәrin azalması ilә cari mәnfәәtin әlavә edilmәsi

274 әmәliyyat innovatikası nәyә xidmәt edir?
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•

Tәşkilatların uzunmüddәtli mәqsәdlәrinә
Tәşkilatların ortamüddәtli mәqsәdlәrinә
Bütün variantlar
Tәşkilatların mәqsәdlәrinin seçiminә
Tәşkilatların qısamüddәtli cari mәqsәdlәrinә

275 Hansılar innovasiya fәaliyyәtinin sәviyyәlәridir?

•

Әmәliyyat vә strateji sәviyyәlәr
Heç biri
Әmәliyyat vә texnoloji sәviyyәlәr
Proqnoz edilmә vә strateji sәviyyәlәr
Diversifikasiya vә strateji sәviyyәlәr

276 Hansı makromühitin strateji zonalarının mәcmusuna aid deyil?

•

Kapital qoyuluşlarının strateji zonalan
İstehsal daxili ehtiyatlar
Strateji tәsir qrupları
Әmәk resurslarının strateji zonaları

277 Hansı makromühitin strateji zonalarının mәcmusuna aiddir?

•

Әmәk resurslarının strateji zonaları vә strateji tәsir qrupları
Әmәk resurslarının yerlәşdirilmәsi
Heç biri
Mikromühitә tәsir edәn amillәr

278 Makromühit hansı strateji zonaların mәcmusu kimi tәsәvvür edilir?

•

Әmәk resurslarının strateji zonaları
Texnologiyaların vә informasiya resurslarının strateji zonaları
Kapital qoyuluşlarının strateji zonaları
Xammal vә maddi  texniki resursların strateji zonaları
Bütün variantlar

279 Hansı makromühitin vәziyyәtinin vә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәlәrindәndir?

•

Qiymәtin formalaşdırılmasına yanaşmaların dәqiqlәşdirilmәsi
Bütövlükdә sahәnin tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi
Bütün cavablar düzgündür
İqtisadi sosial proqnozlaşdırma
İxtisas sәviyyәsi vә mәlumatlılıq dәrәcәsinin müәyyәn edilmәsi

280 Makromühitin vәziyyәtinin vә tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi mәrhәlәlәri hansılardır?

•

Bütün variantlar
Müvafiq sahәnin ayrı  ayrı amillәrinin vәziyyәti vә tәsiri
Konkret sahәnin tәsirinin qiymәtlәndirilmәsi
Bütün xarici makromühitin tәsirinә yekun vurulması

281 Patient firmalara aid olan xüsusiyyyәt hansıdır?

•

iri, stadart istehsal sferasında fәaliyyәt göstәrirlәr. Bu firmaların әsas güc mәnbәyi – aşağı qiymәtlәrlә yaxşı
keyfiyyәtli mәhsulun kütlәvi istehsalıdır
heç biri
elmi ideyaların işlәnib hazırlnması vә onların yeni texnologiyalara vә mәhsullara çevrilmәsi ilә mәşğul olan vә
«riskli innovasiyaların bәyәnilmәsi, işlәnib qurtarılması vә sәnaye reallaşdırılmasına qәdәr çatdırılması mәqsәdilә
yardılan müvәqqәti tәşkilati formalardır
yeni bazar seqmentlәrinin yaradılması vә ya köhnәlәrinin radikal dәyişdirilmәsi ilә bağlıdırlar
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•

mәhdud istehlakçılar dairәsi üçün dar ixtisaslaşma yolunda fәaliyyәt göstәrirlәr. Öz bahalı vә yüksәkqiymәtli
mәhsullarını onlar adi mәhsulla qane olmayanlara ünvanlayırlar

282 Violent firmalara aid olan xüsusiyyyәt hansıdır?

•

heç biri
elmi ideyaların işlәnib hazırlnması vә onların yeni texnologiyalara vә mәhsullara çevrilmәsi ilә mәşğul olan vә
riskli innovasiyaların bәyәnilmәsi, işlәnib qurtarılması vә sәnaye reallaşdırılmasına qәdәr çatdırılması mәqsәdilә
yardılan müvәqqәti tәşkilati formalardır
İri, stadart istehsal sferasında fәaliyyәt göstәrirlәr. Bu firmaların әsas güc mәnbәyi – aşağı qiymәtlәrlә yaxşı
keyfiyyәtli mәhsulun kütlәvi istehsalıdır
mәhdud istehlakçılar dairәsi üçün dar ixtisaslaşma yolunda fәaliyyәt göstәrirlәr. Öz bahalı vә yüksәkqiymәtli
mәhsullarını onlar adi mәhsulla qane olmayanlara ünvanlayırlar
yeni bazar seqmentlәrinin yaradılması vә ya köhnәlәrinin radikal dәyişdirilmәsi ilә bağlıdırlar

283 İnnovasiya tәşkilatlarını fәaliyyәt göstәrdiyi maliyyәlәşdirmә mәnbәyinә görә hansı tәşkilatlara ayırırlar:
1. Dövlәt büdcәsindәn; 2. Regoinal büdcәdәn; 3. Yerli büdcәdәn; 4. . Xüsusi mәnbәlәrdәn maliyyәlәşdirilәn
tәşkilatlar 5. Gömrük vergilәrindәn

•

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

284 İnnovasiya tәşkilatlarını fәaliyyәt göstәrdiyi strategiyalarına görә hansı tәşkilatlara ayırırlar:

•

vialent firmalar
hamısı
ekspleren firmalar
kommutant firmalar
patient firmalar

285 Xalq tәsәrrüfatının hәr hansı bir sahәsinә mәnsubiyyәtinә görә fәaliyyәt göstәrәn tәşkilatlar mövcuddur:
1) elmdә vә tәhsildә; 2) sәnayedә; 3) tikintidә; 4) nәqliyyat infrastrukturda; 5) kәnd tәsәrürfatında; 6) istehsal
infrastrukturda infrastrukturunda; 7) sosial infrastrukturda;

•

ancaq 1, 2, 3
hamısı
1cidәn başqa hamısında
7cidәn başqa hamısında
5cidәn başqa hamısında

286 İnnovasiya tәşkilatlarını fәaliyyәt göstәrdiyi bilik sahәsinә görә hansı tәşkilatlara ayırırlar:

•

ictimai elmlәr
hamısı
tәbii elmlәr
texniki elmlәr
humanitar elmlәr

287 İnnovasiya menecmentinin tәşkilati forması dedikdә

•

innovasiya vә innovasiya fәaliyyәtinin qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәri
innovasiya vә innovasiya fәaliyyәtindә ekoloji vәziyyәtin tarazlaşdırılması başa düşülür
kadrlar vә onların hazırlığı sәviyyәsi
innovasiya fәaliyyәtinin statistikasının sәnaye mәhsulunun yerlәşdirilmәsi, onun istehsalatda hazırlanması vә
mәnimsәnilmәsi proseslәrini öyrәnәn bölmә
xüsusi ETTKİ әsasında mәhsul vә ya xidmәt istehsal edәn şirkәtlәr, firmalar, elmitәdqiqat mәrkәzlәri, bu vә ya
digәr inteqrasiya formaları başa düşülür
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288 Aşağıdakılardan hansı innovasiya menecmentinә xas olan bir sıra funksiyalardır:

•

strateji idarәetmәnin vә planlaşdırmanın funksiyalarının caridәn perspektivә doğru dәyişmәsi
firmanın innovasiya fәaliyyәtinin planlaşdırılmış son nәticәsinә nail olmağa istiqamәtlәnmәsi
hamısı
idarәetmә qәrarlarının qәbulunda çox variantlı hesablamalar üçün müasir informasiya bazasından istifadә
bazarın vәziyyәtindәn, xarici mühitin dәyişmәsindәn asılı olaraq innovasiya mәqsәdlәrinә vә proqramlarına daimi
düzәlişlәrin edilmәsi

289 Tәnzimetmә 

•

mәhsul (xidmәt) bazarının xüsusiyyәtlәrinin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә sifariş edilmiş elmi, layihәtexnoloji,
yaxud tәşkilati işlәrin nәticәlәrinin istifadәsini nәzәrdә tutmasıdı
firmanın mәqsәdlәrinә vә ya şәxsi mәqsәlәrә nail olmaq üçün özünü vә digәrlәrini fәaliyyәtә sövq edәn
menecment funksiyasıdır
әsasında fundamental elmi nailiyyәtlәrin durduğu növbәti nәsil üçün innovasiya mәhsulu yaratmağa imkan verәn
kәşflәrә yeni üsulların tәtbiqi
idarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә vә innovasiya menecmentinin effektivliyinә tәsir edәn әtraf mühit amillәrinin
dәyişmәsinin öyrәnilmәsi üzrә menecment funksiyasıdır
dünya tәcrübәsindә әvvәllәr qazanılmış nailiyyәtlәrin optimal toplusunun istifadәsi hesabına әldә edilmiş
innovasiyadır

290 İnnovasiya menecmentindә motivasiya üçün lazım olan vәsait bölünә bilәr:

•

sosial yönümlü xәrclәr vә fәaliyyәt baş vermiş fәlakәtә görә kompensasiyalar vә verilәn vәzifәnin hәlli üçün bütün
xәrclәrin ödәnilmәsi
verilәn vәzifәnin hәlli üçün bütün xәrclәrin ödәnilmәsinә vә innovasiya layihәlәrinin reallaşdırılmasında iştirak
edәn firmanın hәr bir bölmәsinin işçilәrinin mükafatlandırılmasına
milli müdafiә fonduna ayırmalar, vergilәr vә innovasiya layihәlәrinin reallaşdırılmasında iştirak edәn firmanın hәr
bir bölmәsinin işçilәrinin mükafatlandırılmasına
verilәn vәzifәnin hәlli üçün bütün xәrclәrin ödәnilmәsinә vә milli müdafiә fonduna ayırmalar, vergilәr
risklәrin idarә edilmәsi üçün ayırmalar, sosial yönümlü xәrclәr vә fәaliyyәt baş vermiş fәlakәtә görә
kompensasiyalar

291 V.P.Kabaidze hansı prinsipi irәli sürdü?

•

Mobil texnologiyaya mobil tәşkilat
MobiI istehsala vә texnologiyaya mobil tәşkilat
Mobil istehsala dayanıqlı tәşkilat
Mobil istehsala mobil texnologiya

292 Hansı V.P Kabaidzenin konzepsiyasına aid deyil?

•

Heç biri
Emal mәrkәzlәri buraxılışına keçilmәsi
Bütün İBM korporasiyasında modellәşdirmә
Dünya bazarına çıxışın yaradılması
Rәqәmli proqramlarda idarә edilәn dәzgahların istehsalı

293 Tom Fyuri kimdir?

•

İBMin telekomumikasiyalar sahәsindә layihәsinin strateji planlaşdırılmasının başçısı
Beynәlxalq sәviyyәdә tanınan menecer
Nümunәvi vә tanınan lider
Qabaqcıl firmanın rәhbәri
Konsepsiyaları hazırlayan mütәxәssis

294 V.P.Kabaidzenin konsepsiyasına nәlәr aiddir?
Rәqәmli proqramla idarә edilәn dәzgahların istehsah
Emal mәrkәzlәri buraxılışına keçilmәsi

•
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•

Bütün variantlar
Dünya bazarına çıxışın yaradılması
İSOda әn yüksәk keyfiyyәtli yeni texnikanın sürәtlә işlәnib hazırlanması vә istehsalı

295 Konsepsiyada nә edilir?

•

Tәşkilatın radikal inkişafını irәli sürür
Bütün variantlar
Müәssisәnin imkanlarını vә әmәkdaşlarının potensualını lider әvvәlcәdәn duyur
Lider böhranlı vәziyyәtin dәrinliyini aşkar edir

296 V.P.Kabaidze kimdir?

•

Hamısı
Marketoloq
İqtisadçı
Mühasib
Tәyin olunan direktor

297 Strateji innovatikada lider hansı işlәri görmәk iqtidarındadır?

•

İnnovasiya prosesinin iştirakçılarını irәli aparmaq
Mürәkkәb vә proqnozlaşdırıla bilinmәyәn innovasiya prosesinin iştirakçılarını birlәşdirmәk
Bütün varianltar
İnnovasiya prosesi iştırakçılarının yalnız liderә inamlı olması
İlk baxışda çıxılmaz vәziyyәtlәri görә bilmәk

298 Strateji innovatika üçün kim tәlәb olunur?

•

Mühasib
Menecer
Lider
Mühәndir  iqtisadçı
Biznesmen

299 әmәliyyat innovatikası üçün tәyin olunan menecer nә edir?

•

Dәyişikliklәrin hәyata keçirilmәsini tәşkil edir
Müdiriyyәt tәrәfindәn dәyişikliklәri planlaşdırır
Bütün variantlar
Dәyişikliklәrә nәzarәt edir

300 Hansı strateji innovatikanın tәmin elәdiklәrindәn deyil?

•

Qlobal mәsәlәlәrin hәll edilmәsi
İstehlakçıların tәmin edilmәsinә yönәlәn mәqsәdlәrә çatmağa şәraitin yaradılması
Cari mәnfәәtin әldә edilmәsi
Uzunmüddәtli perspektivdә tәşkilatların salamat qalması

301 Tom Fyuri mövcud struktur nöqsanlara son qoymaq mәqsәdilә nәyi tәklif etdi?

•

Laboratoriyam iki ixtisaslaşdırılmış qrupa bölmәyi
Laboratoriyanı üç ixtisaslaşdırılmış qrupa bölmәyi
Heç biri
Laboratoriyanı dörd ixtisaslaşdırılmış qrupa bölmәyi

302 Tom Fyurinin tәklifi ilә bölünәn laboratoriyaların ixtisaslaşdırılmış qrupları hansılardır?
Kadrlarla iş vә әmәk mәhsulsuldarlığının idarә edilmәsi
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•

Strateji planın hazırlanması vә ifadә edilmәsi, yeni texnologiyalar axtarışı
Cari layihәlәrin işlәnmәsi
Әvvәlki iki mәhsulun müәlliflәrini birlәşdirәrәk yalnız yeni layihә üzәrindә iş
Bütün variantlar

303 Strateji innovatikanın xüsusiyyәtlәrindә icraçının sәlahiyyәtlәri necә olur?

•

İcraçiya kifayәt qәdәr hüquqlar verilir
İcraçı hәddәn artıq mәsuliyyәtsiz olur
Bütün variantlar
İcraçının mәsuliyyәti hәddәn artıq olduğu halda ona kifayyәt qәdәr hüquqlar verilmir
İcraçının hüquqları dәqiq göstәrilmir

304 Hansı strateji marketinqә aid edilә bilәr?

•

Bazarda rәqabәtin güclәndirilmәsi vә mәnfәәlin artırılması
Bütün variantlar
Mәhsulun bazarda irәlilәdilmәsinin zәiflәnmәsi
Bazarın seqmentlәşdirilmәsi vә malın mövqeyinin müәyyәn edilmәsi
Bazarın genişlәndirilmәsi vә mәhsulun standartlara salınması

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

•

İnfilyasiya hesabına
Bazarda mövqeyin güclәndirilmәsi hesabına
İşlәrin yüksәk keyfiyyәti hesabına
Qiymәtlәrin qaldırılması hesabına
Mәnfәәtin azaldılması hesabına

306 Prosesin zaman etibarilә sıxılmasında işlәrin paralel yerinә yetirilmәsi nәyә sәbәb olur?

•

İstehsal tsiklinin ardıcıllığını dәyişdirir
İstehsal tsiklini dayandırır
Qiymәtlәri artırır
İstehsal tsiklini uzadır
İstehsal tsiklini qısaldır

307 Layihә işlәrinin yerinә yetirilmәsi prosesi hansı xarakter daşıyır?

•

Aqressiv
İterativ (çarpaz)
Mürәkkәb
İnnovasiya
Sadә

308 Layihәlәrin hәyata keçirilmәsinin müasir proseslәri hansı xarakter daşıyır?

•

İterativ
Paralel
Paralelçarpaz
Perpendikulyar
Şaquli vә ya üfiqi

309 Layihә idarәetmә texnologiyası hansı sәviyyәlәrdә geniş yayılmışdır?

•

Bütün variantlar
Regional sәviyyәdә
Sahәvi sәviyyәdә
Müәssisә sәviyyәsindә
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Dövlәt sәviyyәsindә

310 Hansı layihә idarәetmә texnologiyasının geniş yayıldığı sәviyyәlәrdәn deyil?

•

Heç biri
Müәssisә sәviyyәsi
Dövlәt sәviyyәsi
Makroiqtisadi sәviyyә
Regional sәviyyә

311 Veçur firmalara aid olan xüsusiyyyәt hansıdır?

•

iri, stadart istehsal sferasında fәaliyyәt göstәrirlәr. Bu firmaların әsas güc mәnbәyi – aşağı qiymәtlәrlә yaxşı
keyfiyyәtli mәhsulun kütlәvi istehsalıdır
elmi ideyaların işlәnib hazırlanması vә onların yeni texnologiyalara vә mәhsullara çevrilmәsi ilә mәşğul olan vә
riskli innovasiyaların bәyәnilmәsi, işlәnib qurtarılması vә sәnaye reallaşdırılmasına qәdәr çatdırılması mәqsәdilә
yardılan müvәqqәti tәşkilati formalardır
hamısı
mәhdud istehlakçılar dairәsi üçün dar ixtisaslaşma yolunda fәaliyyәt göstәrirlәr. Öz bahalı vә yüksәkqiymәtli
mәhsullarını onlar adi mәhsulla qane olmayanlara ünvanlayırlar
yeni bazar seqmentlәrinin yaradılması vә ya köhnәlәrinin radikal dәyişdirilmәsi ilә bağlıdırlar

312 Veçur firmaların yaradılması üçün aşağıdakı hansı tәrkib hissәlәrin olması zәruridi?

•

risk kapitalı
hamısı
kommersiya ideyası (yeniliyin mahiyyәti)
bu yeniliyә ictimai tәlәbatın olması
yenilik әsasında vençur firmasını yaratmağa hazır olan sahibkarlar

313 İnjinirinq firmalarının fәaliyyәtinin әsas istiqamәtәri hansıdır?

•

[işlәnib hazırlanmış obyektin tәtbiqi prosesinә xidmәtlәrin göstәrilmәsi
hamısı
kommersiya konyunkturasının, faydalı modelin, ixtiranın ehtimal edilәn әhәmiyyәtliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
innovasiya ideyasının, elmitexniki mәhsulun gәlәcәk texnologiyasının texniki proqnozlaşdırılması
yeniliyin sәnaye reallaşdırılmasına qәdәr işlәyib qurtarılması

314 Tәtbiqedici (yeridici) firmalar aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

iri, stadart istehsal sferasında fәaliyyәt göstәrirlәr. Bu firmaların әsas güc mәnbәyi – aşağı qiymәtlәrlә yaxşı
keyfiyyәtli mәhsulun kütlәvi istehsalıdır
texnologiyaların sahiblәri tәrәfidәn isti¬fa¬dә edilmәyәn patentlәrin yeridilmәsindә, bazara lisenziyaların
irәlilә¬dilmәsindә, ixtiraların sәnaye istehsalına çatdırılmasında ixtisaslaşırlar
mәhdud istehlakçılar dairәsi üçün dar ixtisaslaşma yolunda fәaliyyәt göstәrirlәr. Öz bahalı vә yüksәkqiymәtli
mәhsullarını onlar adi mәhsulla qane olmayanlara ünvanlayırlar
elmi ideyaların işlәnib hazırlnması vә onların yeni texnologiyalara vә mәhsullara çevrilmәsi ilә mәşğul olan vә
riskli innovasiyaların bәyәnilmәsi, işlәnib qurtarılması vә sәnaye reallaşdırılmasına qәdәr çatdırılması mәqsәdilә
yardılan müvәqqәti tәşkilati formalardır
yeni bazar seqmentlәrinin yaradılması vә ya köhnәlәrinin radikal dәyişdirilmәsi ilә bağlıdırlar

315 Mәnfәәt (gәlir) mәrkәzlәri –

•

iri, stadart istehsal sferasında fәaliyyәt göstәrirlәr. Bu firmaların әsas güc mәnbәyi – aşağı qiymәtlәrlә yaxşı
keyfiyyәtli mәhsulun kütlәvi istehsalıdır
yeiliklәrin sürәtlәndirilmәsi formalarından biridir. Onlar elmin vә texnikanın bir neçә qarışıq sahәlәrinin elmi
işçilәrinin müvәqqәti mәqsәdli birliklәridir
mәhdud istehlakçılar dairәsi üçün dar ixtisaslaşma yolunda fәaliyyәt göstәrirlәr. Öz bahalı vә yüksәkqiymәtli
mәhsullarını onlar adi mәhsulla qane olmayanlara ünvanlayırlar
elmi ideyaların işlәnib hazırlnması vә onların yeni texnologiyalara vә mәhsullara çevrilmәsi ilә mәşğul olan vә
riskli innovasiyaların bәyәnilmәsi, işlәnib qurtarılması vә sәnaye reallaşdırılmasına qәdәr çatdırılması mәqsәdilә
yardılan müvәqqәti tәşkilati formalardır
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texnologiyaların sahiblәri tәrәfidәn isti¬fa¬dә edilmәyәn patentlәrin yeridilmәsindә, bazara lisenziyaların
irәlilә¬dilmәsindә, ixtiraların sәnaye istehsalına çatdırılmasında ixtisaslaşırlar

316 İnkubator –

•

texnologiyaların sahiblәri tәrәfidәn isti¬fa¬dә edilmәyәn patentlәrin yeridilmәsindә, bazara lisenziyaların
irәlilә¬dilmәsindә, ixtiraların sәnaye istehsalına çatdırılmasında ixtisaslaşırlar
yeniliklәrin sürәtlәndirilmәsi formalarından biridir. Onlar elmin vә texnikanın bir neçә qarışıq sahәlәrinin elmi
işçilәrinin müvәqqәti mәqsәdli birliklәridir
mәhdud istehlakçılar dairәsi üçün dar ixtisaslaşma yolunda fәaliyyәt göstәrirlәr. Öz bahalı vә yüksәkqiymәtli
mәhsullarını onlar adi mәhsulla qane olmayanlara ünvanlayırlar
kiçik elmtutumlu firmaların yaradılması vә inkişafına maddi, maliyyә, tәşkilati – idarәetmә vә tәdris pedaqoji
kömәyi göstәrәn tәşkilati formadır
elmi ideyaların işlәnib hazırlnması vә onların yeni texnologiyalara vә mәhsullara çevrilmәsi ilә mәşğul olan vә
riskli innovasiyaların bәyәnilmәsi, işlәnib qurtarılması vә sәnaye reallaşdırılmasına qәdәr çatdırılması mәqsәdilә
yardılan müvәqqәti tәşkilati formalardır

317 Texnopark –

•

mәhdud istehlakçılar dairәsi üçün dar ixtisaslaşma yolunda fәaliyyәt göstәrirlәr. Öz bahalı vә yüksәkqiymәtli
mәhsullarını onlar adi mәhsulla qane olmayanlara ünvanlayırlar
tәdrisin, elmin vә istehsalın xüsusi inteqrasiya formasıdır ki, işçilәr üçün yaşayış yeri, tәhsil almaq imkanı vә
lazımi istirahәt vә mәişәt şәraitinә malik әrazinin parkına tәhkim edilmiş, icarә edilmiş vә yaxud onun
mülkiyyәtindә olaraq reallaşdırılır
yeniliklәrin sürәtlәndirilmәsi formalarından biridir. Onlar elmin vә texnikanın bir neçә qarışıq sahәlәrinin elmi
işçilәrinin müvәqqәti mәqsәdli birliklәridir
texnologiyaların sahiblәri tәrәfidәn isti¬fa¬dә edilmәyәn patentlәrin yeridilmәsindә, bazara lisenziyaların
irәlilә¬dilmәsindә, ixtiraların sәnaye istehsalına çatdırılmasında ixtisaslaşırlar
elmi ideyaların işlәnib hazırlnması vә onların yeni texnologiyalara vә mәhsullara çevrilmәsi ilә mәşğul olan vә
riskli innovasiyaların bәyәnilmәsi, işlәnib qurtarılması vә sәnaye reallaşdırılmasına qәdәr çatdırılması mәqsәdilә
yardılan müvәqqәti tәşkilati formalardır

318 Texnoloji parkların yaradılmasının әsas mәqsәdlәri aşağıdakılardan hansılardır? 1) daha qabaqcıl
elmtutumlu istehsal sahәlәrindә (mikroelektronika, biotexnologiya vә s.) elmitexniki siyasәtin
sürәtlәnlәndirilmәsi; 2) elm vә sәnayenin qarşılıqlı tәsiri әsasında elmitәdqiqat işlәrinin nәticәlәrinin
kommersiyalaşdırılması; 3) ölkәnin arıayrı regionlarında işçizlik sәviyyәsinin ixtisarı; 4) elmi mәrkәzlәrin
әmәkdaşları işlәmәlәrin kommersiyalaşdırılmasına cәhd edәrәk sahibkarlar qismiqdә çıxış edirlәr vә
vençurlar yaradırlar 5) kiçik elmtutumlu firmalar öz işlәrini açmaq mәqsәdilә iri şirkәtlәrin elmitexniki
heyәti tәrәfindәn yaradılır

•

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

319 Texnoloji parkların yaradılmasının әsas yolları hansılar ola bilәr: 1. Elmi mәrkәzlәrin әmәkdaşları
işlәmәlәrin kommersiyalaşdırılmasına cәhd edәrәk sahibkarlar qismiqdә çıxış edirlәr vә vençurlar yaradırlar;
2. Kiçik elmtutumlu firmalar öz işlәrini açmaq mәqsәdilә iri şirkәtlәrin elmitexniki heyәti tәrәfindәn
yaradılır; 3. Texnoloji park hüdudlarında tәklif olunan güzәştlәrdәn istifaә etmәyә sәy göstәrәn müәssisә
arada öz filiallarını yerlәşdirir.

•

heç biri
1, 2, 3
ancaq 1
ancaq 2
ancaq 3

320 Texnopolis –

•

mәhdud istehlakçılar dairәsi üçün dar ixtisaslaşma yolunda fәaliyyәt göstәrirlәr. Öz bahalı vә yüksәkqiymәtli
mәhsullarını onlar adi mәhsulla qane olmayanlara ünvanlayırlar
48/104

22.12.2016

•

şәhәr vә yaxud bir neçә yaxın yerlәşmiş şәhәrlәrdir ki, onların da iqtisadiyyatında әsas rolu yeni texnologiyalar vә
istehsallar yaranır
yeiliklәrin sürәtlәndirilmәsi formalarından biridir. Onlar elmin vә texnikanın bir neçә qarışıq sahәlәrinin elmi
işçilәrinin müvәqqәti mәqsәdli birliklәridir
texnologiyaların sahiblәri tәrәfidәn istifadә edilmәyәn patentlәrin yeridilmәsindә, bazara lisenziyaların
irәlilәdilmәsindә, ixtiraların sәnaye istehsalına çatdırılmasında ixtisaslaşırlar
tәdrisin, elmin vә istehsalın xüsusi inteqrasiya formasıdır ki, işçilәr üçün yaşayış yeri, tәhsil almaq imkanı vә
lazımi istirahәt vә mәişәt şәraitinә malik әrazinin parkına tәhkim edilmiş, icarә edilmiş vә yaxud onun
mülkiyyәtindә olaraq reallaşdırılır

321 Fәal innovasiya siyasәtinin hәyata keçirilmәsi üçün hansı tәdbirlәrin görülmәsi vacibdir?

•

kommersiya fәaliyyәti növunun müәyyәn edilmәsi vә onun strateji inkişaf istiqamәtlәrinin formalaşdırırlması
kredit vә vergi siyasәti sisteminin, büdcәdәnkәnar maliyyәlәşdirmә mexanizmlәrinin tәkmillәşdirilmәsinә
yönәldilәn tәdbirlәr
hamısı
investisiya qoyuluşunun hәcminin azaldılması
bazarlarda rәqiblәrin sıxışdırılması üçün tәdbirlәr

322 İnnovasiya fәaliyyәti sahәsindә dövlәt siyasәtinin reallaşdırılmasının vacib alәtlәrindәn birini hansı
sistemi tәşkil edir?

•

tәhlükәsizlik
risklәr
maliyyәlәşdirmә
nüfus
hamısı

323 Elmi İnnovasiyalar Mәrkәzinin әsas mәqsәdi aşağıdakılardan hansıdır? 1. respublikada innovatikanın –
dünya iqtisadi tәsәrrüfatının qloballaşması prosesindә baş verәn dәyişikliklәri öyrәnәn yeni elmi sahәnin
yayılması 2. informasiya, innovasiya vә texnologiyaların mübadilәsi sahәsindә beynәlxalq әlaqәlәrin
yaradılması vә inkişafı 3. informasiya vә innovasiya sahәsindә kadrların sәviyyәsinin yüksәldilmәsi mәqsәdi
ilә müntәzәm olaraq ixtisasartırma kurslarının tәşkili 4. ölkәdә qeyrineft sektoruna maliyyә dәstәyi edir

•

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

324 Milli innovasiya sisteminin regional altsistemlәrinә aid olmayan hansıdır:

•

Naxçıvan, Lәnkәran vә tәnzimlәyici
dәstәklәyici, idarәedici vә tәnzimlәyici
sahә, Naxçıvan, Lәnkәran
neftqaz, nәqliyyat, Lәnkәran
sahә, regional, Naxçıvan

325 Milli innovasiya sisteminin regional altsistemlәrinә aiddir:

•

neftqaz, nәqliyyat, Lәnkәran
sahә, Naxçıvan, Lәnkәran
Abşeron, Naxçıvan, Lәnkәran
Naxçıvan, Lәnkәran vә tәnzimlәyici
sahә, regional, Naxçıvan

326 Milli innovasiya sisteminin sahә altsistemlәrinә aid olmayan hansıdır:

•

dәstәklәyici, idarәedici vә tәnzimlәyici
sahә, regional, istehsal
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dәstәklәyici, idarәedici vә regioanal
sahә, regional, tәnzimlәyici
neftqaz, nәqliyyat, regional altsistemlәr

327 Milli innovasiya sisteminin sahә altsistemlәrinә aiddir:

•

neftqaz, nәqliyyat, tәhsil
dәstәklәyici, idarәedici vә tәnzimlәyici
sahә, regional, tәnzimlәyici
sahә, regional, istehsal
neftqaz, nәqliyyat, tәnzimlәyici

328 Milli innovasiya sisteminin funksional altsistemlәrinә aid olmayanı seçin:

•

sahә, regional, istehsal
dәstәklәyici, idarәedici vә regioanal
neftqaz, nәqliyyat, tәhsil
sahә, regional, tәnzimlәyici
dәstәklәyici, idarәedici vә tәnzimlәyici

329 Milli innovasiya sisteminin funksional altsistemlәrinә aiddir:

•

dәstәklәyici, idarәedici vә tәnzimlәyici
dәstәklәyici, idarәedici vә regioanal
sahә, regional, tәnzimlәyici
neftqaz, nәqliyyat, regional altsistemlәr
sahә, regional, istehsal

330 Milli innovasiya sistemi hansı altsistemlәrә ayrılır?

•

istehsal, sahә vә regional altsistemlәr
istehsal, dәstәklәyici vә regional altsistemlәr
dәstәklәyici, sahә vә regional altsistemlәr
funksional, dәstәklәyici vә regional altsistemlәr
funksional, sahә vә regional altsistemlәr

331 Qәrargahı Surixdә yerbşәn İNTERNET  dә Rusiyanı 1990  cı ilin oktyabrından hansı assosasiya tәmsil
edir?

•

SOVET
SOVENT
SOVTEN
SOVNET

332 Beynәlxalq layihәlәrin idarә edilmәsi Assosasiyası nә vaxt yaradılıb?

•

1955
1995
1970
1965
1980

333 Mәqsәdli kompleks proqramların prioritetlik prinsipi hansıdır?

•

Proqramların mәqsәdinin son nәticәlәr әldә edilmәsinә yönәlmәsi
Xüsusi mәqsәdlәrin әsas mәqsәdә müvafiqliyi
Layihәlәrin, proqramların icrasının tәcililiyini vә resurslarla tәmin olunma әlamәtlәri üzrә ranqlaşdırma
Proqramın hәyata keçirilmәsi üçün zәruri tәdbirlәrin bütün mәcmusunun hazırlanması
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334 Aşağıdakılardan mәqsәdli kompleks proqramların mәqsәdyönlülük prinsipini göstәrin.

•

Proqramın hәyata keçirilmәsi üçün zәruri tәdbirlәrin bütün mәcmusunun hazırlanması
Xüsusi mәqsәdlәrinn әsas mәqsәdә müvafiqliyi
Layihәlәrin vә proqramların icrasının tәcililiyi, resurslarla tәmin olunma әlamәtlәri üzrә ranqlaşdırma
Proqramların mәqsәdinin son nәticәlәr әldә edilmәsinә yönәldilmәsi

335 Hansı fikir mәqsәdli kompleks proqramların sistemlilik prinsipini ifadә edir?

•

Proqramın hәyata keçirilmәsi üçün zәruri tәdbirlәrin bütün mәcmusunun hazırlanması
Bütün variantlar
Layihәlәrin, proqramların icrasının tәcililiyi vә resursların tәmin olunma әlamәllәri Üzrә ranqlaşdırılması
Proqramların mәqsәdlәrinin son nәticәlәr әldә edilmәsinә yönәlmәsi

336 Mәqsәdli kompleks proqramların komplekslilik prinsipi nә demәkdir?

•

Heç biri
Proqramların mәqsәdlәrinin son nәticәlәr әldә edilmәsinә yönәlmәsi
Proqramın hәyata keçirilmәsi üçün zәruri tәdbirlәrin bütün mәcmusunun hazırlanması
Xüsusi mәqsәdlәrin әsas mәqsәdә müvafiqliyi
Proqram layihәlәrinin iqtisadi tәhlükәsizliyi

337 Hansı mәqsәdli kompleks proqramların prinsiplәrindәn deyil?

•

Müxtәlif sәviyyәli proqramların uzlaşdırılması
Proqram layihәlәrinin iqtisadi tәhlükәsizliyi
Maliyyә, informasiya, maddi vә әmәk
Tәlәb olunan son nәticәyә vaxtında nail olmaq
İqtisadi sosial proqnozlaşdırma

338 Mәqsәdli kompleks poqramlarının prinsipbri hansılardır?

•

Prioritetlik
Bütün variantlar
Komplekslilik
Sistemlilik
Mәqsәdyönlülük

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

•

Gәlirliliyin azaldılmasını
Qiymәtlәrin sabitlәşdirilmәsini
Rentabelliliyin yüksәldilmәsini
Hәll edilәn müәyyәn problemi

340 Dövlәt (regional vә sahәvi) sәviyyәli layihә nә demәkdir?

•

Heç biri
Yalnız müәyyәn sәviyyәli mövqedәn mәqsәdliproqram idarәetmәsidir
Çoxsәviyyәli mövqelәrdәn mәqsәdliproqram tәnzimlәnmәsidir
Müәssisәdә mәqsәdliproqram idarәetmәsidir
Müәyyәn problemin hәllidir

341 İnnovasiya fәaliyyәtinin dәstәklәnmәsi sisteminin elementlәrindәn olan risklәrin sığortalanmasının hansı
yolu var?
verçur fondu vә verçur fondunun yaradılması
dövriyyә fondu vә xeyriyyә fondunun yaradılması
kredit fondu vә xeyriyyә fondunun yaradılması

•

51/104

22.12.2016

•

verçur fondu vә sığorta fondunun yaradılması
dövriyyә fondu vә kredit fondunun yaradılması

342 İnnovasiya fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsi hansı mәnbәlәr hesabına hәyata keçirilir?

•

heç biri
dividentlәr, yerli büdcәlәrin vәsaitlәri, tәşkiların özünә mәxsus vәsaitlәri vә büdcәdәnkәnar maliyyәlәşmә
mәnbәlәri
respublika vә yerli büdcәlәrin vәsaitlәri, tәşkiların özünә mәxsus vәsaitlәri vә dividentlәr hesabına
respublika vә yerli büdcәlәrin vәsaitlәri, tәşkiların özünә mәxsus vәsaitlәri vә büdcәdәnkәnar maliyyәlәşmә
mәnbәlәri
dividentlәr, respublika vә yerli büdcәlәrin vәsaitlәri vә büdcәdәnkәnar maliyyәlәşmә mәnbәlәri

343 Dövlәtin maliyyә siyasәti mexanizmlәrinin tәrkibinә hansı elementlәr daxil ola bilәr?

•

elmtutumlu nadir avadanlıqların lizinqinin inkişaf etdirilmәsi
vençur investisiya qoyuluşunun inkişaf etdirilmәsi
yüksәk sәmәrәlili ilә seçilәn tәtbiqi innovasiya işlәmәrinin maliyyәlәşmәsinә ayrılan vәsaitlәrin geri qaytarılması
mexanizmindәn istifadә olunması
hamısı
yüksәktexnoloji istiqamәtlәrin inkişaf etdirilmәsi ilә әlaqәdar olan innovasiya layihәlәrinin, elmitәdqiqat,
tәcrübikonstruktor vә texnoloji işlәrin maliyyәlәşdirilmәsi

344 Korporasiyalar öz әtrafında hansı şәbәkәni yaradır?

•

Heç biri
Kiçik innovasiya firmaları şәbәkәsini
Kiçik mәslәhәtçilik fırmaların şәbәkәsini
Kiçik müәssisәlәrin şәbәkәsini
Kiçik internet şәbәkәsini

345 Mәxsusi innovasiya bölmәlәrindәn olan sәviyyә hansıdır?

•

Bütün variantlar
Xüsusi holdinq şirkәti tәrәfindәn idarә edilәn başqa tәşkilatarın daxil olmadığı korporasiya
Xüsusi holdinq şirkәti tәrәfindәn idarә edilәn başqa tәşkilatların daxil olduğu birlik
Xüsusi holdinq şirkәti tәrәfindәn idarә edilmәyәn başqa tәşkilatların daxil olduğu birlik

346 Mәxsusi innovasiya bölmәlәri sәviyyәsini göstәrin

•

Heç biri
Öz strukturunda müxtәlif tәşkilatı daxil edәn sadә tәşkilat
Öz strukturunda bir tәşkilatı daxil edәn sadә tәşkilat
Öz strukturunda başqa tәşkilatları daxil etmәyәn sadә tәşkilat
Öz strukturunda xarici tәşkilat daxil edәn sadә tәşkilat

347 İnkişaf etmiş koorporasiya strukturlarında mәxsusi innovasiya bölmәlәrinin formalaşması neçә
sәviyyәdә baş verir?

•

3
4
2
1
5

348 İnnovasiya prosesi hansı hüdudlarda keçirilә bilәr?

•

Bütün variantlar
Dövlәt
Regional
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Yerli
Dövlәtlәrarası

349 Hansı M.Fangelin qeyd etdiyi 90  cı illәr idarәetmә layihәlәrinin inkişafının әsas meyllәrindәndir?

•

Heç biri
Fәrdi layihәnin idarә edilmәsindәn onların layihәlәr şәbәkәsindә bir element kimi onların üzәrindә işә vә başqa
fәaliyyәt növlәrinә keçid
Fәrdi layihәlәrin idarә edilmәsindәn keçid
Layihәlәrin sәmәrәliliyinin hesablanmasına keçid

350 M.Fangelin qeyd etdiyi 90 cı illәr idarәetmә layihәlәri inkişafının әsas meyllәri hansılardır?

•

Bütün variantiar
Mәhdud ixtisaslaşdırılmış mİlli layihә komandaları yaradılmasından idarәetmә layihәlәri sahәsindә millәtlәrarası
kooperasiyaya keçid
Layihәnin konsepsiyasından başlamış son mәhsulun utillәşdirilmәsi mәrhәlәsinә qәdәr layihәnin bütün hәyat
tsiklinin tәhlilinә keçid
Bütün tipli mәsәlәlәrin idarә edilmәsinә keçid

351 M.Fangelin kimdir?

•

Konsernin rәhbәridir
İNTERNETİN  in prezidetidir
Tanınmış menecerdir
Firmanın rәhbәridir

352 Hazırda idarәetmә layihәlәri nәdәn istifadә edir?

•

Kadrların idarә edilmәsinә aid metodlardan
Strateji planlaşdırmadan vә kadrların idarә edilmәsindәn
İdarәetmә nәzәriyyәsindәn, strateji planlaşdırmadan, marketinqdәn vә kadrların idarә edilmәsinә aid metodlardan
İdarәetmә nәzәriyyәsindәn vә marketinqdәn

353 Rusiyada vә Şәrqi Avropada layihәlәrin idarә edilmәsi (İNTERNET  93 ) beynәlxalq simpoziumu
harada keçirildi?

•

Berlin
Moskva
Minsk
London
Kiyev

354 Proqnozların mәrkәzindә qlobal innovasiya konturunun texnologiyası kimi .... durur

•

hamısı
novatika
informasiya
informatika
sosiologiya

355 İnnovasiya konturu –

•

әvvәllәr istifadә olunmuş praktikanın yenidәn tәtbiq edilmәsi
әmәk fәaliyyәtinin mәhsuludur ki, onun әsas komponenti kimi çıxış edir
hәr hansı sahәnin ETTKİnin kömәyi ilә innovasiyanı hәyata keçirәn әsas sahәsidir
yeni texnologiyaların yaranması vә iqtisadi mәnimsәnilmәsinin, idarәedilmәsinin, әsasәn, böyük funksional
sahәlәrini birlәşmәsidir
yeni hadisә, hadisәlәrin baş vermә sәbәblәri, formalaşmasının ünsürlәri

53/104

22.12.2016

356 Elmtutumlu texnologiyalar –

•

innovasiya fәaliyyәti göstәrәn tәşkilatların vәsaitlәri, bankların, sğorta tәşkilatlarının vәsaitlәri hesabına
formalaşmasıdır
innovatikanın elmi metodologiyasının yaranması vә inkişafının nәzәri problemlәri ilә yeni biliklәr, ideyalar,
kәşflәr vә yeni texnologiyalardan İMTTSin sintezinin nәzәri problemlәri ilә mәşğul olan elmi fәaliyyәt
istiqamәtidir
hamısı
hәr hansı sahәnin ETTKİnin kömәyi ilә innovasiyanı hәyata keçirәn әsas sahәsidir
kiçik elmtutumlu firmaların yaradılması vә inkişafına maddi, maliyyә, tәşkilati – idarәetmә vә tәdris pedaqoji
kömәyi göstәrmәsidir

357 Elmitexniki innovasiya aşağıdakıları tәmin etmәyә borcludur:

•

verçur fondu vә verçur fondunun yaradılması
yeniliyә malik olmağa; bazar tәlәbini ödәmәyә; istehsalçıya mәnfәәt gәtirmәyә
kiçik elmtutumlu firmaların yaradılması vә inkişafına maddi, maliyyә, tәşkilati – idarәetmә vә tәdris pedaqoji
kömәyi göstәrmәyә
dövriyyә fondu vә xeyriyyә fondunun yaradılması
dövriyyә fondu vә kredit fondunun yaradılması

358 Fraskati rәhbәrliyinә әsaslanaraq (OESP 1993cü ildә İtalyan şә¬hә¬ri Fraskatidә qәbul olunub)
innovasiya –

•

әvvәllәr istifadә olunmuş praktikanın yenidәn tәtbiq edilmәsi
bazara daxil edilmiş praktiki fәaliyyәtdә istifadә olunan yeni vә ya tәkmillәşdirilmiş proses vә yaxud da kı, sosial
xidmәtlәrә yeni yanaşma, hәmçinin yeni vә ya mütәrәqqilәşdirilmiş mәhsul şәklini alan innovasiya
fәaliy¬yә¬ti¬nin son nәticәsi kimi müәyyәn olunur
informasiya әmtәәsinin istehsalı, mübadilәsi, istehlakı vә qorunması prosesindә meydana çıxan iqtisadi, hüquqi,
tәşkilati münasibәtlәrin mәcmusudur
әmәk fәaliyyәtinin mәhsuludur ki, onun әsas komponenti kimi çıxış edir
yeni hadisә, hadisәlәrin baş vermә sәbәblәri, formalaşmasının ünsürlәri

359 İnnovasiya fәaliyyәtinin dәstәklәnmәsi sistemindә sığorta fondu hansı mәnbәlәr hesabına formalaşa
bilәr?

•

innovasiya fәaliyyәti göstәrәn tәşkilatların vәsaitlәri, bankların, sğorta tәşkilatlarının vәsaitlәri hesabına
mәhsulların maya dәyәrinә daxil edilәn vәsaitlәr hesabına formalaşa bilәr
heç biri
gömrük rüsmları hesabına formalaşa bilәr
vergilәr hesabına formalaşa bilәr

360 İnnovasiya fәaliyyәtinin dәstәklәnmәsi sistemindә vençur fondu hansı mәnbәlәr hesabına formalaşa
bilәr?

•

mәhsulların maya dәyәrinә daxil edilәn vәsaitlәr hesabına formalaşa bilәr
innovasiya fәaliyyәti göstәrәn tәşkilatların vәsaitlәri, bankların, sğorta tәşkilatlarının vәsaitlәri hesabına
heç biri
gömrük rüsmları hesabına formalaşa bilәr
vergilәr hesabına formalaşa bilәr

361 Lider in innovasiya layihәlәrindә hansı xüsusiyyәtlәri yüksәk qiymәtlәndirilir?

•

İnsanlarla ünsiyyәtdә olmaq
Yeniliyә can almaq
Bütün variantlar
İnsanın potensial imkanlarını öyrәnmәk vә ondan istifadәyә maraqlandırmaq
İşin gedişini qabaqcadan duymaq

362 İşgüzar mәlәklәr in maliyyәlәşdirmә üstünlüyünü göstәrin:
54/104

22.12.2016

•

Kreditin imkanlarının öyrәnilmәsi
Kreditin ucuz başa gәlmәsi
Kreditin hәdsiz olması
Kreditin sәmәrәsiz olması
Kreditin tam istifadә edilmәmәsi

363 Kommutantşirkәtlәr 

•

bazarın dar seqmentindә işlәyirlәr vә moda, reklam vә digәr amillәrin tәsiri ilә formalaşmış tәlәbatları ödәyirlәr
orta vә kiçik bizneslә mәşğul olurlar, milli investorların tәmin olunmasına orientasiya edirlәr vә bir qayda olaraq
mәhsul buraxılışının enmә mәrhәlәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr
bu şirkәtlәr ancaq innovasiya biznesini maliyyәlәşdirmәk üçün yaradılır
konkret layihәni reallaşdımaq üçün bilavasitә tәdqiqat laboratoriyası ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan kiçik innovasiya
şirkәtlәridir
yeni bazarların yaradılmasına vә ya bazarın köhnә seqmentinin radikal olaraq kökündәn dәyişdirilmәsinә
ixtisaslaşırlar

364 Hansı şirkәtlәr bazarın dar seqmentindә işlәyirlәr vә moda, reklam vә digәr amillәrin tәsiri ilә
formalaşmış tәlәbatları ödәyirlәr?

•

vençur kapitalı şirkәtlәri
patientfirmalar
eksplerentşirkәtlәr
kommutantşirkәtlәr
kiçik innovasiya şirkәtlәri

365 Patientfirmalar 

•

yeni bazarların yaradılmasına vә ya bazarın köhnә seqmentinin radikal olaraq kökündәn dәyişdirilmәsinә
ixtisaslaşırlar
bu şirkәtlәr ancaq innovasiya biznesini maliyyәlәşdirmәk üçün yaradılır
bazarın dar seqmentindә işlәyirlәr vә moda, reklam vә digәr amillәrin tәsiri ilә formalaşmış tәlәbatları ödәyirlәr
konkret layihәni reallaşdımaq üçün bilavasitә tәdqiqat laboratoriyası ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan kiçik innovasiya
şirkәtlәridir
orta vә kiçik bizneslә mәşğul olurlar, milli investorların tәmin olunmasına orientasiya edirlәr vә bir qayda olaraq
mәhsul buraxılışının enmә mәrhәlәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr

366 Rәhbәrlәrin praktiki fәaliyyәtindә formalaşan arxetiplәri hansılardır?

•

İnzibatçı
Lider
Hamısı
Sahibkar
Planlaşdırma mütәxәssisi

367 Rәhbәrlәrin fәaliyyәtindә neçә arxetip formalaşır?

•

5
1
2
3
4

368 Vençur kapitalı şirkәtlәri –

•

orta vә kiçik bizneslә mәşğul olurlar, milli investorların tәmin olunmasına orientasiya edirlәr vә bir qayda olaraq
mәhsul buraxılışının enmә mәrhәlәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr
bu şirkәtlәr ancaq innovasiya biznesini maliyyәlәşdirmәk üçün yaradılır
bu şirkәtlәr ancaq innovasiya biznesinin rentabelliyinin ölcülmәsi üçün yaradılır
konkret layihәni reallaşdımaq üçün bilavasitә tәdqiqat laboratoriyası ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan kiçik innovasiya
şirkәtlәridir
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bazarın dar seqmentindә işlәyirlәr vә moda, reklam vә digәr amillәrin tәsiri ilә formalaşmış tәlәbatları ödәyirlәr

369 Hansı şirkәtlәr ancaq innovasiya biznesini maliyyәlәşdirmәk üçün yaradılır?

•

kiçik innovasiya şirkәtlәri
vençur kapitalı şirkәtlәri
kommutantşirkәtlәr
patientfirmalar
eksplerentşirkәtlәr

370 Kiçik innovasiya şirkәtlәri –

•

yeni bazarların yaradılmasına vә ya bazarın köhnә seqmentinin radikal olaraq kökündәn dәyişdirilmәsinә
ixtisaslaşırlar
bazarın dar seqmentindә işlәyirlәr vә moda, reklam vә digәr amillәrin tәsiri ilә formalaşmış tәlәbatları ödәyirlәr
orta vә kiçik bizneslә mәşğul olurlar, milli investorların tәmin olunmasına orientasiya edirlәr vә bir qayda olaraq
mәhsul buraxılışının enmә mәrhәlәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr
konkret layihәni reallaşdımaq üçün bilavasitә tәdqiqat laboratoriyası ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan kiçik innovasiya
şirkәtlәridir
bu şirkәtlәr ancaq innovasiya biznesini maliyyәlәşdirmәk üçün yaradılır

371 Konkret layihәni reallaşdımaq üçün bilavasitә tәdqiqat laboratoriyası ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan şirkәtlәr
hansıdır?

•

vençur kapitalı şirkәtlәri
kiçik innovasiya şirkәtlәri
patientfirmalar
kommutantşirkәtlәr
eksplerentşirkәtlәr

372 Eksplerentşirkәtlәr 

•

orta vә kiçik bizneslә mәşğul olurlar, milli investorların tәmin olunmasına orientasiya edirlәr vә bir qayda olaraq
mәhsul buraxılışının enmә mәrhәlәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr
yeni bazarların yaradılmasına vә ya bazarın köhnә seqmentinin radikal olaraq kökündәn dәyişdirilmәsinә
ixtisaslaşırlar
bu şirkәtlәr ancaq innovasiya biznesini maliyyәlәşdirmәk üçün yaradılır
konkret layihәni reallaşdımaq üçün bilavasitә tәdqiqat laboratoriyası ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan kiçik innovasiya
şirkәtlәridir
bazarın dar seqmentindә işlәyirlәr vә moda, reklam vә digәr amillәrin tәsiri ilә formalaşmış tәlәbatları ödәyirlәr

373 Hansı şirkәtlәr yeni bazarların yaradılmasına vә ya bazarın köhnә seqmentinin radikal olaraq kökündәn
dәyişdirilmәsinә ixtisaslaşırlar?

•

patientfirmalar
eksplerentşirkәtlәr
vençur kapitalı şirkәtlәri
kiçik innovasiya şirkәtlәri
kommutantşirkәtlәr

374 Yeni mürәkkәb sәnaye mәhsulları vә texnologiyalarının yayılması bәzәn hansı formada baş verir?

•

Kiçik layihәlәr vә ya proqramlar formasında
Kiçik müәssisә vә ya firma formasında
Françayzinq vә ya lizinq formasında
Birgә müәssisәlәr formasında
Xarici tәşkilatlar formasında

375 Böyük hәcmdә resursların cәld edildiyi vә uzun müddәt üçün nәzәrdә tutulmuş xüsusi әhәmiyyәtli
dövlәt vә regional proqramlar nә ilә nәticәlәnir?
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•

İnnovasiya firmalarının yaradılması ilә
Heç biri
Texnopolislәrin yaradılması ilә
Elmi parkların yaradılması ilә
Elmi vә texnoloji parkların, texnopolislәrin yaradılması ilә

376 İnnovasiya fәaliyyәtindә kimlәr iştirak edir?

•

Rәhbәrlәr
Müxtәlif bilik sahәlәrinin mütәxәssislәri
Bütün variantlar
Sahibkarlar
Fәrqli funksiyaların icraçıları

377 İnnovasiya fәaliyyәtindә mütәxәssislәrin sırasında İşgüzar mәlәklәr'' kimlәrdir?

•

Pensiyaçılar vә tәlәbәlәrdir
Maliyyә qurumlarının rәhbәrlәri
Top menecerlәrdir
Sahibkarlardır
Riskli layihәlәrin investorları kimi çıxış edәn fiziki şәxslәrdir

378 Bir qayda olaraq İşgüzar mәlәklәr hansılardır?

•

Kredit tәşkilatları
Pensiyaçılar vә ya şirkәtin yaşlı işçilәri
Şirkәtlәrin prezidentlәri
Orta sәviyyәli menecerlәr
Liderlәr

379 Korporasiyalar әtrafında yaratdıqları kiçik innovasiya şәbәkәbrinin rәhbәrlәrini harada yetişdirirlәr?

•

Mәqsәdli kompleks proqramlarda
İnkubator proqramlarında
İnvestisiya proqramlarında
Dövlәtlәrarası layihәlәrdә

380 Vençur maliyyәlәşmәsi iri korporasiyalar tәrәfindәn hansı üsullarla hәyata keçirilir: 1. Az serialı
mәhsullar işlәyib hazırlayan kiçik şirkәtlәrin yaranmasına kapital qoymaq yolu ilә; 2. filiallar yaratmaq
vasitәsi ilә; 3. Korporasiyanın vençur kapitalı şirkәtlәrin pay iştirakının vasitәçiliyi ilә; 4. Mәhsulların maya
dәyәrinә daxil edilәn vәsaitlәr hesabına formalaşa bilәr 5. Vergilәr hesabına formalaşa bilәr 6. Gömrük
rüsmları hesabına formalaşa bilәr

•

4,5,6
2,4,6
1,2,3
3,4,5
1,4,5

381 Elmitexniki potensialın inkişaf sәviyyәsinә görә iqtisadiyyatı güclü olan ölkәlәr hansılardır?

•

ABŞ, Yaponiya, Almaniya, Fransa vә Böyük Britaniya
Peru, Braziliya, CAR, Fransa vә Böyük Britaniya
Boliviya, Peru, Yaponiya Almaniya vә Fransa
ABŞ, Yaponiya, Almaniya, Gürcüstan vә Uqanda
Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya vә Peru

382 Tәşkilatın innovasiya fәaliyyәtinin iştirakçılarından olan informasiya ulduzları kimlәrә aiddir?
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•

Daima innovasiya edәn sahibkarlar
Bacarıqlı menecerlәr vә rәhbәrlәr
Yüksәk ixtisaslı alimlәr vә mütәxәssislәr
Elmi  tәdqiqat vә tәcrübә konstruktor işlәri laboratoriyalarının әsas mütәxәssislәri

383 Tәşkilatın innovasiya fәaliyyәtinin iştirakçılarından olan qızıl yaxalıqlar harada işlәmirlәr?

•

Universitetlәrdә
Korporasiyalarda
Fermer tәsәrrüfatlarında
Mәslәhәt firmalarında

384 Tәşkilatın innovasiya fәaliyyәtinin iştirakçılarından olan qızıl yaxalıqlar kimlәrdir?

•

Peşәkar vәrdişlәrә malik olan mühәndis  iqtisadçılar
Yüksәk bilik sәviyyәsinә malik olan vә innovasiyaya meylli olan mütәxәssislәr
Peşәkar biliklәrindәn istifadә edilmәsinә sahibkarlıq mövqeyindәn yanaşan yüksәk ixtisaslı alimlәr vә
mütәxәssislәr
Peşәkar biliklәrә malik olan maliyyәçilәr vә menecerlәr

385 Rәhbәrlәrin innovasiya prosesindә formalaşan sahibkar aşağıdakılardan nәyi edir?

•

Tәşkilatın bugünki naliyyәt sahәsindә onun gәlәcәyini optimallaşdırır
Keçmiş fәaliyyәti ekstrapolyasiya edir
Tәşkilatın fәaliyyәtinin yeni istiqamәtlәrini vә onun mәhsul nomenklaturunu genişlәndirmәk üçün imkanlar
axtarır
Tәşkilatın gәlәcәk fәaliyyәtini optimallaşdırır

386 Plan mütәxәssisi nә edir?

•

Tәşkilatı onun qarşısında qoyulan mәqsәdlәrә nail olmağa istiqamәtlәndirir
Bütün variantlar
Firmanın gәlәcәk fәaliyyәtini optimallaşdırmağa çalışır
Әsas resursları firmanın fәaliyyәtinin әnәnәvi sahәlәrindә cәmlәşdirir

387 İnzibatçı nın şәxsi keyfiyyәtlәri hara yönәldilir?

•

Layihәnin reallaşdırılmasına
Hәr bir istiqamәtә
Tәşkilatın uğursuzluğuna
Tәşkilatın xarici mühitinin adaptasiyasına
Tәşkilatın işinin effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsinә

388 Tәşkilatın innovasiya fәaliyyәtinin iştirakçıları olan әmәkdaşlarının hansı qrupları fәrqlәndirilir?

•

Sәrbәst әmәkdaşlar
informasiya ulduzları
Bütün variantlar
Alternativ heyәt

389 Alternativ heyәt hansı işçilәri әhatә edir?

•

Ştatdankәnar müvәqqәti işçilәri
Heç biri
Ştatdakı daimi işçilәri
Firmanın yarımştat mütәxәssislәri
Bacarıqlı menecerlәri

390 Ştatdankәnar işçilәri ( alternativ heyәt) cәlb etmәk nәyi mümkün edir?
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•

Bütün variantları
Rәqiblәrdәn geri qalmağı
Bazarda rәqiblәrә çatmağı
Rәqiblәr qarşısında üstünlüyә nail olmağı

391 Bәzi tәdqiqatçılar Özәk vә qlaf anlayışları ilә yanaşmaya görә bütün әmәkdaşları bölür:

•

Ştatdankәnar müvәqqәti әmәkdaşlara ("qlaf”)
Kollektiv ştatlı işçilәrә ("özәk")
Heç biri
Kollektiv ştatlı işçilәrә vә ştatdankәnar müvәqqәti әmәkdaşlara
Ştatdakı daimi әmәkdaşlara vә müvәqqәti işçilәrә

392 Hansı şirkәtlәr orta vә kiçik bizneslә mәşğul olurlar, milli investorların tәmin olunmasına orientasiya
edirlәr vә bir qayda olaraq mәhsul buraxılışının enmә mәrhәlәsindә fәaliyyәt göstәrirlәr

•

eksplerentşirkәtlәr
vençur kapitalı şirkәtlәri
kommutantşirkәtlәr
kiçik innovasiya şirkәtlәri
patientfirmalar

393 Ölkәmizdә 20092020ci illәri әhatә edәn innovasiya proqramında nәzәrdә tutulan tәdbirlәrin
maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәri aşağıdakılardan hansı ola bilәr? 1. innovasiya fondları 2. tәsәrrüfat
obyektlәrinin öz vәsaitlәri 3. sәhmdar kapitalı 4. xarici investisiya qoyuluşları

•

heç biri
1, 2, 3, 4
3dәn başqa hamısı
4dәn başqa hamısı
ancaq 1 vә 2

394 Elmitexniki potensialın tәrkibinә daxildir:

•

uçot; innovasiya; informasiya; tәşkilatiidarәetmә
kadr; madditexniki vә maliyyә; informasiya; tәşkilatiidarәetmә
kadr; uçot; innovasiya; texnologiya
heç biri
uçot; madditexniki vә maliyyә; informasiya; tәşkilatiidarәetmә

395 Elmitexniki potensialın tәrkibinin әsas göstәricilәrindәn biri sәhvdir:

•

madditexniki
uçot
informasiya
kadr
tәşkilatiidarәetmә

396 Elmitexniki potensialın kadr tәrkib hissәsinin hesabat göstәricilәrinә aiddir:

•

heç biri
ETTKİ sahәsindә çalışanların sayı: elmlәr doktoru elmlәr namizәdi elmi vә pedaqoji işçilәr aspirantlar dissertantlar
әsas fondların dәyәri investisiyaların hәcmi, maliyyәlәşmәnin hәcmi: o cümlәdәn büdcәdәn әmәk haqqı fondu
institutun strukturu, tәcrübәsınaq bölmәlәrinin sayı, yerinә yetirilәn mövzuların sayı, әsas vә kömәkçi heyyәtin
nisbәti, aspirantların vә elmi işçilәrin nisbәti
müәssisәnin kömәkçi, rezerv işlәrinin sayı

397 Elmitexniki potensialın madditexniki vә maliyyә tәrkib hissәsinin hesabat göstәricilәrinә aiddir:
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•

texnoloji yeni vә ya tәkmillәşdirilmiş mәhsul növlәrinin texnologiyalarının satış göstәricilәrinә mәhsulun hәyat
dövrü
qlobal informasiya şәbәkәsinә çıxış, mövcud verilәnlәr bankları vә bazarları, proqram vasitәlәri, informasiya
xidmәtinin gücü, elmi әsәrlәrin nәşri
әsas fondların dәyәri investisiyaların hәcmi, maliyyәlәşmәnin hәcmi: o cümlәdәn büdcәdәn әmәk haqqı fondu
ETTKİ sahәsindә çalışanların sayı: elmlәr doktoru elmlәr namizәdi elmi vә pedaqoji işçilәr aspirantlar dissertantlar
hamısı

398 Elmitexniki potensialın informasiya tәrkib hissәsinin hesabat göstәricilәrinә aiddir:

•

hamısı
qlobal informasiya şәbәkәsinә çıxış, mövcud verilәnlәr bankları vә bazarları, proqram vasitәlәri, informasiya
xidmәtinin gücü, elmi әsәrlәrin nәşri
әsas fondların dәyәri investisiyaların hәcmi, maliyyәlәşmәnin hәcmi: o cümlәdәn büdcәdәn әmәk haqqı fondu
ETTKİ sahәsindә çalışanların sayı: elmlәr doktoru elmlәr namizәdi elmi vә pedaqoji işçilәr aspirantlar dissertantlar
texnoloji yeni vә ya tәkmillәşdirilmiş mәhsul növlәrinin texnologiyalarının satış göstәricilәrinә mәhsulun hәyat
dövrü

399 Elmitexniki potensialın tәşkilatiidarәetmә tәrkib hissәsinin hesabat göstәricilәrinә aiddir:

•

texnoloji yeni vә ya tәkmillәşdirilmiş mәhsul növlәrinin texnologiyalarının satış göstәricilәrinә mәhsulun hәyat
dövrü
ETTKİ sahәsindә tәşkilatların sayı, institutun strukturu, tәcrübәsınaq bölmәlәrinin sayı, yerinә yetirilәn
mövzuların sayı, әsas vә kömәkçi heyәtin nisbәti, aspirantların vә elmi işçilәrin nisbәti
әsas fondların dәyәri investisiyaların hәcmi, maliyyәlәşmәnin hәcmi: o cümlәdәn büdcәdәn әmәk haqqı fondu
ETTKİ sahәsindә çalışanların sayı: elmlәr doktoru elmlәr namizәdi elmi vә pedaqoji işçilәr aspirantlar dissertantlar
hamısı

400 Elmitexniki potensialın inkişafını tәyin edәn әsas faktorlar hansılardır?

•

elmi fәaliyyәtin maliyyә tәminatı dәrәcәsinin daim artması
elmi tәnzimlәyәn sәmәrәli sistemin olması
elmi fәaliyyәtin informasiya tәminatı sisteminin daim tәkmillәşmәsi
hamısı
ölkәnin elmi kadrlarla tәminat dәrәcәsi

401 İnnovasiya prosesinin Yeni mәhsul yaradılması mәrhәlәsinә aiddir:

•

qiymәt vә digәr kommersiya şәrtlәri ilә üç aydan az olmayan müddәtdә mәhdud bazarda testlәşdirmә, optimal
reallaşdırma kanalının seçilmәsi, reklam vasitәlәri vә metodlarının seçilmәsi, texniki xidmәtin tәşkili
ideyanın imkanlarının vә praktiki olaraq reallaşdırılmasının müәyyәn edilmәsi, yeni vә әnәnәvi mәmulatın
texnaloji ümumiliyi dәrәcәsinin aydınlaşdırılması
ideyanın konkret layihә şәkilini aldığı halda mәhsulun texniki cәhәtinin işlәnib hazırlanması, mәhsulun texniki
iqtisadi xarakteristikasının, müәyyәn edilmәsi, onun keyfiyyәt vә istehlak xüsusiyyәtlәrinin qiymәtlәndirmәsi,
potensial bazar tәlabatının vә satışın hәcminin qiymәtlәndirilmәsi
firmanın bölmәlәri üzrә vәzifәlәri bölüşdürmәklә yeni mәhsulun konkret inkişaf proqamının işlәnib hazırlanması,
nümunә yaradılması vә texniki sınaq keçirilmәsi, әmtәәnin adının, onun әmtәә nişanının tәrtibinin,
qablaşdırılmasının markirovkasının müәyyәn edilmәsi
bazardakı texnoloji dәyişikliklәr haqqında, ET vә TKİlәri bölmәsindәn, istehsal şöbәlәrinin marketinq
xidmәtindәn, firmanın satış aparatından, ticarәt vasitәçilәrindәn, son istehlakçılardan daxil olan yeniliklәr
haqqında informasiya toplamaq

402 İnnovasiya prosesinin Yeni mәhsulun iqtisadi effektivliyinin tәhlilimarketinq proqramının işlәnib
hazırlanması mәrhәlәsinә aid deyil:

•

yeni mәhsulun yaradılmasına vә mәnimsәnilmәsinә çәkilәn xәrclәrin vә yeni mәhsulun özünü ödәmә müddәtnin
müәyyәn edilmәsi
mәhsulun texnikiiqtisadi xarakteristikasının, müәyyәn edilmәsi, onun keyfiyyәt vә istehlak xüsusiyyәtlәrinin
qiymәtlәndirmәsi
ideyanın konkret layihә şәkilini aldığı halda mәhsulun texniki cәhәtinin işlәnib hazırlanması
әmtәәnin adının, onun әmtәә nişanının tәrtibinin, qablaşdırılmasının markirovkasının müәyyәn edilmәsi
potensial bazar tәlabatının vә satışın hәcminin qiymәtlәndirilmәsi
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403 İnnovasiya prosesinin Yeni mәhsulun iqtisadi effektivliyinin tәhlilimarketinq proqramının işlәnib
hazırlanması mәrhәlәsinә aiddir:

•

bazardakı texnoloji dәyişikliklәr haqqında, ET vә TKİlәri bölmәsindәn, istehsal şöbәlәrinin marketinq
xidmәtindәn, firmanın satış aparatından, ticarәt vasitәçilәrindәn, son istehlakçılardan daxil olan yeniliklәr
haqqında informasiya toplamaq
qiymәt vә digәr kommersiya şәrtlәri ilә üç aydan az olmayan müddәtdә mәhdud bazarda testlәşdirmә, optimal
reallaşdırma kanalının seçilmәsi, reklam vasitәlәri vә metodlarının seçilmәsi, texniki xidmәtin tәşkili
ideyanın imkanlarının vә praktiki olaraq reallaşdırılmasının müәyyәn edilmәsi, yeni vә әnәnәvi mәmulatın
texnaloji ümumiliyi dәrәcәsinin aydınlaşdırılması
ideyanın konkret layihә şәkilini aldığı halda mәhsulun texniki cәhәtinin işlәnib hazırlanması, mәhsulun texniki
iqtisadi xarakteristikasının, müәyyәn edilmәsi, onun keyfiyyәt vә istehlak xüsusiyyәtlәrinin qiymәtlәndirmәsi,
potensial bazar tәlabatının vә satışın hәcminin qiymәtlәndirilmәsi
firmanın bölmәlәri üzrә vәzifәlәri bölüşdürmәklә yeni mәhsulun konkret inkişaf proqamının işlәnib hazırlanması,
nümunә yaradılması vә texniki sınaq keçirilmәsi

404 İnnovasiya prosesinin Aşkar edilmiş ideyaların seçilmәsi vә yeni mәhsul ideyalının işlәnib hazırlanması
mәrhәlәsinә aiddir:

•

qiymәt vә digәr kommersiya şәrtlәri ilә üç aydan az olmayan müddәtdә mәhdud bazarda testlәşdirmә, optimal
reallaşdırma kanalının seçilmәsi, reklam vasitәlәri vә metodlarının seçilmәsi, texniki xidmәtin tәşkili
ideyanın konkret layihә şәkilini aldığı halda mәhsulun texniki cәhәtinin işlәnib hazırlanması, mәhsulun texniki
iqtisadi xarakteristikasının, müәyyәn edilmәsi, onun keyfiyyәt vә istehlak xüsusiyyәtlәrinin qiymәtlәndirmәsi
bazardakı texnoloji dәyişikliklәr haqqında, ET vә TKİlәri bölmәsindәn, istehsal şöbәlәrinin marketinq
xidmәtindәn, firmanın satış aparatından, ticarәt vasitәçilәrindәn, son istehlakçılardan daxil olan yeniliklәr
haqqında informasiya toplamaq
ideyanın imkanlarının vә praktiki olaraq reallaşdırılmasının müәyyәn edilmәsi, yeni vә әnәnәvi mәmulatın
texnaloji ümumiliyi dәrәcәsinin aydınlaşdırılması
firmanın bölmәlәri üzrә vәzifәlәri bölüşdürmәklә yeni mәhsulun konkret inkişaf proqamının işlәnib hazırlanması,
nümunә yaradılması vә texniki sınaq keçirilmәsi

405 İnnovasiya prosesinin Daxil olmuş ideyaların sistemlәşdirilmәsi mәrhәlәsinә aiddir:

•

yeniliklәrin kommersiya cәhәtdәn әsaslandırılması
ideyanın konkret layihә şәkilini aldığı halda mәhsulun texniki cәhәtinin işlәnib hazırlanması
ideyanın imkanlarının vә praktiki olaraq reallaşdırılmasının müәyyәn edilmәsi
bazardakı texnoloji dәyişikliklәr haqqında, ET vә TKİlәri bölmәsindәn, istehsal şöbәlәrinin marketinq
xidmәtindәn, firmanın satış aparatından, ticarәt vasitәçilәrindәn, son istehlakçılardan daxil olan yeniliklәr
haqqında informasiya toplamaq
qiymәt vә digәr kommersiya şәrtlәri ilә üç aydan az olmayan müddәtdә mәhdud bazarda testlәşdirmә

406 İnnovasiyanın strateji idarә olunması –

•

mәhsulun maya dәyәrinin artmasına vә mәnfәәtin azaldılmasına imkan verir
mәhsulun maya dәyәrinin azalması mәsәlәlәrini hәll edir
paralel qaydada satışın hazırlanması vә tәşkili mәsәlәlәrini hәll edir
müәssisәnin istehsalat vә ya sosial mühitindә, sahibkarlıqda çox saylı keyfiyyәt sıçrayışına hesablanmış vә
innovasiya layihәlәrinin planlaşdırılması vә hәyata keçirilmәsi mәsәlәlәrini hәll edir
ekoloji problemlәri azaltmağa yönәldilmiş mәsәlәlәrini hәll edir

407 İnnovasiya menecmenti –

•

konkret bir mәsәlәni aydınlaşdırmaq xarakteri vә idarәetmәnin bir çox mәsәlәrinin kompleks hәlli baxımından
istәnilәn nәticәni vermәsidir
işçilәr arasında şәxsi münasibәti әks etdirir
müasir dövrdә demokratik cәmiyyәt quruculuğunu әhatә edir
yeni mәhsul bazarının tәtbiqini, hәmin mәhsulların istehsalı üzrә istehsal hәcminin, satış qiymәtlәrinin kompleks
tәhlilini, satışın formalarının tәşkilini әhatә edir
regionların tәbii iqlim şәraitindә vә inkişafında mövcud olna kәskin fәrqlәri әks etdirir

408 İnnovasiyaya aid olmaya cәhәd:
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•

yeni xammal mәnbәlәrinin aşkar edilmәsi
istehsal vә әmәyin tәşkilinin yeni üsullarının tәtbiqi
yeni әmtәәnin istehsalı vә ya tәtbiqi
istehsalat tәcrübәsi
yeni bazarın kәşfi

409 Yeni mәhsulun istehsalı üzrә yeniliketmә 

•

konkret layihәni reallaşdımaq üçün bilavasitә tәdqiqat laboratoriyası ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan kiçik innovasiya
şirkәtlәridir
elmi fәaliyyәtin informasiya tәminatı sisteminin daim tәkmillәşmәsi başa düşülür
istehsalın texnologiyasını tәkmillәşdirmәk, texnikanı yeni texnoloji istehsal üsuluna uyğunlaşdırmaq, tәtbiq
etmәk tәdbirlәri vә investisiyanın yeniliketmәk cәhdlәri başa düşülür
keyfiyyәtcә yeni, bazarın tәlәbinә cavab verәn mәhsul istehsalı üzrә yeniliketmәdir, bura patent, lisenziya aiddir
texnoloji yeni vә ya tәkmillәşdirilmiş mәhsul növlәrinin texnologiyalarının satış göstәricilәrinә mәhsulun hәyat
dövrü

410 Texnoloji tәkmillәşdirmәlәr üzrә yeniliketmә 

•

konkret layihәni reallaşdımaq üçün bilavasitә tәdqiqat laboratoriyası ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan kiçik innovasiya
şirkәtlәridir
elmi fәaliyyәtin informasiya tәminatı sisteminin daim tәkmillәşmәsi başa düşülür
keyfiyyәtcә yeni, bazarın tәlәbinә cavab verәn mәhsul istehsalı üzrә yeniliketmә olub, texnoloji yeniliketmә ilә
qarşılıqlı surәtdә әlaqәdardır
istehsalın texnologiyasını tәkmillәşdirmәk, texnikanı yeni texnoloji istehsal üsuluna uyğunlaşdırmaq, tәtbiq
etmәk tәdbirlәri vә investisiyanın yeniliketmәk cәhdlәri başa düşülür
texnoloji yeni vә ya tәkmillәşdirilmiş mәhsul növlәrinin texnologiyalarının satış göstәricilәrinә mәhsulun hәyat
dövrü

411 Ana şirkәt yeni fırmanın әn azı neçә faiz sahibi olur?

•

60%
90%
80%
50%
70%

412 Ötәn әsrin 70 ci vә 80 ci illәrindә yeni şirkәtlәri kimlәr yaradırdı?

•

Firmadan gedәn xarici mütәxәssislәr
Firmadan gedәn mühәndislәr
Firmaya gәlәn mühәndis vә alimlәr
Firmadan getmiş mühәndis vә alimlәr
Firmadan gedәn alimlәr

413 Kiçik innovasiya sahibkarlığı formaları nә ilә әlaqәdardır?

•

Hamısı ilә
İnnovasiya tәşkilatlarının yaradılması ilә
"İnkubator firmaları" nın yaradılması ilә
"İnkubator proqramaları" nın yaradılması ilә
"İnkubator proqramları" vә "İnkubator firmaları" nın yaradılması ilә

414 Yaponiyanın hansı firmasında riskli bölmәlәr yaradılmışdır?

•

Heç biri
Şarp
Soni
Hitaci
Hitaci, Soni vә Şarp
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415 Şirkәtlәrin risk bölmәlәri hansıdır?

•

Sәhmdar cәmiyyәtlәridir
Avtonom idarә edilәn ixtisaslaşdırılmış kiçik istehsalatlardır
İxtisaslaşdırılan kiçik müәssisәlәrdir
İxtisaslaşdırılmamış kiçik istehsalatlardır
Avtonom idarә edilmәyәn şirkәtlәrdir

416 Şirkәtlәrin risk bölmәlәri hansı mәqsәdlә yaradılır?

•

Heç biri
İqtisadi  sosial proqnozlaşdırma
İstehsaldaxili ehtiyatların aşkar edilmәsi
Әn yeni texnologiyaların mәnimsәnilmәsi
Elmi tәdqiqat vә tәcrübә  konstruktor işlәrinin sabitlәşdirilmәsi

417 Şirkәtlәrin risk bölmәlәri kimlәr tәrәfindәn yaradılır?

•

Konsernlәr
İri korporasiyalar
Kiçik müәssisәlәr
Fermer tәsәrrüfatları
Sәhmdar cәmiyyәtlәri

418 Butleqerliyin dәstәklәnmәsi vә hәvәslәndırilmәsi nәyә kömәk edir?

•

Yaradıcı işçilәrin fәaliyyәtini güclәndirmәyә
Novator briqadaların yaranmasına
Riskli maliyyәlәşdirmәyә
Avtonom idarә etmәyә
Rәhbәrliyi alimlәri işә cәlb etmәyә

419 İnnovasiya bölmәlәrinin formalaşmasında butleqerlik nәdir?

•

Bütün variantlar
Qaçaqmalçılıq şәklindә ixtiraçılıq
Gizli iş
Plandan әlavә layihәlәr üzәrindә xәlvәti iş

420 Briqada navatorluğu vә müvәqqәti yaradıcı kollektiv nәyin zәruri elementidir?

•

Yeni mәhsulun dayandırılmasının
Texnikanın getdikcә mürәkkәblәşmәsinin
Şirkәtin ixtisaslaşdırılmasnın
Bütün variantlar
İnnovasiya prosesinin tәşkilinin

421 Bazarların seçilmәsi, tәklif olunan mәhsulun keyfiyyәtindә liderlik әsasında rәqabәtdә üstünlüyә nail
olunması, qiymәtlәrlә liderlik, bazar tәkmillәşmәsi hansı stategiyaya aiddir?

•

heç biri
hücumedici strategiyasına
funksional strategiyasına
bazar strategiyasına
özünü müdafiә strategiyası

422 İnnovasiya siyasәtinin hücumedici strategiyasına daxildir 
hamısı
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•

qoruyucu, imitasion, gözlәyici vә bilavasitә regionar strategiyalar
bazarların seçilmәsi; tәklif olunan mәhsulun keyfiyyәtindә liderlik әsasında rәqabәtdә üstünlüyә nail olunması;
qiymәtlәrlә liderlik; bazar tәkmillәşmәsi
ETTKİ, fәallar, marketinq istiqamәtlәri, birlәşmә strategiyaları
innovasiya siyasәtinin ayrıayrı funksional dairә vә şöbәlәri üçün tәdbirlәr vә proqram komplekslәri

423 İnnovasiya siyasәtinin funksional strategiyasına aiddir –

•

hamısı
qoruyucu, imitasion, gözlәyici vә bilavasitә regionar strategiyalar
bazarların seçilmәsi; tәklif olunan mәhsulun keyfiyyәtindә liderlik әsasında rәqabәtdә üstünlüyә nail olunması;
qiymәtlәrlә liderlik; bazar tәkmillәşmәsi
innovasiya siyasәtinin ayrıayrı funksional dairә vә şöbәlәri üçün tәdbirlәr vә proqram komplekslәri
ETTKİ, fәallar, marketinq istiqamәtlәri, birlәşmә strategiyaları

424 İnnovasiya siyasәtinin bazar strategiyasına aiddir –

•

hamısı
qoruyucu, imitasion, gözlәyici vә bilavasitә regionar strategiyalar
innovasiya siyasәtinin ayrıayrı funksional dairә vә şöbәlәri üçün tәdbirlәr vә proqram komplekslәri
bazarların seçilmәsi; tәklif olunan mәhsulun keyfiyyәtindә liderlik әsasında rәqabәtdә üstünlüyә nail olunması;
qiymәtlәrlә liderlik; bazar tәkmillәşmәsi
ETTKİ, fәallar, marketinq istiqamәtlәri, birlәşmә strategiyaları

425 İnnovasiya strategiyasının növlәrinә daxildir:

•

heç biri
tәlәb strategiyası, funksional strategiya hüçumedici strategiya
tәlәb strategiyası, bazar strategiyası, hüçumedici strategiya
bazar strategiyası, funksional strategiya, hüçumedici strategiya
hüçumedici strategiya, tәlәb strategiyası

426 Strategiya müәssisәnin ..... nәzәrdә tutur

•

әvvәllәr istifadә olunmuş praktikanın yenidәn tәtbiq edilmәsini
әmәk fәaliyyәtinin mәhsuludur ki, onun әsas komponenti kimi
informasiya әmtәәsinin istehsalı, mübadilәsi, istehlakı vә qorunması prosesindә meydana çıxan iqtisadi, hüquqi,
tәşkilati münasibәtlәrini
elmitexniki vә onun bazar –satış imkanlarını nәzәrә almaqla nәzәrdә tutulan mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsini
yeni hadisә, hadisәlәrin baş vermә sәbәblәri, formalaşmasının ünsürlәri

427 Operativ menecment –

•

toplanmış strategiyaların işlәnmәsi onların vaxtında tәtbiq edilmәsi, dәyişikliklәrin qeyd edilmәsi, strategiyanın
yenidәn formalaşdırılması, strateji nәzarәt, strateji qәrarlarla bütövlükdә idarәetmә
tәşkilatda yerinә yetirilәn hәrәkәtlәrin koordinasiyasını yaxşılaşdırır, informasiya mübadilәsini yaxşılaşdırır,
heyyәtin vәzifә vә mәsuliyyәtini müәyyәn edir, nәzarәt prosesini güclәndirir, ehtiyatların optimal bölgüsünü
tәmin edir
sahibkarlıq siyasәtinin işlәnmәsi, müәssisә vәziyyәtinin, bazar mövqeyinin müәyyәn edilmәsi, ümumi strateji
imkanların formalaşdırılmasıdır
strategiyanı hәrәkәtә gәtirmәk üzrә operativ tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi vә işlәnmәsi
firmanın gәlirliliyinin tәminidir

428 Normativ menecment –

•

toplanmış strategiyaların işlәnmәsi onların vaxtında tәtbiq edilmәsi, dәyişikliklәrin qeyd edilmәsi, strategiyanın
yenidәn formalaşdırılması, strateji nәzarәt, strateji qәrarlarla bütövlükdә idarәetmә
tәşkilatda yerinә yetirilәn hәrәkәtlәrin koordinasiyasını yaxşılaşdırır, informasiya mübadilәsini yaxşılaşdırır,
heyyәtin vәzifә vә mәsuliyyәtini müәyyәn edir, nәzarәt prosesini güclәndirir, ehtiyatların optimal bölgüsünü
tәmin edir
strategiyanı hәrәkәtә gәtirmәk üzrә operativ tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi vә işlәnmәsi
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•

sahibkarlıq siyasәtinin işlәnmәsi, müәssisә vәziyyәtinin, bazar mövqeyinin müәyyәn edilmәsi, ümumi strateji
imkanların formalaşdırılmasıdır
firmanın gәlirliliyinin tәminidir

429 Strateji menecment –

•

sahibkarlıq siyasәtinin işlәnmәsi, müәssisә vәziyyәtinin, bazar mövqeyinin müәyyәn edilmәsi, ümumi strateji
imkanların formalaşdırılmasıdır
tәşkilatda yerinә yetirilәn hәrәkәtlәrin koordinasiyasını yaxşılaşdırır, informasiya mübadilәsini yaxşılaşdırır,
heyyәtin vәzifә vә mәsuliyyәtini müәyyәn edir, nәzarәt prosesini güclәndirir, ehtiyatların optimal bölgüsünü
tәmin edir
strategiyanı hәrәkәtә gәtirmәk üzrә operativ tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi vә işlәnmәsi
toplanmış strategiyaların işlәnmәsi onların vaxtında tәtbiq edilmәsi, dәyişikliklәrin qeyd edilmәsi, strategiyanın
yenidәn formalaşdırılması, strateji nәzarәt, strateji qәrarlarla bütövlükdә idarәetmә
firmanın gәlirliliyinin tәminidir

430 Ümumi menecment strateji inkişafın baş xәttini tәyin edir vә bura aşağıdakılar daxildir:

•

informasiya, operativ menecment, münaqişәlәrin idarә olunması
strateji menecment, operativ menecment, münaqişәlәrin idarә olunması
normativ menecment, strateji menecment, informasiya
normativ menecment, strateji menecment, operativ menecment
informasiya, münaqişәlәrin idarә olunması, normativ menecment

431 Rusiyada yüksәk texnoloji müәssisәlәr davamlı fәaliyyәt strategiyasını nәyin әsasında qurur?

•

" İqtisadi  sosial proqramlar " әsasında
" Inkubator proqramları " әsasında
" Mәqsәdli kompleks proqramlar " әsasında
" İnnovasiya proqramları " әsasında
" İnvestisiya proqramları " әsasında

432 1986 1993  cü illәrdә ABŞda riskli kapital fondlarının gәlirlәri onların sәrmayә qoyduğu kapitalın
mәblәğindәn orta hesabla neçә dәfә artıq olmuşdur?

•

25
1516
34
23
1020

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

•

30
20
15
10
25

434 İqtisadçıların hesablamalarına görә vençur firmaların neçә % cәmi bir neçә il müddәtindә sәrmayә
qoyulmuş bütün vәsaitlәri mәnfәәt hesabına artırılması ilә ödәmәyә imkan verir?

•

40
30
20
15
35

435 İqtisadçıların hesablamalarına görә vençur fırmaların neçә %  i cüzi mәnfәәt gәtirir?
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•

45
35
40
30
50

436 İqtisadçıların hesablamalarına görә vençur firmaların neçә %  i әvvәl nәzәrdә tutulduğundan daha uzun
müddәtә zәrәrlә işlәyir?

•

40
30
25
20
35

437 İqtisadçıların hesablamalarına görә riskli firmaların ncçә % kapitalı tamamilә itirilir?

•

25
15
10
5
20

438 Vençur fırmalarında investorlarla kimlәr әlaqәyә girir?

•

Firmanın rәhbәri
İqtisadçılar
Marketoloqlar
Adi işçilәr
Menecerlәr

439 Vençur firmalar necә yaradılır?

•

Heç biri
Yeni mәhsul istehsalında vәsaitlәri olmayan bir neçә nәfәrlik qrupun investorlarla әlaqәyә girmәsi ilә
Bütün variantlar
Yeni ideyanın praktiki tam reallaşdırılması ilә
Yeni texnologiya sahәsindә orijinal ideyaya malik qrupun islehsalı tәşkil etmәsi ilә

440 Riskli fırma dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Ciddi risklә әlaqәdar olan innovasiya layihәsini hәyata kcçirmәyәn müәssisә
Bütün variantlar
Ciddi risklә әlaqәdar olan innovasiya layihәsinin hәyata keçirilmәsi üçün yaradılan müәssisә
Ciddi risklә әlaqәdar olmayan innovasiya layihәsinin hәyata keçirilmәsi üçün yaradılan müәssisә

441 Müәssisәnin tәşkilati strukturunun tipini, mürәkkәbliyini vә iyerarxiyalılığını müәyyәn edәn әsas amillәr
aşağıdakılardır: 1. büdcә vasitәsi hesabına dövlәtin investisiya prosesindә bilavasitә iştirakı 2. istehsalın
miqyası vә satışın hәcmi; 3. buraxılan mәhsulun nomenklaturası; 4. mәhsulun mürәkkәblik sәviyyәsi; 5.
istehsalın ixtisaslaşdırılması, kombinәlәşdirilmsi, kooperasiyalaşdırılması sәviyyәsi.

•

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

442 İnnovasiya fәaliyyәtinin (İSnın) yeni sahәlәrә yayılması üçün lazımi tәşkilatçılıq –

•
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•

texniki vә iqtisadi şәrtlәri tәmin edәrәk öz mahiyyәtinә görә sahibkarlıq fәaliyyәtindә bazar şәraitindә әhәmiyyәtli
strukturdan ibarәtdir
tәşkilatın mallarının rәqabәt qabiliyyәtinin işlәnib hazırlanmış normativlәrinin istehsalı sahәsindә maddilәşdirmә
imkanının nәzәri vә eksperimental yoxlanılması
әhalinin yerli әhәmiyyәtli mәsәlәlәri bilavasitә vә ya yerli özünüidarәetmә orqanları vasitәsilә hәlli üzrә müstәqil
vә öz mәsuliyyәti altında fәaliyyәti
bәlәdiyyә mülkiyyәtinin idarә edilmәsi, yerli büdcәnin qәbul edilmәsi vә icrası üzrә fәaliyyәt
regionun iqtisadiyyatının strukturunun idarә edilmәsi

443 Mәnfәәtsiz inkubator  firmalardan fәrqli olaraq 2  ci tip inkubator firmalar nә ilә fәrqlәnir?

•

Bütün variantlar
Öz xidmәtlәrinә sabit tariflәr müәyyәn etmәklә
Öz xidmәtlәrinә aşağı tariflәrin tәqdim etmәmәsi ilә
Öz xidmәtlәrinә aşağı tariflәr qoymaqla
Öz xidmәtlәrini genişdirmәklә

444 İnkubator  firmaların 2  ci tipi hansıdır?

•

Heç biri
Mәnfәәtli firmalar
Ali mәktәblәrin filialları
Mәnfәәtsiz firmalar

445 Mәnfәәtsiz inkubator  firmalarının icarәçilәri kimlәrdir?

•

Bütün variantlar
Konstruktor tәşkilatları
Tәdqiqat firmaları
Sәnaye firmaları
Servis tәşkilatları

446 Mәnfәәtsiz inkubator firmalarını hansı tәşkilatlar maliyyәlәşdirilir?

•

Maliyyә  sәnaye qrupları
Ölkәyә yardım göstәrәn xarici tәşkilatlar
Regionun iqtisadi inkişafında marağı olan yerli tәşkilatlar
Ölkәnin iqtisadi inkişafında marağı olmayan beynәlxalq tәşkilatlar
Beynәlxalq humanitar tәşkilatlar

447 Mәnfәәtsiz inkubator  firmalarının icarә haqqı orta sәviyyә ilә müqayisәdә neçә % aşağıdır?

•

1550%
1560%
1015%
5  10 %
20  25 %

448 Birinci tip inkubator  firmalara hansı aiddir?

•

Heç biri
Ali mәktәblәrin filialları
Mәnfәәtli
Mәnfәәtsiz

449 İnkubator firmaların neçә tipi mövcuddur?

•

6
4
3
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•

2
5

450 Hansı xidmәtlәrdәn inkubator  fırma güzәştli yararlana bilәr?

•

Bütün variantlar
İqtisadi vә kommersiya mәsәlәbrinә dair mәsbhәtlәrin alınması
İri şirkәtlәrdәn idarәetmә (i / e) vә texniki mәslәhәtlәrin alınması
Xidmәti binaların az mәblәğdә icarәyә verilmәsi
Hüquqi mәsәlәlәrә dair mәsbhәtlәrin verilmәsi

451 Hazırda ABŞ  da inkubator  firmalar nә qәdәrdir?

•

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

452 İnkubator firma dedikdә nә başa düşülür?

•

Bütün variantlar
Xarici tәcrübә nәzәrә alınmamaqla yerli hakimiyyәt orqanlarının yaratdığı tәşkilat
Yeni müәssisәlәr yetişdirmәk mәqsәdilә iri şirkәtlәrin yaratdığı tәşkilat
Xarici ölkәlәrin tәcrübәsi nәzәrә alınmamaqla iri şirkәtlәrin yaratdığı tәşkilat
İnvestorların yaratdığı tәşkilat

453 Müasir dövrdә vençur firmaları yeniliklәrin böyük mәnbәyidir. Belә firmalanın yaradılması üçün
aşağıdakı tәrkib hissәlәrinin olması zәruridir:

•

risk kapitalı
yenilik әsasında vençur firmasını yaratmağa hazır olan sahibkarlar
bu yeniliyә ictimai tәlәbatın olması
hamısı
kommersiya ideyası (yeniliyin mahiyyәti)

454 İnvestisiyaların yeniliklәrә yönәldilmәsi üçün edilmәsi zәruridir:

•

elmitexniki fәaliyyәtin nәticәlәrinә vә innovasiyalı fәaliyyәtә tәlәb haqqında mәlumatın toplanması vә
yayılmasını dәstәklәmәk
innovasiyalı fәaliyyәt nәticәsindә yaranan mәhsulunun dövlәt sifarişinin vasitәsi ilә reallaşdırmaq
innovasiyaların inkişafı vә hәyata keçirilmәsi üçün әlverişli şәrait yaratmaq
hamısı
xarici iqtisadi fәaliyyәtdә vә beynәlxalq bazarlarda milli innovasiyalı mәhsulların hәrәkәtini dәstәklәmәk

455 Dövlәtin innovasiya siyasәtini reallaşdırmaq üçün maliyyәkredit mexanizmi vasitәsi ilә hәyata keçirilir:

•

nisbәtәn kiçik, tez gәlir gәtirәn investisiya layihәlәrә üstünlük verilmәsi tәmin edilir
elm tutumlu sahәlәrә vәsait qoyan investorlar dәstәklәnir vә stimullaşdırılır
vençur investisiyalar inkişaf etdirilir
hamısı
elm tutumlu avadanlıq sahәsinә lizinq xidmәtlәri inkişaf etdirilir

456 Dövlәt innovasiya siyasәti istiqamәtlәrindәn olmayanı tapın

•

yeniliklәrә ilkin tәlәbi dәstәklәnmәsi ilә dövlәt gәlәcәkdә istehlak tәlәbinin artmasını tәmin edir
biznesin innovasiya aktivliyinin artırılması üçün proqramların işlәnib hazırlanmasını tәmin edir
elmi inkişafını, onun maliyyәlәşdirilmәsi, kadr hazırlığı tәmin edir
әvvәllәr istifadә olunmuş praktikanın yenidәn tәtbiq edilmәsi
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yeniliklәrin sifarişçisi olaraq, dövlәt elmin inkişafına kömәk edir

457 Dövlәt innovasiya siyasәtini hansı istiqamәtlәrdә reallaşdırır?

•

yeniliklәrә ilkin tәlәbi dәstәklәnmәsi ilә dövlәt gәlәcәkdә istehlak tәlәbinin artmasını tәmin edir
biznesin innovasiya aktivliyinin artırılması üçün proqramların işlәnib hazırlanmasını tәmin edir
elmi inkişafını, onun maliyyәlәşdirilmәsi, kadr hazırlığı tәmin edir
hamısı
yeniliklәrin sifarişçisi olaraq, dövlәt elmin inkişafına kömәk edir

458 İnnovasiya potensialına aid olan cәhәd:

•

heç biri
yeni hadisә, hadisәlәrin baş vermә sәbәblәri, formalaşmasının ünsürlәri
әvvәllәr istifadә olunmuş praktikanın yenidәn tәtbiq edilmәsi
rәqiblәrin mәhsulundan keyfiyyәtcә üstün, istehlakçıların dәyişәn tәlәblәrinә cavab verәn mәhsulların
hazırlanması, tәkmillәşdirilmәsi
mәhsulun yenisi ilә әvәz olunması anına qәdәr olan istehsal dövrüdür

459 İnnovasiya potensialı –

•

әvvәllәr istifadә olunmuş praktikanın yenidәn tәtbiq edilmәsi
әmәk fәaliyyәtinin mәhsuludur ki, onun әsas komponenti kimi çıxış edir
informasiya әmtәәsinin istehsalı, mübadilәsi, istehlakı vә qorunması prosesindә meydana çıxan iqtisadi, hüquqi,
tәşkilati münasibәtlәrin mәcmusudur
innovasiya prosesinin hәyata keçirilmәsi üçün tәlәb olunan amillәrin vә şәraitin mәcmusudur
yeni hadisә, hadisәlәrin baş vermә sәbәblәri, formalaşmasının ünsürlәri

460 Yanlış innovasiyalar –

•

elmi biliklәrin, elmi ideyaların, kәşflәr vә ixtiraların innovasiyaya çevrilmәsinin bütün dövrünü әhatә edәn
prosesdir
mәhsul (xidmәt) bazarının xüsusiyyәtlәrinin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә sifariş edilmiş elmi, layihәtexnoloji,
yaxud tәşkilati işlәrin nәticәlәrinin istifadәsini nәzәrdә tutan innovasiyadır
dünya tәcrübәsindә әvvәllәr qazanılmış nailiyyәtlәrin optimal toplusunun istifadәsi hesabına әldә edilmiş
innovasiyadır
sәmәrә vermәyәn vә ya mәnfi effekt verәn köhnәlmiş texnika vә texnologiyanın yaxşılaşdırılmasına yönәldilәn
investisiyalardır
informasiya әmtәәsinin istehsalı, mübadilәsi, istehlakı vә qorunması prosesindә meydana çıxan iqtisadi, hüquqi,
tәşkilati münasibәtlәrin mәcmusudur

461 Böyük innovasiyaya aid olan xüsusiyyәt:

•

elmi ideyalar vә ixtiralarla nәticәlәnir ki, bunların da әsasında texnoloji sistemlәrin keyfiyyәtinin kökündәn
dәyişdirilmәsi vә yeni istehsal sahәlәrinin yaranması mümkün olur
bunun vasitәsilә istehsalda istifadә edilәn texnika vә texnologiyanın texniki iqtisadi parametrlәrinin bir müddәt
saxlanmasına nail olunur
mövcud texnologiyanın, obyektlәrin, mәhsulun vә texnikanın tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilmiş innovasiyadır
böyük ixtiralar vә elmi texniki tәkliflәrlә nәticәlәnir ki, bunların da bazasında texnikanın yenisi ilә әvәz edilmәsi
ilә şәrti ilә yeni texnologiya yaranır
bunların nәticәsindә inqilabi yeniliklәr hәyata keçirilir ki, istehsal strukturunu, idarәetmәni vә iqtisadi inkişafın
sürәtini kökündәn dәyişir

462 Radikal innovasiyaya aid olan xüsusiyyәt:

•

bunun vasitәsilә istehsalda istifadә edilәn texnika vә texnologiyanın texniki iqtisadi parametrlәrinin bir müddәt
saxlanmasına nail olunur
mövcud texnologiyanın, obyektlәrin, mәhsulun vә texnikanın tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilmiş innovasiyadır
elmi ideyalar vә ixtiralarla nәticәlәnir ki, bunların da әsasında texnoloji sistemlәrin keyfiyyәtinin kökündәn
dәyişdirilmәsi vә yeni istehsal sahәlәrinin yaranması mümkün olur
bunların nәticәsindә inqilabi yeniliklәr hәyata keçirilir ki, istehsal strukturunu, idarәetmәni vә iqtisadi inkişafın
sürәtini kökündәn dәyişir
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böyük ixtiralar vә elmi texniki tәkliflәrlә nәticәlәnir ki, bunların da bazasında texnikanın yenisi ilә әvәz edilmәsi
ilә şәrti ilә yeni texnologiya yaranır

463 Menecmentin keyfiyyәt sistemlәrinin işlәnib hazırlanması zamanı firmanın keyfiyyәt siyasәtinin
formalaşdırılmasının aşağıdakı hansı prinsiplәri mövcuddur: 1) standartlaşdıra, sertifikatlaşdırma vә istismar
metodları barәdә informasiyanın açıqlığı; 2) rәqabәtqabiliyyәtliliyinin yüksәldilmәsi; 3) insan potensialından
istifadәnin stimullaşdırılması; 4) keyfiyyәt infrastrukturunun elmentlәrinin möhkәmlәndirilmәsi

•

ancaq1, 2
hamısı
ancaq 2, 3
ancaq 1, 4
ancaq 3, 4

464 İnnovasiya müәssisәlәrindә yeni yaradılan mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi üçün baza kimi qәbul
edilәn göstәrici ola bilmәz

•

etibarlılıq
monitorinq
texnoloji
standartlaşma
ekoloji

465 İnnovasiya müәssisәlәrindә yeni yaradılan mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi üçün baza kimi qәbul
edilәn göstәricilәr hansılardır:

•

monitorinq, müdafiә, standartlaşma vә unifikasiya
tәyinat, etibarlılıq, ekoloji, erqonomiklik, estetiklik, standartlaşma vә unifikasiya
tәyinat, erqonomiklik, estetiklik, standartlaşma, unifikasiya vә müdafiә
monitorinq, ekoloji, erqonomiklik, estetiklik, standartlaşma vә müdafiә
monitorinq, tәyinat, etibarlılıq, ekoloji, erqonomiklik vә estetiklik

466 Müәssisәnin elmitexniki siyasәtinin işlәnib hazırlanmasında bir qayda olaraq innovasiyaları
idarәetmәnin hansı funksional sahәsi fәrqlәndirilir: 1) Tәdqiqat vә işlәmәlәr. 2) Keyfiyyәti idarәetmә vә
dövlәt standartlarına uyğun olaraq (DÜST) sertifikatlaşdırma. 3) Yenilәşdirilmiş istehsal bazasının
yaradılması. 4) İnovasiyalar bazarına yiyәlәnmә. 5) Elm tutumlu avadanlıq sahәsindә lizinq xidmәtlәri
inkişaf etdirmәk

•

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

467 Müәssisәnin innovasiya siyasәti –

•

hamısı
müәssisәrә hbәrliyinin vә onun elmitexniki bölmәlәrinin innovasiya strategiyasının mәqsәdlәrini vә üstün
innovasiya proqramları vә layihәlәrini müәyyәn etmәsindәn ibarәtdir
dövlәt hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn әsas proqram vә layihәlәrin dәstәklәnmәsinin әsas innovasiya
strategiyasının vә mexanizminin müәyyәn edilmiş mәqsәdlәridir
sәmәrә vermәyәn vә ya mәnfi effekt verәn köhnәlmiş texnika vә texnologiyanın yaxşılaşdırılmasına yönәldilәn
investisiyalar sәviyyәsindә
elmiinnovasiya infrastrukturunun yaradılması üzrә siyasәt

468 İnnovasiyaların idarә olunması nöqteyinәzәrindәn müәssisәlәrdә innovasiyanın sonuncu mәrhәlәsi
hansı ola bilәr?
innovasiyanın işlәnib hazırlanması vә layihәlәndirilmәsi
mövcud vәziyyәtin tәhlili
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•

problem vәziyyәtin aşkar olunması
innovasiyanın faktiki effektivliyinin qiymәtlәndirilmәsi
innovasiyanın tәtbiqi

469 Müәssisәlәrdә innovasiyalar hansı sәviyyәlәrdә aparıla bilәr?

•

heç biri
gömrük rüsmları hesabına formalaşan sәviyyәdә
istehsala innovatorlar tәrәfindәn ilk dәfә tәtbiq olunan yeni ixtiralar, kәşflәr, ideyaları daxil etmәk olar
әvvәllәr istifadә olunmuş praktikanın yenidәn tәtbiq edilmәsi
sәmәrә vermәyәn vә ya mәnfi effekt verәn köhnәlmiş texnika vә texnologiyanın yaxşılaşdırılmasına yönәldilәn
investisiyalar sәviyyәsindә

470 İnnovasiyaların idarә edilmәsi –

•

innovasiya layihәsinin onun tәtbiqindәn alınacaq mәnfәәt sәmәrәsinin qeyd etmәklә tәklif edilmәsidir
bu müxtәlif növ avadanlıqlar, proseslәrin tәtbiqi vә istifadәsi, elәcә dә müәssisәnin innovasiya fәaliyyәtinin
müxtәlif tәrәflәrinin yenilәşdirilmәsi mәqsdilә dәyişikliklәrin edilmәsidir
әvvәl yaradılmış malları, texnologiyaları, avadanlıqları, sistemlәri vә s. әvәz edәcәk әvәzedici vә rasionallaşdırıcı
innovasiyalar
yeni vә ya әhәmiyyәtli dәrәcәdә yenilәşmiş mәhsulun istehsalına qeder olan dövr
dövlәtlәrarası, regionlararası, regionlar innovasiya proqramı bazar maraqlarına әsaslanan ehtiyatlara, icraçılara vә
hәyata keçirilmә müddәtinә görә uyğunlaşdırılmış, innovasiya mәhsulunun hazırlanmasını, yaradılmasını vә
sәmәrәli mәnimsәnilmәsini tәmin edәn tәdbirlәr kompleksidir

471 Rusiyada biznes  inkubatorların yaradılması üçün baza tәşkilatları hansı meyarlara görә müsabiqә
әsasında seçilirdi?

•

Bütün variantlar
Kiçik biznesin dәstәklәnmәsindә tәcrübә
Biznes  inkubasiya prosesinin tәşkil edilmәsi qabiliyyәti
Dövlәt dәstәyinin vә әlavә vәsaitlәr cәlb etmәk imkanı
Biznes  inkubator yaratmağın biznes planın olması

472 1995 — 1996 — cı illәrdә Morozov layihәsi әsasında işgüzar tәdris mәrkәzlәri bazasında regionlarda
neçә biznes  inkubatorlar yaradılmışdır?

•

14
2
6
10
12

473 Rusiyada yaradılan biznes  inkubatorlardan hansı layihәnin yaradılması vә tәcrübәsi maraq doğurur?

•

Andreev
Morozov
İvanov
Makeyev
Nikolayev

474 Ana şirkәt tәrәfindәn alınan inkubator  firmalarının bazasında hansı bölmәlәr yaradılır?

•

Yeni tәdqiqat  konstruktor
Tәcrübi  eksperimental
Bütün variantlar
İstehsal

475 Kiçik risk firmalarının yetişdirilmәsi üzrә xüsusi inkubator  firmalar yaradan iri Amerika şirkәtlәri
hansılardır?
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•

LG
Palmalı vә Lukoyl
General elektrik vә İBM
Toyota
Samsunq

476 Adәtәn inkubator  fırma çәrçivәsindә olma müddәti neçә ildәn çox olmur?

•

5
4
1
2
3

477 3  cü tip inkubator  firmaların icarә haqqına nәlәr daxildir?

•

Bütün variantlar
İnstitutun laboratoriyalarından istifadә
Müәllimlәrlә әlaqә saxlamaq imkanları
Hesablama texnikasından vә kitabxanalardan istifadә
Texniki xidmәtlәrdәn istifadә

478 3  cü tip icarә haqqı necә ola bilәr?

•

Bütün variantlar
Aşağı ola bilәr
Stabil ola bilәr
Kifayәt qәdәr yüksәk ola bilәr
Orta sәviyyәdә ola bilәr

479 3  cü tip inkubator firmaları nә edirlәr?

•

Şirkәtlәrә yeni ideyaları hәyata keçirmәyә kömәklik edirlәr
Sadә mәhsulların işlәnib hazırlanmasına kömәklik edirlәr
Şirkәtlәrә texnoloji baxımdan mürәkkәb mәmulatların hazırlanmasına kömәklik edirlәr
Heç biri

480 3  cü tip inkubator  firması hansıdır?

•

Sәhmdar cәmiyyәtlәri
Mәnfәәtsiz firmalar
Ali maktәblәrin filialları
Mәnfәәtli firmalar
Birgә müәssisәlәr

481 Strateji diaqnoz –

•

müәssisәnin әsas fәaliyyәt istiqamәtlәrinә müvafiq olaraq seçilmiş baza strategiyasını konkretlәşdirәn strategiyadır
strategiyanın seçilmәsi, proqramların işlәnib hazırlanmasıdır
strateji zonaların tәyin edilmәsi, xarici mühitin tәhlilidir
ilk mәrhәlәdә situasiyanın müәyyәn edilmәsidir
konkret bazar situasiyasında ayırca strateji tәsәrrüfat (ST) vahidi qismindә müәssisәnin davranış modelidir

482 Elmitexniki tәrәqqinin vә stehhsalın inkişafı nöqteyinәzәrdәn innovasiya fәaliyyәti hansılardır? 1.
İnnovasiya mәhsulu 2. Böyük innovasiya 3. Prinsipial innovasiya 4. Radikal innovasiya 5. Sadә innovasiya
6. Tәkmillәşdirilmiş innovasiya
1, 2, 3, 4, 5
1, 3, 4, 5, 6
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•

1, 2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 4, 5, 6

483 Hansı innovasiyaya әsasәn böyük ixtiralar vә elmitexniki tәkliflәrlә nәticәlәnir ki, bunların da
bazasında texnikanın yenisi ilә әvәz edilmәsi ilә şәrti ilә yeni texnologiya yaranır?

•

tәkmillәşdirilmiş innovasiya
radikal innovasiya
böyük innovasiya
prinsipial innovasiya
sadә innovasiya

484 Hansı innovasiyaya әsasәn mövcud texnologiyanın, obyektlәrin, mәhsulun vә texnikanın
tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilmiş innovasiyadır?

•

prinsipial innovasiya
radikal innovasiya
böyük innovasiya
tәkmillәşdirilmiş innovasiya
sadә innovasiya

485 Hansı innovasiyaya әsasәn istehsalda istifadә edilәn texnika vә texnologiyanın texniki iqtisadi
parametrlәrinin bir müddәt saxlanmasına nail olunur?

•

prinsipial innovasiya
radikal innovasiya
böyük innovasiya
sadә innovasiya
tәkmillәşdirilmiş innovasiya

486 Hansı innovasiyaya әsasәn elmi ideyalar vә ixtiralarla nәticәlәnir ki, bunların da әsasında texnoloji
sistemlәrin keyfiyyәtinin kökündәn dәyişdirilmәsi vә yeni istehsal sahәlәrinin yaranması mümkün olur?

•

prinsipial innovasiya
sadә innovasiya
böyük innovasiya
radikal innovasiya
tәkmillәşdirilmiş innovasiya

487 Sadә innovasiyaya aid olan xüsusiyyәt:

•

mövcud texnologiyanın, obyektlәrin, mәhsulun vә texnikanın tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilmiş innovasiyadır
bunların nәticәsindә inqilabi yeniliklәr hәyata keçirilir ki, istehsal strukturunu, idarәetmәni vә iqtisadi inkişafın
sürәtini kökündәn dәyişir
elmi ideyalar vә ixtiralarla nәticәlәnir ki, bunların da әsasında texnoloji sistemlәrin keyfiyyәtinin kökündәn
dәyişdirilmәsi vә yeni istehsal sahәlәrinin yaranması mümkün olur
bunun vasitәsilә istehsalda istifadә edilәn texnika vә texnologiyanın texniki iqtisadi parametrlәrinin bir müddәt
saxlanmasına nail olunur
böyük ixtiralar vә elmitexniki tәkliflәrlә nәticәlәnir ki, bunların da bazasında texnikanın yenisi ilә әvәz edilmәsi
ilә şәrti ilә yeni texnologiya yaranır

488 Tәkmillәşdirilmiş innovasiyaya aid olan xüsusiyyәt:

•

bunun vasitәsilә istehsalda istifadә edilәn texnika vә texnologiyanın texniki iqtisadi parametrlәrinin bir müddәt
saxlanmasına nail olunur
bunların nәticәsindә inqilabi yeniliklәr hәyata keçirilir ki, istehsal strukturunu, idarәetmәni vә iqtisadi inkişafın
sürәtini kökündәn dәyişir
elmi ideyalar vә ixtiralarla nәticәlәnir ki, bunların da әsasında texnoloji sistemlәrin keyfiyyәtinin kökündәn
dәyişdirilmәsi vә yeni istehsal sahәlәrinin yaranması mümkün olur
mövcud texnologiyanın, obyektlәrin, mәhsulun vә texnikanın tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilmiş innovasiyadır
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•

böyük ixtiralar vә elmitexniki tәkliflәrlә nәticәlәnir ki, bunların da bazasında texnikanın yenisi ilә әvәz edilmәsi
ilә şәrti ilә yeni texnologiya yaranır

489 Prinsipial innovasiyaya aid olan xüsusiyyәt:

•

bunun vasitәsilә istehsalda istifadә edilәn texnika vә texnologiyanın texniki iqtisadi parametrlәrinin bir müddәt
saxlanmasına nail olunur
bunların nәticәsindә inqilabi yeniliklәr hәyata keçirilir ki, istehsal strukturunu, idarәetmәni vә iqtisadi inkişafın
sürәtini kökündәn dәyişir
elmi ideyalar vә ixtiralarla nәticәlәnir ki, bunların da әsasında texnoloji sistemlәrin keyfiyyәtinin kökündәn
dәyişdirilmәsi vә yeni istehsal sahәlәrinin yaranması mümkün olur
böyük ixtiralar vә elmitexniki tәkliflәrlә nәticәlәnir ki, bunların da bazasında texnikanın yenisi ilә әvәz edilmәsi
ilә şәrti ilә yeni texnologiya yaranır
mövcud texnologiyanın, obyektlәrin, mәhsulun vә texnikanın tәkmillәşdirilmәsinә yönәldilmiş innovasiyadır

490 İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin,elәcә dә makroiqtisadi dәyişikliklәr hәyata keçirәn dövlәtlәrin
iqtisadiyyatı üçün sәciyyәvi olan büdcә böhranı innovasiyanın inkişafında dövlәtin iştirakına necә tәsir edir?

•

Bütün variantlar
Dövlәtin iştirakını aradan götürür
Dövlәtin iştirakını mәhdud edir
Dövlәtin iştirakını genişlәndirir
Dövlәtin iştirakımı xaricdәn asılı edir

491 Yaponiyada Konstitusiya sәviyyәsindә ümumi milli mәhsulun neçә faizi büdcәdәn fundamental elmi
araşdırmaların inkişafına yönәldilmәlidir?

•

11
5
3
2
8

492 Sәnaye cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәbrdә investisiya obyekti necә müәyyәn edilir?

•

Bütün variantlar
Milli inkişaf strategiyası vә müdafiә doktrinası nәzәrә alınmaqla müsabiqә әsasında
Müdafiә doktrinası nәzәrә almmaqla müsabiqә әsasında
Milli inkişaf strategiyası nәzәrә alınmaqla müsabiqә әsasında
Milli inkişaf strategiyası vә müdafiә doktrinası nәzәrә alınmaqla müsahibә әsasında

493 Hansılar innovasiyalar bazarıdır?

•

İnnovatorlar
İqtisadi vә sosial innovasiyalar
Tәşkilati innovasiyalar
Elmi  texniki innovasiyalar
Bütün variantlar

494 Hansılar İnnovasiya fәaliyyәtindә novatorlar ola bilәrlәr?

•

Novasiyalar bazarı
Tәşkilati yeniliklәr
Elmi  texniki yeniliklәr
Bütün variantlar
İqtisadi vә sosial yeniliklәr

495 İnnovasiyaların hazırlanması vә reallaşdırılması üçün büdcә ayırmaları nә ilә mәhdudlaşır?
Xarici investisiyaların aradan qaldırılması ilә
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•

Ölkәnin xarici banklardakı maliyyә vәsaitlәri ilә
Büdcә sisteminin gәlirlәri ilә
Müәssisәnin fәaliyyәtinin maliyyә gәlirlәri ilә
İnnovasiyalara mәsrәflәrin mәhdudlaşdırılması ilә

496 İnnovasiya fәaliyyәtindә investisiya mәnbәlәri qismindә aşağıdakılardan hansı çıxış edә bilәr?

•

Әhalinin әmanәtlәri
Bütün sәviyyәlәrdә büdcә ayırmaları
Xarici investisiyalar vә tәşkilatların xüsusi vәsaitlәri
Tәşkilatların maliyyә kapitalı formasında akkumlyasiya olunmuş rnüvәqqәti sәrbәst vәsaitlәrİi
Bütün variantlar

497 Sahibkar gәlәcәkdә nә qәdәr böyük uğur qazanmağa ümid edirsә bir o qәdәr dә çox nәyә hazır
olmalıdır?

•

Müvәqqәti gözlәmәyә
Heç biri
Qәrar qәbul etmәyә
Mәsrәf çәkmәyә
Mәslәhәtlәşmәyә

498 Maliyyә qoyuluşlarının hәyata keçirilmәsi nә üçün zәruridir?

•

Bütün variantlar
Әlavә mәnfәәtin әldә edilmәsi
Tәşkilatın fәaliyyәtinin sәmәrәsini artırmaq
Sosial iqtisadi effekt әtdә etmәk

499 İqtisadiyyatın istәnilәn sektorunda innovasiyalar nә tәlәb edir?

•

Biznes mәslәhәtlәrinin verilmәsini
İqtisadi  sosial proqnozlaşdırmanı
Hәrracların keçirilmәsini
Birja sazişlәrini
Maliyyә qoyuluşlarını

500 Hansı innovasiyaya әsasәn bunların nәticәsindә inqilabi yeniliklәr hәyata keçirilir ki, istehsal
strukturunu, idarәetmәni vә iqtisadi inkişafın sürәtini kökündәn dәyişir

•

prinsipial innovasiya
böyük innovasiya
tәkmillәşdirilmiş innovasiya
sadә innovasiya
radikal innovasiya

501 Müdafiә strategiyasına aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

әsasәn kiçik müәssisәlәrdә müşahidә olunur, iri şirkәtlәr yeni mәhsulu vә ya istehsal metodunu onlara tapşırırlar
müәssisәlәr tәdqiqatlara vә işlәmәlәrә böyük xәrc tәlәb etmәyәn mәhsul axtarışı ilә mәşğuldur
müәssisә yalnız mövcud mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә çalışır, buna görә dә uzunmüddәtli
perspektivdә müәssisә yәqin ki, әvvәlcә texnikitexnoloji, sonra isә iqtisadi cәhәtdәn geri qalması başlayacaqdır
müәssisә öz tutduğu qabaqcıl mövqe ilә heç bir narazılığı olmadan tәdqiqatlar vә işlәmәlәr aparır
güclü bazar vә texnoloji mövqelәrә malik firmalar tәrәfindәn istifadә olunur

502 İmitasiyalı strategiyalara aid olan xüsusiyyәt hansıdır?
әsasәn kiçik müәssisәlәrdә müşahidә olunur, iri şirkәtlәr yeni mәhsulu vә ya istehsal metodunu onlara tapşırırlar
müәssisәlәr tәdqiqatlara vә işlәmәlәrә böyük xәrc tәlәb etmәyәn mәhsul axtarışı ilә mәşğuldur
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•

müәssisә yalnız mövcud mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә çalışır, buna görә dә uzunmüddәtli
perspektivdә müәssisә yәqin ki, әvvәlcә texnikitexnoloji, sonra isә iqtisadi cәhәtdәn geri qalması başlayacaqdır
güclü bazar vә texnoloji mövqelәrә malik firmalar tәrәfindәn istifadә olunur
müәssisә öz tutduğu qabaqcıl mövqe ilә heç bir narazılığı olmadan tәdqiqatlar vә işlәmәlәr aparır

503 Opportunist strategiyalara aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

әsasәn kiçik müәssisәlәrdә müşahidә olunur, iri şirkәtlәr yeni mәhsulu vә ya istehsal metodunu onlara tapşırırlar
güclü bazar vә texnoloji mövqelәrә malik firmalar tәrәfindәn istifadә olunur
müәssisә yalnız mövcud mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә çalışır, buna görә dә uzunmüddәtli
perspektivdә müәssisә yәqin ki, әvvәlcә texnikitexnoloji, sonra isә iqtisadi cәhәtdәn geri qalması başlayacaqdır
müәssisәlәr tәdqiqatlara vә işlәmәlәrә böyük xәrc tәlәb etmәyәn mәhsul axtarışı ilә mәşğuldur
müәssisә öz tutduğu qabaqcıl mövqe ilә heç bir narazılığı olmadan tәdqiqatlar vә işlәmәlәr aparır

504 әnәnәvi strategiyalara aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

әsasәn kiçik müәssisәlәrdә müşahidә olunur, iri şirkәtlәr yeni mәhsulu vә ya istehsal metodunu onlara tapşırırlar
güclü bazar vә texnoloji mövqelәrә malik firmalar tәrәfindәn istifadә olunur
müәssisәlәr tәdqiqatlara vә işlәmәlәrә böyük xәrc tәlәb etmәyәn mәhsul axtarışı ilә mәşğuldur
müәssisә yalnız mövcud mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә çalışır, buna görә dә uzunmüddәtli
perspektivdә müәssisә yәqin ki, әvvәlcә texnikitexnoloji, sonra isә iqtisadi cәhәtdәn geri qalması başlayacaqdır
müәssisә öz tutduğu qabaqcıl mövqe ilә heç bir narazılığı olmadan tәdqiqatlar vә işlәmәlәr aparır

505 K.Frimana görә müәssisәnin innovasiya strategiyalarının tәsnifatını hansılardır: 1. әnәnәvi strategiyalar
2. Opportunist strategiyalar 3. İmitasiyalı strategiyalar 4. Müdafiә strategiyası 5. Asılı strategiyalar 6. Hücum
strategiyası 7. Müdafiәedici strategiya 8. Strateji tәhlil

•

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

506 Konkret bazar situasiyasında ayırca strateji tәsәrrüfat (ST) vahidi qismindә müәssisәnin davranış modeli
adlanır:

•

strateji nәzarәt
strateji diaqnoz
strateji tәhlil
baza strategiyası
proqramların qiymәtlәndirilmәsi

507 Strateji zonaların tәyin edilmәsi, xarici mühitin tәhlili adlanır:

•

strateji nәzarәt
strateji diaqnoz
baza strategiyası
strateji tәhlil
proqramların qiymәtlәndirilmәsi

508 İlk mәrhәlәdә situasiyanın müәyyәn edilmәsi adlanır:

•

strateji nәzarәt
strateji tәhlil
baza strategiyası
strateji diaqnoz
proqramların qiymәtlәndirilmәsi

509 Baza strategiyası –
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•

müәssisәnin әsas fәaliyyәt istiqamәtlәrinә müvafiq olaraq seçilmiş baza strategiyasını konkretlәşdirәn strategiyadır
strategiyanın seçilmәsi, proqramların işlәnib hazırlanmasıdır
ilk mәrhәlәdә situasiyanın müәyyәn edilmәsidir
konkret bazar situasiyasında ayırca strateji tәsәrrüfat (ST) vahidi qismindә müәssisәnin davranış modelidir
strateji zonaların tәyin edilmәsi, xarici mühitin tәhlilidir

510 Strateji tәhlil –

•

müәssisәnin әsas fәaliyyәt istiqamәtlәrinә müvafiq olaraq seçilmiş baza strategiyasını konkretlәşdirәn strategiyadır
strategiyanın seçilmәsi, proqramların işlәnib hazırlanmasıdır
ilk mәrhәlәdә situasiyanın müәyyәn edilmәsidir
strateji zonaların tәyin edilmәsi, xarici mühitin tәhlilidir
konkret bazar situasiyasında ayırca strateji tәsәrrüfat (ST) vahidi qismindә müәssisәnin davranış modelidir

511 Hansı innovasiya layihәlәrinin vә proqramlarının investisiya cәlbediciliyi amillәridir?

•

Bütün variantlar
İqtisadiyyadan kәnar amillәr
İqtisadi
Maliyyә
Maliyyә  iqtisadi vә iqtisadiyyatdan kәnar amillәr

512 İnnovasiya layihәlәrinin vә proqramlarının investisiya cәlbediciliyә amillәrini şәrti neçә qrupa bölmәk
olar?

•

6
4
3
2
5

513 Bir qayda olaraq innovasiyalar bazarında yeniliklәr haqqında minimum informasiyalara hansılar aiddir?

•

Sәrmayә qoyuluşlarının xәrcinin çıxarılması müddәti
Bütün variantlar
İnvestisiyaların hәcmi
Sәrmayә qoyuluşunun mәqsәdlәri
Gözlәnilәn gәlir sәviyyәsi

514 Bazar şәraitindә innovasiya layihәlәrinin maliyyә  iqtisadi göstәricilәri hansılardır?

•

Bütün variantlar
Xәrcin çıxarılma müddәti
Gözlәnilәn gәlir
İnvestisiyaların hәcmi
Xalis gәlir

515 Kifayәt qәdәr maliyyә tәminatının olmaması innovasiyaya necә tәsir edir?

•

İnnovasiyanın hәyat tsiklinә yenidәn baxılır
İnnovasiyanın hәyat tsikli ideya mәrhәlәsi ilә mәhdudlaşır
İnnovasiya qismәn yaşayır
İnnovasiya davam cdir
İnnovasiyanın hәyata keçırilmәsinә kәnardan xarici ekspertlәr dәvәt edilir

516 Hansı bәndin hesabına maliyyә kapitalı formalaşır?
Dövlәtin ehtiyat fondu
Sәhmlәr

•
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•

Akkumlyasiya edilmiş maliyyә kapitalı
Birjalar
Amortizasiya ayırmaları

517 Dünya tәcrübәsinә görә innovasiyaların neçә %  i şirkәtlәrin xüsusi maliyyә vәsaitlәri hesabına
maliyyәlәşdirilir?

•

95%i
50  60 %  i
6070%i
7080%i
8090%i

518 İlk növbәdә hansı sahә Rusiyada innovasiya fәaliyyәtini hәyata keçirmәk üçün real şans әldә etmişdir?

•

Energetika
Kәnd tәsәrrüfatı
Qaz sәnayesi
Rabitә
Yüngül sәnaye

519 Amerika investisiya fondları, alman bankları vә digәr özәl investorlar xüsusi investisiyaların yüksәk
dәrәcәdә gәlirli olmasını necә tәmin edirlәr?

•

Öz fәaliyyәtlәrini mәhdudlaşdırmaqla
Öz fәaliyyәtlәrini zәiflәtmәklә
Kәnar investorları cәlb etmәklә
Bazarlara investisiyaların risklә yönәldilmәsib
Öz fәaliyyәtlәrini beynәlxalq miqyasda diversifikasiya etmәklә

520 İnnovasiya fәaliyyәtinә xarici investisiyalar hansı formalarda hәyata keçirilә bilәr?

•

Xarici maliyyә tәşkilatlarından investisiyalar formasında
Elmi texniki vә iqtisadi әmәkdaşlığa dövlәtlәrarası proqramlar formasında
Bütün variantlar
Xüsusi sahibkarlardan özәl investisiyalar formasında

521 Meqalayihәlәr –

•

bu layihәlәr bir qayda olaraq bir tәşkilat vә yaxud hәtta bir bölmә tәrәfindәn hәyata keçirilirlәr. Birmәnalı
innovasiya mәqsәdinin qoyuluşu ilә fәrqlәnir, ciddi vaxt vә maliyyә hüdudlarında hәyata keçirilir, layihә rәhbәri
vә yaxud koordinatorun olması zәruridir
hamısı
dünya tәcrübәsindә әvvәllәr qazanılmış nailiyyәtlәrin optimal toplusunun istifadәsi hesabına әldә edilmiş
innovasiya layihәlәridir
bu layihәlәr elmitexniki kompleksin yaradılması, iri texnoloji problemin hәlli kimi mürәkkәb innovasiya
mәqsәdlәrinә nail olmağa yönәldilmiş, onlarla monolayihәlәri birlәşdirәk kompleks proqramlar şәklindә tәqdim
olunur. Burada artıq koordinasiya bölmәlәri tәlәb olunur
öz aralarında mәqsәdlәr ağacı İә әlaqәlәndirilmiş bir sıra multilayihәlәri vә yüzlәrlә monolayihәlәri birlәşdirәn
çoxmәqsәdli kompleks proqramlarıdır. Bu layihәlәrdә mәrkәzlәşdirilmiş maliyyәlәşdirmә vә koordinasiya
mәrkәzindәn rәhbәrlik tәlәb olunur

522 Multilayihәlәr –

•

hamısı
bu layihәlәr әsasında sahәnin texniki yenidәn silahlandırılması, regional vә milli ekoloji problemlәrin hәlli, milli
mәhsulların vә texnologiyaların rәqabәtqabiliyyәtinin yüksәldilmәsi kimi innovasiya mәqsәdlәrinә nail oluna
bilәr
bu layihәlәr elmitexniki kompleksin yaradılması, iri texnoloji problemin hәlli kimi mürәkkәb innovasiya
mәqsәdlәrinә nail olmağa yönәldilmiş, onlarla monolayihәlәri birlәşdirәk kompleks proqramlar şәklindә tәqdim
olunur. Burada artıq koordinasiya bölmәlәri tәlәb olunur
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bu layihәlәr bir qayda olaraq bir tәşkilat vә yaxud hәtta bir bölmә tәrәfindәn hәyata keçirilirlәr. Birmәnalı
innovasiya mәqsәdinin qoyuluşu ilә fәrqlәnir, ciddi vaxt vә maliyyә hüdudlarında hәyata keçirilir, layihә rәhbәri
vә yaxud koordinatorun olması zәruridir
öz aralarında mәqsәdlәr ağacı İә әlaqәlәndirilmiş bir sıra multilayihәlәri vә yüzlәrlә monolayihәlәri birlәşdirәn
çoxmәqsәdli kompleks proqramlarıdır. Bu layihәlәrdә mәrkәzlәşdirilmiş maliyyәlәşdirmә vә koordinasiya
mәrkәzindәn rәhbәrlik tәlәb olunur

523 Monolayihәlәr –

•

hamısı
bu layihәlәr bir qayda olaraq bir tәşkilat vә yaxud hәtta bir bölmә tәrәfindәn hәyata keçirilirlәr. Birmәnalı
innovasiya mәqsәdinin qoyuluşu ilә fәrqlәnir, ciddi vaxt vә maliyyә hüdudlarında hәyata keçirilir, layihә rәhbәri
vә yaxud koordinatorun olması zәruridir
bu layihәlәr elmitexniki kompleksin yaradılması, iri texnoloji problemin hәlli kimi mürәkkәb innovasiya
mәqsәdlәrinә nail olmağa yönәldilmiş, onlarla monolayihәlәri birlәşdirәk kompleks proqramlar şәklindә tәqdim
olunur. Burada artıq koordinasiya bölmәlәri tәlәb olunur
öz aralarında mәqsәdlәr ağacı İә әlaqәlәndirilmiş bir sıra multilayihәlәri vә yüzlәrlә monolayihәlәri birlәşdirәn
çoxmәqsәdli kompleks proqramlarıdır. Bu layihәlәrdә mәrkәzlәşdirilmiş maliyyәlәşdirmә vә koordinasiya
mәrkәzindәn rәhbәrlik tәlәb olunur
bu layihәlәr әsasında sahәnin texniki yenidәn silahlandırılması, regional vә milli ekoloji problemlәrin hәlli, milli
mәhsulların vә texnologiyaların rәqabәtqabiliyyәtinin yüksәldilmәsi kimi innovasiya mәqsәdlәrinә nail oluna
bilәr

524 Hәll edilәcәk vәzifәlәrin (mәsәlәlәrin) miqyası nöqteyinәzәrindәn innovasiya layihәlәrin aşağıdakı kimi
tәsniflәşdirilir:

•

mezolayihәlәr, multilayihәlәr, meqalayihәlәr
monolayihәlәr, multilayihәlәr, meqalayihәlәr
mikrolayihәlәr, monolayihәlәr, meqalayihәlәr
mezolayihәlәr, monolayihәlәr, meqalayihәlәr
mezolayihәlәr, monolayihәlәr, multilayihәlәr

525 Layihә rәhbәri –

•

hamısı
layihә üzrә işlәrә rәhbәrliyә görә sifarişçinin sәlahiyyәtlәr verdiyi hüquqi şәxsdir
layihә rәhbәri tәrәfindәn başçılıq edilәn vә plan göstәricilәrinә vaxtında nail olmaq mәqsәdilә layihәnin hәyata
keçirilmәsi müddәtindә yaradılan spesifik tәşkilati strukturdur
sifarişçinin sәlahiyyәtlәr verdiyi müddәtli dar çәrçivәdә spesifik tәşkilati struktur obyektidir
zehni vә fiziki әmәyin hәrhansı bir sahәsindә çalışan insanlar toplusudur

526 Layihә dedikdә 

•

elmi fәaliyyәtin informasiya tәminatı sisteminin daim tәkmillәşmәsi başa düşülür
yeni texniki vә ya sosialiqtisadi sistemin yaradılması vә yaxud mәqsәdyönlü dәyişdirilmәsi prosesi başa düşülür
innovasiya mәhsulunun statistikası dedikdә başa düşülür
kadrlar vә onların hazırlığı sәviyyәsi başa düşülür
xüsusi ETTKİ әsasında mәhsul vә ya xidmәt istehsal edәn şirkәtlәr, firmalar, elmitәdqiqat mәrkәzlәri, bu vә ya
digәr inteqrasiya formaları başa düşülür

527 Matris strukturu innovasiya müәssisәlәrindә hansı halda tәtbiq edilir?

•

yüksәk texnologiyalar sahәsindә çoxlu sayda layihәlәrdәn yüksәk nәticәlәrin alınması vacib olmadığı halda
zәif texnologiyalar sahәsindә çoxlu sayda layihәlәrdәn yüksәk nәticәlәrin alınması vacib olmadığı halda
heç biri
yüksәk texnologiyalar sahәsindә çoxlu sayda layihәlәrdәn yüksәk nәticәlәrin alınması labüd olduğu halda
zәif texnologiyalar sahәsindә çoxlu sayda layihәlәrdәn yüksәk nәticәlәrin alınması labüd olduğu halda

528 Müdafiәedici strategiyasına aid olan xüsusiyyәt hansıdır?
müәssisә öz tutduğu qabaqcıl mövqe ilә heç bir narazılığı olmadan tәdqiqatlar vә işlәmәlәr aparır
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•

müәssisәlәr tәdqiqatlara vә işlәmәlәrә böyük xәrc tәlәb etmәyәn mәhsul axtarışı ilә mәşğuldur
yüksәk riski nәzәrdә tutu rvә rәqabәt mübarizәsi şәraitindә mәnfәәt әldә edә bilәn firmalar üçün gәrәklidir. Bunun
üçün yüksәk bazar payını tutmaq lazımdır vә mәnfәәt normasını minimum xәrclәr hesabına saxlamaq lazımdır
güclü bazar vә texnoloji mövqelәrә malik firmalar tәrәfindәn istifadә olunur
bu strategiyaya yüksәk risk vә yüksәk әhatәlilik imkanı xasdır, rәhbәrlәrdәn yüksәk ixtisas tәlәb edir ki, elmi
texniki yeniliklәri hәyata keçirsinlәr, bu zaman niyyәt bazarda birinci olmaqdır

529 Hücum strategiyasına aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

müәssisә öz tutduğu qabaqcıl mövqe ilә heç bir narazılığı olmadan tәdqiqatlar vә işlәmәlәr aparır
güclü bazar vә texnoloji mövqelәrә malik firmalar tәrәfindәn istifadә olunur
bu strategiyaya yüksәk risk vә yüksәk әhatәlilik imkanı xasdır, rәhbәrlәrdәn yüksәk ixtisas tәlәb edir ki, elmi
texniki yeniliklәri hәyata keçirsinlәr, bu zaman niyyәt bazarda birinci olmaqdır
müәssisә yalnız mövcud mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә çalışır, buna görә dә uzunmüddәtli
perspektivdә müәssisә yәqin ki, әvvәlcә texnikitexnoloji, sonra isә iqtisadi cәhәtdәn geri qalması başlayacaqdır
müәssisәlәr tәdqiqatlara vә işlәmәlәrә böyük xәrc tәlәb etmәyәn mәhsul axtarışı ilә mәşğuldur

530 Asılı strategiyalara aid olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

müәssisә yalnız mövcud mәhsulların keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә çalışır, buna görә dә uzunmüddәtli
perspektivdә müәssisә yәqin ki, әvvәlcә texnikitexnoloji, sonra isә iqtisadi cәhәtdәn geri qalması başlayacaqdır
әsasәn kiçik müәssisәlәrdә müşahidә olunur, iri şirkәtlәr yeni mәhsulu vә ya istehsal metodunu onlara tapşırırlar
müәssisә öz tutduğu qabaqcıl mövqe ilә heç bir narazılığı olmadan tәdqiqatlar vә işlәmәlәr aparır
güclü bazar vә texnoloji mövqelәrә malik firmalar tәrәfindәn istifadә olunur
müәssisәlәr tәdqiqatlara vә işlәmәlәrә böyük xәrc tәlәb etmәyәn mәhsul axtarışı ilә mәşğuldur

531 Faizsiz ssudalar istisna olmaqla cәlb olunan kapital hansı şәrtlәr daxilindә verilir?

•

Heç biri
Qaytarılmaq
Müddәtlilik
Pulluluq
Qaytarılmaq, müddәtlilik vә pulluluq

532 Qәrbdә şirkәtin xüsusi vәsaitlәrin artırılmasının әn populyar üsulu hansıdır?

•

Maliyyә vәsaitlәrinin artırılması
Borc vәsaitlәrinin alınması
Heç biri
Sәhmlәr emissiyası
Bank faizinin artırılması

533 İnnovasiya fәaliyyәti hansıların hesabına genişlәndirilә bilәr?

•

Kreditlәr hesabına
Sponsorların maliyyә kömәyi şәklindә tәmәnnasız sәrmayә qoyuluşları hesabına
Müәssisәlәrin öz mәnfәәtlәri hesabına
Müәssisәlәrin amortizaiya ayırmaları hesabına

534 İnnovasiyanın investor üçün cәlbediciliyini müәyyәn edәn qeyri iqtisadi amillәri göstәrin.

•

İnnovatorun imici
İnnovatorun strategiyası
İnnovatorun müflislәşmәsi
İnnovatorun imici vә nüfuzu
İnnovatorun nüfuzu

535 1996  cı ildә Rusiyanın Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komissiyası Rusiya iqtisadiyyatının hansı
sahәlәrini investisiya baxımından cәlbedici sahә olduğunu müәyyәn etmişdir?
80/104

22.12.2016

•

Rabitә
Elektrik energetikası
Neft vә qaz hasilatı
Bütün variantlar
Metallurgiya

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

•

Heç biri
İnflyasiyanın sәviyyәsi proqnoz olunur
Bazarın hәcminin tәhlili aparılır
İnvestisiya müsabiqәlәri hәyata keçirilir
Sahә üzrә marketinq tәhlili aparılır vә investisiya cәlbediciliyinin müxtәlif reytinqlәri yaradılır.

537 Sahә üzrә investisiya cәlbediciliyi nә ilә müәyyәn edilir?

•

İnnovator fırmanın menecmenti ilә
İnnovator fırmanın rәqabәt qabiliyyәti ilә
İnnovator firmanın ideyaları ilә
İnnovator firmanın fәaliyyәtinin proqnoz edilmәsi ilә
İnnovator firmanın strategiyası ilә

538 Son dәrәcә cәlbedici innovasiya layihәsi hansı sәbәbdәn rәdd edilә bilәr?

•

İnnovator fırmanın fәaliyyәtinin SWOT tәhlili
İnnovator firmanın layihәnin reallaşdıracağı sahәdә kifayәt qәdәr iş tәcrübәsi yoxdur
Bütün variantlar
İnnovator firmanın xarici  iqtisadi әlaqәlәrinin güclәndirilmәsi
İnnovator firmanın layihәnin reallaşdırılmasında maraqlı olmaması

539 İnvestisiya cәlbediciliyinin iqtisadiyyatdan kәnar amillәrinә hansılar aiddir?

•

İdeyanın vә innovator müәssisәnin mәnsubiyyәti
Bütün variantlar
İdeyanın mәnsubiyyәti
İnnovator müәssisәnin sahәvi mәnsubiyyәti

540 İnnovator yeniliyin iqtisadi baxımdan cәlbedici olmamasına baxmayaraq onu reallaşdırmağa mәcbur ola
bilәrmi?

•

Xeyr
Bәli
Heç biri
Qismәn mәcbur ola bilәr

541 İqtisadi effektivlik sәviyyәsinә görә ilkin seçim mәrhәlәsindә layihәlәrin (texnologiyaların) hansı sinfi
formalaşır:

•

heç biri
Orta,yuxarı vә yüksәk
xәrclәr – effektivlik
effektivlik vә tәnәzzül
xüsusi prioritetli, prioritet vә kәnarlaşdırılmış

542 Layihәnin texniki iqtisadi әsaslandırılması mәrhәlәsinә aid deyil:

•

başlanğıc – icazә sәnәdlәrinin hazırlanması
mühәndis tәminatı
müqavilә sәnәdlәrinin hazırlanması
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texniki qәrarların, elәcә dә baş planın işlәnib hazırlanması
şәhәrsalma, memarplanlaşdırıcı vә tikinti qәrarları

543 Layihәnin texniki iqtisadi әsaslandırılması mәrhәlәsi aşağıdakıları nәzәrdә tutur: 1) tamhәcmli
marketinq tәdqiqatlarının aparılması; 2) mәhsul buraxılışı (xidmәtlәrin reallşdırılması) proqramının
hazırlanması; 3) başlanğıc – icazә sәnәdlәrinin hazırlanması; 4) texniki qәrarların, elәcә dә baş planın işlәnib
hazırlanması; 5) şәhәrsalma, memarplanlaşdırıcı vә tikinti qәrarları; 6) mühәndis tәminatı; 7) müqavilә
sәnәdlәrinin hazırlanması.

•

1,2,3,4,5,7
1,2,3,4,5,6
3,4,5,6,7
2,3,5,6,7
2,3,4,5,6,7

544 İnvestisiya imkanlarının tәdqiq olunmasının mәqsәdi –

•

yeni iş yerlәrinin yaradılması
mәhsul bazarının xüsusiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
potensial investor üçün investisiya tәklifinin hazırlanmasıdır
mәnfәәt qazanma müddәtinin azaldılması
hamısı

545 İnvestisiya imkanlarının tәdqiqi mәrhәlәsi isә bunları nәzәrdә tutur:

•

kommersiya effektinin ilkin qiymәtlәndirilmәsi
ixrac vә idxalın nәzәrә almaqla mәhsula vә xidmәtә olan tәlәbin öyrәnilmәsi
mәhsula (xidmәtә) olan baza, cari vә proqnoz qiymәtlәrinin sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
layihәnin reallaşdırılmasının tәşkilatihüquqi forması vә iştirakçıların tәrkibi barәdә tәkliflәrin hazırlanması
hamısı

546 İnvestisiya layihәsindә investisiyaların aşağıdakı formalarından istifadә olunur:

•

bir qayda olaraq pul ekvivalenti ilә qiymәtlәndirilәn әmlak hüquqları
bina, qurğu, maşın vә avadanlıqlar, ölçü vә sınaq vasitәlәri, hәr hansı digәr bir әmlak
hamısı
pul vәsaitlәri vә onun ekvivalentlәri (qiymәtli kağızlar, sәhmlәr, kreditlәr vә s.)
torpaq

547 Lahiyәnin davam etmә müddәtinә görә bölünürlәr:

•

qısamüddәtli, ortamüddәtli, uzunmüddәtli, birdәfәlik
qısamüddәtli, ortamüddәtli, uzunmüddәtli
sabit, dәyişkәn davamlı
qısamüddәtli, ortamüddәtli, birdәfәlik
sadә, mürәkkәb

548 Hansı layihәlәrdә mәrkәzlәşdirilmiş maliyyәlәşdirmә vә koordinasiya mәrkәzindәn rәhbәrlik tәlәb
olunur, öz aralarında mәqsәdlәr ağacı İә әlaqәlәndirilmiş bir sıra multilayihәlәri vә yüzlәrlә monolayihәlәri
birlәşdirәn çoxmәqsәdli kompleks proqramlarıdır?

•

meqalayihәlәr
monolayihәlәr
multilayihәlәr
mezolayihәlәr
mikrolayihәlәr

549 Hansı layihәlәr elmitexniki kompleksin yaradılması, iri texnoloji problemin hәlli kimi mürәkkәb
innovasiya mәqsәdlәrinә nail olmağa yönәldilmiş, onlarla monolayihәlәri birlәşdirәk kompleks proqramlar
82/104

22.12.2016

şәklindә tәqdim olunur, burada artıq koordinasiya bölmәlәri tәlәb olunur?

•

meqalayihәlәr
monolayihәlәr
mikrolayihәlәr
multilayihәlәr
mezolayihәlәr

550 Hansl layihәlәr bir qayda olaraq bir tәşkilat vә yaxud hәtta bir bölmә tәrәfindәn hәyata keçirilirlәr,
birmәnalı innovasiya mәqsәdinin qoyuluşu ilә fәrqlәnir, ciddi vaxt vә maliyyә hüdudlarında hәyata keçirilir,
layihә rәhbәri vә yaxud koordinatorun olması zәruridir?

•

mikrolayihәlәr
monolayihәlәr
multilayihәlәr
meqalayihәlәr
mezolayihәlәr

551 İnnovasiya üçün kifayәt qәdәr vәsait olmadıqda investor nә verir?

•

Bütün variantlar
Çeklәr
Maliyyә vәsaiti
Veksellәr
Sәhmlәr

552 Forfeytinq nәdir?

•

Maliyyә yardımını bank kreditinә çevirәn maliyyә әmәliyyatıdır
Kommersiya kreditidir
Bank kreditin növüdür
Kommersiya kreditini bank kreditinә çevirәn maliyyә әmәliyyatıdır
Beynәlxalq krediti kommersiya kreditinә keçirәn maliyyә әmәliyyatıdır

553 İcarәçinin әmlakdan istifadәyә görә ödәdiyi haqqa nә daxildir?

•

Bütün variantlar
Әmlakın amortizasiyası vә icarәyә verәnin gәliri
Әmlakın amortizasiyası
İcarәyә verәnin gәliri
Alınan kreditlәrin faizi

554 İcarәyә götürülәn әmlakın istismarda olduğıı müddәtdә icarәçi hәmin әmlakdan istifadә edilmәsinә görә
nә edir?

•

Haqq Ödәyir
Kredit alır
Mükafat verir
Mәnfәәtdәn faiz verir
Divident verir

555 Lizinq sazişi bitdikdә icarәçi icarәyә götürdüyü әmlakla bağlı hansı hüquqa malikdir?

•

Lizinq obyektini qalıq dәyәri üzrә başqa icarәçiyә vermәk
Lizinq obyektini qalıq dәyәri üzrә hissәlәrә ayırmaq
Lizinq obyektini qalıq dәyәri üzrә hәdiyyә vermәk
Lizinq obyektini qalıq dәyәri üzrә kәnar şәxsә satmaq
Lizinq obyektini qalıq dәyәri üzrә satın almaq
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556 Lizinq sazişinin müddәti başa çatdıqda icarәçi icarәyә götürdüyü әmlakı nә edir?

•

Diflerә tәqdim edir
Maklerә qaytarır
İcarә verәnә qaytarmır
icarә verәnә qismәn qaytarır
İcarә verәnә qaytarır

557 Lizinqdә avadanlıq üzәrindә mülkiyyәt hüququ kimdә qalır?

•

İcarәyә verәndә
İcarәçidә
Fiziki şәxsdә
Lizinq şirkәtindә
Müqavilә әsasında kәnar şәxsdә

558 Lizinq zamanı icarәyә verәn öz hesabına nә alır?

•

Bütün variantlar
Şәxsi istifadәyә minik maşını
İstirahәt etmәyә villa
İcarәçiyә vermәyә zәruri avadanlıq
Fermer tәsәrrüfatı yaratmağa torpaq

559 Lizinq dedikdә nә başa düşülür?

•

Maşın vә avadanlıqların 15 ilә icarәsi başa düşülür
Maşın vә avadanlıqların 5 ilә icarәsi başa düşülür
Heç biri
Maşın vә avadanlıqların 20 ilә icarәsi başa düşülür
Maşın vә avadanlıqların 10 ilә icarәsi başa düşülür

560 Kredit vermәnin әnәnәvi forması ilә yanaşı innovasiya fәaliyyәtindә hansılar geniş yayılmışdır?

•

Liziq
Bütün variantlar
Françayzinq
Forfeytinq

561 Müәssisәnin innovasiya prosesinә tәsir göstәrәn xarici amillәrinә aid deyil:

•

Kreditlәr
Rәhbәrlәrin davranışı sәviyyәsi, mövqeyi
Konsultasiya
Maliyyә stimullaşması
Transferin stimullaşması

562 Müәssisәnin innovasiya prosesinә tәsir göstәrәn xarici amillәri hansılardır?

•

Kreditlәr
Hamısı
Konsultasiya
Maliyyә stimullaşması
Transferin stimullaşması

563 Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin innovasiya prosesinә tәsir göstәrәn daxili amillәrinә aiddir:

•

Kreditlәr
rәhbәrlәrin davranışı sәviyyәsi, mövqeyi
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Konsultasiya
Maliyyә stimullaşması
Transferin stimullaşması

564 Müәssisәnin innovasiya prosesinә tәsir göstәrәn daxili amillәrinә aid deyil:

•

informasiya vә kommunikasiya
maliyyәiqtisadi sistem
rәhbәrlәrin davranışı sәviyyәsi, mövqeyi
kadr siyasәti
düzgün tәşkiletmә

565 Müәssisәnin innovasiya potensialının quruluşu hansı amillәrdәn asılıdır? 1. Daxili amillәr; 2. Xarici
amillәr; 3. İnnovasiya tsiklinin infrastrukturu; 4. Sәnәdlәşdirmә.

•

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

566 Müәssisәnin innovasiya prosesinә tәsir göstәrәn daxili amili hansılardır?

•

informasiya vә kommunikasiya
rәhbәrlәrin davranışı sәviyyәsi, mövqeyi
kadr siyasәti
düzgün tәşkiletmә
hamısı

567 Müәssisәnin innovasiya potensialı aşağıdakılardan ibarәt olmaqla müxtәlif ehtiyatların cәmi kimi
xarakterizә olunur:

•

kadr
maliyyә
hamısı
intellektual (texnoloji sәnәdlәşdirmә, patentlәr, lisenziyalar, yeniliklәr mәnimsәnilmәsi üzrә biznes plan,
müәssisәnin innovasiya proqramı)
maddi (tәcrübә bazası, texnoloji avadanlıq, sahәlәrin ehtiyatı)

568 İnnovasiya layihәsinin hәyat tsikli –

•

elmi biliklәrin, elmi ideyaların, kәşflәr vә ixtiraların innovasiyaya çevrilmәsinin bütün dövrünü әhatә edәn
prosesdir
yeni ideyanın meydana gәlmәsindәn başlayaraq onun hәyata keçirilmәsinә vә istehsal edilmiş mәhsulun bazarda
özünü tәsdiq etmәsinә kimi dövr
yaxşılaşdırılması dövrünü әhatә edir
innovasiya fәaliyyәtindә mütәxәssislәrin sırasında "İşgüzar mәlәklәr'' yaranması dövrünü әhata edir
informasiya әmtәәsinin istehsalı, mübadilәsi, istehlakı vә qorunması prosesindә meydana çıxan iqtisadi, hüquqi,
tәşkilati münasibәtlәrin mәcmusudur

569 Müәssisәdә innovasiya prosesinin tәyin edilmәsinә aşağıdakı strateji qәrarlardan biri sәhvdir:

•

bazar vә ya bazar seqmentinin seçilmәsi
tәtbiq edilәn texnologiyanın tәsdiqi
müәssisәdә istehsal edilәcәk mal vә xidmәtin seçilmәsi
mәhsulun hazırlanması, istehsal vә satışı ilә bağlı kooperasiya mәsәlәlәrinin hәll edilmәsi
keçmiş adәt

570 Müәssisәdә innovasiya prosesinin tәyin edilmәsinә aşağıdakı strateji qәrarlar xidmәt edir:
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•

müәssisәdә istehsal edilәcәk mal vә xidmәtin seçilmәsi
hamısı
mәhsulun hazırlanması, istehsal vә satışı ilә bağlı kooperasiya mәsәlәlәrinin hәll edilmәsi
bazar vә ya bazar seqmentinin seçilmәsi
tәtbiq edilәn texnologiyanın tәsdiqi

571 Hansı investisiya mәnbәlәri qismindә çıxış edә bilmәz?

•

Tәşkilatın xüsusi vәsaitlәri
Bütün sәviyyәlәrdә büdcә ayırmaları
Әhalinin nominal gәlirlәri
Xarici investisiyalar

572 İnnovasiyaların effektivliyinin yüksәk potensialına sahibkarlar neca nail olurlar?

•

Sosial yeniliklәr bazarını formalaşdırmaqla
Bütün variantlar
İqtisadi yeniliklәr bazarını formalaşdırmaqla
Tәşkilati yeniliklәr bazarını formalaşdırmaqla
Elmi  texniki yeniliklәr bazarını formalaşdırmaqla

573 Hansı innovasiyaların effektivliyinin yüksәk potensialını tәmin edir? A)) Sahibkar tәrәfindәn yeniliklәrә
tәlәbin yaranması

•

İstehsaldaxili ehtiyatların aşkar ediimәsi
Elmi  texniki tәrәqqinin proqnozlaşdırılması
Sahibkar tәrәfindәn yeniliklәrә tәlәbin yaranması
Marketinq tәdqiqatlarının aparılması
İstehsal tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili

574 Sahibkar üçün maliyyә qoyuluşları obyektinin seçilmәsi problemi İnvestisiyaların yuxarı mәblәğinin
hәddi ilә mәhdudlaşırmı?

•

50% mәhdudlaşmır
Qismәn mәhdudlaşır
50% mәhdudlaşır
Mәhdudlaşmır
Mәhdudlaşır

575 İqtisadiyyatın istәnilәn sektorunda innovasiyalar nәyi tәlәb edir?

•

İzafı inhisarçı mәnfәәtin әldә edilmәsini
Tәşkilatın fәaliyyәtinin sәmәrәsini artırmağı
Sosial  iqtisadi effekti
Maliyyә qoyuluşlarını
Sosial yeniliklәri

576 Kapitalın qiymәti dedikdә nә başa düşülür?

•

Maliyyә resurslarından istifadә edilmәsi üçün ödәnişlәrin ümumi mәblәği ilә hәmin resursların ümumi hәcminin
cәmi
Maliyyә resurslarından istifadә edilmәsi üçün ödәnişlәrin ümumi mәblәğinin hәmin resursların ümumi hәcminә
hasii
Heç biri
Maliyyә resurslarından istifadә edilmәsi üçün ödәnişlәrin ümumi mәblәği ilә hәmin resursların ümumi hәcmi
arasındakı fәrq
Maliyyә resurslarmdan istifadә edilmәsi üçün ödәnişlәrin ümumi mәblәğinin hәmin resursların ümumi hәcminә
nisbәti
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577 XÜSUSİ vәsaitlәr vә maliyyә resursları hesabına maliyyәlәşdirmә hallarında innovasiyalar üçün әsas
mәsәlә nәdir?

•

Kapitalın ümumi hәcmidir
Kapitalın qiymәt göstәricisidir
Bütün variantlar
Kapitalın mәnbәyidir
Kapitalın geriyә qaytarılması göstәricisidir

578 Franşiz sazişlәri әsasında innovatora maliyyә vәsaitlәrindәn әlavә verilәn qeyri  maddi aktivlәrә nәlәr
aiddir?

•

Texnologiyalar vә nou haular
Heç biri
Nouhaular
Texnologiyalar

579 Franşiz sazişi әsasında innovatora maliyyә vәsaitlәrindәn әlavә nә verilә bilәr?

•

Bütün variantlar
Ticarat nişanı
Qeyri  maddi aktivlәr
Firmanın reputasiyası

580 Françayzinq nәdir?

•

Kiçik kapitalı cәlb etmәklә innovasiyaların tirajlanmasıdır
İri kapitalların innovasiyalardan uzaqlaşdırılmasıdır
İri kapitalın cәlb edilmәsini zәiflәtmәklә İnnovasiyaları lәngitmәkdir
İri kapitalı cәb etmәklә innovasiyaların tirajlanmasıdır

581 Müәssisәnin innovasiya potensialının kadr ehtiyatları xarakterizә olunur:

•

baş texnoloq şöbәsi, yeni mәhsulun marketinqi şöbәsi, patenthüquq şöbәsi, informasiya şöbәsi, rәqib kәşfiyyat
şöbәsi
şәxsi, borc, investisiya, qrant
tәcrübә bazası, texnoloji avadanlıq, sahәlәrin ehtiyatı
lidernovator, innovasiya ilә maraqlanan heyәt, ETİ vә ali mәktәb әmәkdaşları ilә partnyorluq vә şәxsi әlaqәlәr
texnoloji sәnәdlәşdirmә, patentlәr, lisenziyalar, yeniliklәr mәnimsәnilmәsi üzrә biznes plan, müәssisәnin
innovasiya proqramı

582 Müәssisәnin innovasiya potensialının maliyyә ehtiyatları xarakterizә olunur:

•

baş texnoloq şöbәsi, yeni mәhsulun marketinqi şöbәsi, patenthüquq şöbәsi, informasiya şöbәsi, rәqib kәşfiyyat
şöbәsi
lidernovator, innovasiya ilә maraqlanan heyәt, ETİ vә ali mәktәb әmәkdaşları ilә partnyorluq vә şәxsi әlaqәlәr
tәcrübә bazası, texnoloji avadanlıq, sahәlәrin ehtiyatı
şәxsi, borc, investisiya, qrant
texnoloji sәnәdlәşdirmә, patentlәr, lisenziyalar, yeniliklәr mәnimsәnilmәsi üzrә biznes plan, müәssisәnin
innovasiya proqramı

583 Müәssisәnin innovasiya potensialının maddi ehtiyatları xarakterizә olunur:

•

baş texnoloq şöbәsi, yeni mәhsulun marketinqi şöbәsi, patenthüquq şöbәsi, informasiya şöbәsi, rәqib kәşfiyyat
şöbәsi
şәxsi, borc, investisiya, qrant
texnoloji sәnәdlәşdirmә, patentlәr, lisenziyalar, yeniliklәr mәnimsәnilmәsi üzrә biznes plan, müәssisәnin
innovasiya proqramı
tәcrübә bazası, texnoloji avadanlıq, sahәlәrin ehtiyatı
lidernovator, innovasiya ilә maraqlanan heyәt, ETİ vә ali mәktәb әmәkdaşları ilә partnyorluq vә şәxsi әlaqәlәr
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584 Müәssisәnin innovasiya potensialının intellektual ehtiyatları xarakterizә olunur:

•

baş texnoloq şöbәsi, yeni mәhsulun marketinqi şöbәsi, patenthüquq şöbәsi, informasiya şöbәsi, rәqib kәşfiyyat
şöbәsi
şәxsi, borc, investisiya, qrant
tәcrübә bazası, texnoloji avadanlıq, sahәlәrin ehtiyatı
texnoloji sәnәdlәşdirmә, patentlәr, lisenziyalar, yeniliklәr mәnimsәnilmәsi üzrә biznes plan, müәssisәnin
innovasiya proqramı
lidernovator, innovasiya ilә maraqlanan heyәt, ETİ vә ali mәktәb әmәkdaşları ilә partnyorluq vә şәxsi әlaqәlәr

585 Müәssisәdә innovasiya proseslәrinin inkişafı –

•

quruluş müntәzәmliyi vә innovasiya layihәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlıdır
innovasiya layihәlәrinin yaranmasıvә normativ hüquqi bazanın istifadә edilmәsi ilә bağlıdır
innovasiya layihәlәrinin yaranması vә innovasiya potensialının sona çatdırılması ilә bağlıdır
innovasiya layihәlәrinin reallaşdırılması vә innovasiya potensialının inkişafı ilә bağlıdır
innovasiya layihәlәrinin reallaşdırılması vә innovasiya potensialının qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlıdır

586 Müәssisәnin ümumilikdә potensialına aşağıdakılar hansı daxildir? 1. İnnovasiya potensialı; 2. Kadr
potensialı; 3. Maliyyәiqtisadi potensialı; 4. Elmitexniki potensialı; 5. İstehsaltexnoloji potensialı.

•

4cüdәn başqa hamısı
5cidәn başqa hamısı
1cidәn başqa hamısı
1, 2, 3, 4, 5
2cidәn başqa hamısı

587 Müәssisәnin innovasiya prosesinә tәsir göstәrәn innovasiya tsiklinin infrastrukturuna aid deyil:

•

İstehsaltexnoloji yardım sistemi
İnformasiya tәminatı sistemi
hamısı
Maliyyәiqtisadi sistem
Kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması sistemi

588 Müәssisәnin innovasiya prosesinә tәsir göstәrәn innovasiya tsiklinin infrastrukturu hansıdır?

•

Kreditlәr
Maliyyә stimullaşması
Konsultasiya
Kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması sistemi
Transferin stimullaşması

589 Müәssisәnin innovasiya prosesinә tәsir göstәrәn innovasiya tsiklinin infrastrukturu hansıdır?

•

İstehsaltexnoloji yardım sistemi
İnformasiya tәminatı sistemi
Maliyyәiqtisadi sistem
Hamısı
Kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması sistemi

590 Müәssisәnin innovasiya prosesinә tәsir göstәrәn xarici amillәri hansılardır?

•

informasiya vә kommunikasiya
kadr siyasәti
rәhbәrlәrin davranışı sәviyyәsi, mövqeyi
maliyyәiqtisadi sistem
düzgün tәşkiletmә

591 Sәnayenin hansı sahәlәri kәnar investorlar üçün cәlbedicidir?
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•

Heyvandarlıq sahәsindә
Xammal vә emal sahәlәri
Emal vә kәnd tәsәrrüfatı sahәlәri
Xammal vә nәqliyyat sahәlәri
Mәqsәdli kompleks proqramların hәyata keçirildiyi sahәlәr

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

•

Öz fәaliyyәtlәrindә stimula daha da güclәndirmәklә
Öz fәaliyyәtlәrini beynәlxalq miqyasda diversifikasiya etmәklә
Öz fәaliyyәtini zәiflәtmәklә
Öz fәaliyyәtlәrini proqnozlaşdırmaqla
Öz fәaliyyәtlәrini daha da riskli etmәklә

593 İnnovasiya fәaliyәtinә xaricә investәsiyalar hansı formada hәyata keçirilә bilmәz?

•

Xüsusi sahibkarlardan özәl investisiyalar formasında
İqtisadi әmәkdaşlığa dair hökümәtlәrarası proqramlar formasında
Elmi  texniki әmәkdaşlığa dair dövlәtlәrarası proqramlar formasında
Sәhmlәrin emmisiyasının güclәndirilmәsi formasında
Xarici maliyyә tәşkilatlarının investisiyaları formasında

594 Yaponiyada konstitusiya qanunu sәviyyәsindә ümumi milli gәlirin әn azı neçә %  i büdcәdәn
fundamental elmi tәdqiqatların inkişafına yönәldilir?

•

5
7
3
1
9

595 Sәnaye cәhәtdәn inkişaf etmiş Ölkәlәrdә investisiya obyektlәri nәyin әsasında müәyyәn edilir?

•

Heç biri
Milli inkişaf strateglyası vә müdafiә doktrinası nәzәrә alınmaqla müsabiqә әsasında
Kәnd tәsәrrüfatının inkişaf proqramları әsasında
Xarici  iqtisadi әlaqәlәrin qurulması әsasında
İqtisadi  sosial proqnozlaşdırma әsasında

596 Hansı kapital bazarına daxil edilmir?

•

Maliyyә kapitalı
Xarici investisiyalar
Büdcә ayırmaları
Fiziki şәxslәrin nominal gәlirlәri
Tәşkilatların xüsusi vәsaitlәri

597 Yeniliklәr bazarına hansı aid deyil?

•

Sosial yeniliklәr
Tәşkilati yeniliklәr
Bütün yeniliyә ayırmalar
Elmitexniki yeniliklәr
İqtisadi yeniliklәr

598 Hansı innovasiyalar bazarına aiddir?
Sosial innovasiyalar
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•

İqtisadi innovasiyalar
Tәşkilati innovasiyalar
Elmi texniki innovasiyalar
Bütün variantlar

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

•

Beynәlxalq maliyyә tәşkilatlarının tәlimatları ilә
İqtisadi islahatlarının hәyata keçirilmәsilә
Maliyyә  kredit siyasәtilә
Büdcә sisteminin gәlirlәri ilә
Dövlәtin yeritdiyi amortizasiya siyasәtilә

600 İnvestisiya mәnbәlәri qismindә hansı çıxış edә bilmәz?

•

Heç biri
Әhalinin real gәlirlәri
Әhalinin әmanәtlәri
Bütün sәviyyәlәrdә büdcә ayırmaları
Tәşkilatın maliyyә kapitalı formasında toplanmış müvәqqәti sәrbәst vәsaitlәri

601 İnnovasiyanın hәyat dövrünә aid deyil:

•

zәiflәmә (doyma)
mәnimsәnilmә( artma)
yaradılma
keçmiş adәt
yayılma (yetişmә)

602 İnnovasiyanın hәyat dövrünә aiddir:

•

zәiflәmә (doyma)
mәnimsәnilmә( artma)
yaradılma
hamısı
yayılma (yetişmә)

603 İnnovasiyanın yaranması vә onun hәyata keçirilmәsi arasındakı zaman dövrü adlanır:

•

innovasiyanın mәqsәdi
yaxşılaşdırıcı innovasiya
birlәşdirici innovasiya
innovasiya laqı
rasionallaşdırıcı innovasiya

604 İnnovasiya tsiklindә әn kәskin qırılma yeri –

•

heç biri
mәhsulun mәnimsәnilmәsi dövrü
mәhsulun yaranması
mәhsulun istehsalından istehlakçıya verilmәsi zamanı baş verir
mәhsulun dәyәrinin ölçülmәsi dövrü

605 Müәssisәdә nәzarәtin tәşkil edilmәsi üçün prinsipial әhәmiyyәtә aşağıdakı әlamәt aid edilir:
nәzarәtin forması
nәzarәt ölçüsü
nәzarәtin mәqsәdi

•
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•

hamısı
nәzarәtin miqyası

606 Müәssisәlәrdә nәzarәt tapşırığına daxil deyildir:

•

Ümumi mәqsәdin inkişafına nail olmağa yönәldilmiş qәrarın hazırlanması vә hәyata keçirilmәsinә nәzarәt
Vәziyyәtә vә alınmış nәticәnin fәaliyyәtinә qiymәt
İnnovasiya fәaliyyәtinin vәziyyәti vә onun nәticәlәri haqda informasiyanın toplanması vә sistemlәşdirilmәsi
Elmi tәdqiqat, konstruktor işlәrini hәyata keçirtmәk vә bazara çıxışı tәmin etmәk
Nәticәnin fәaliyyәtinә tәsir edәn faktorun vә kәnar olunması sәbәbinin analizi

607 Müәssisәlәrdә nәzarәt tapşırığına daxildir:

•

Ümumi mәqsәdin inkişafına nail olmağa yönәldilmiş qәrarın hazırlanması vә hәyata keçirilmәsinә nәzarәt
Vәziyyәtә vә alınmış nәticәnin fәaliyyәtinә qiymәt
İnnovasiya fәaliyyәtinin vәziyyәti vә onun nәticәlәri haqda informasiyanın toplanması vә sistemlәşdirilmәsi
Hamısı
Nәticәnin fәaliyyәtinә tәsir edәn faktorun vә kәnar olunması sәbәbinin analizi

608 Müәssisәlәrdә innovasiyaya nәzarәtin mahiyyәti –

•

insanların fәrdi azadlıqları vә sәrbәstliklәrinә daha çox üstünlük vermәkdir
bәrabәr hüquqlu üfiqi әlaqәlәrin qurulması, mülkiyyәt münasibәtlәrindә qarşılıqlı maraqların bәrabәrliyi vә tam
azadlığı tәmin etmәkdir
cәmiyyәtin özünün işlәyib hazırladığı vә bәyәndiyi idarәetmә tәsiri  mәnәviyyat, sosial normalar, davranış
qaydaları vә digәr mәnәvi dәyәrlәr vasitәsilә hәyata keçirmәkdir
qәbul olunmuş mәqsәdin inkişafına nail olunmasına yönәldilmiş plan tapşırığının yerinә yetirilmәsini tәmin
etmәkdir
hakimiyyәt vә tabeçilikdir, yәni yuxarıdan aşağıya özünә tabe olanları işlәmәyә mәcbur etmәk, onları maddi
cәhәtdәn asılı vәziyyәtdә saxlamaq vә tabe etmәk münasibәtlәrini formalaşdırmaqdır

609 Müәssisәnin idarә olunmasında innovasiya tsiklini başa çatdırır:

•

heç biri
idarә olunmanın qeyri mümkünlüyü
nәzarәtin olmaması
nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
nәzarәtin bitmәsi

610 Müәssisәnin innovasiya potensialının infrastruktura ehtiyatları xarakterizә olunur:

•

lidernovator, innovasiya ilә maraqlanan heyәt, ETİ vә ali mәktәb әmәkdaşları ilә partnyorluq vә şәxsi әlaqәlәr
şәxsi, borc, investisiya, qrant
tәcrübә bazası, texnoloji avadanlıq, sahәlәrin ehtiyatı
baş texnoloq şöbәsi, yeni mәhsulun marketinqi şöbәsi, patenthüquq şöbәsi, informasiya şöbәsi, rәqib kәşfiyyat
şöbәsi
texnoloji sәnәdlәşdirmә, patentlәr, lisenziyalar, yeniliklәr mәnimsәnilmәsi üzrә biznes plan, müәssisәnin
innovasiya proqramı

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

•

Öz bazar seqmentini tәlәbata müvafiq lәng dәyişәn tәşkilatlar
Öz bazar seqmentini tәlәbala müvafıq 50% operativ dәyişәn tәşkilatlar
Öz bazar seqmentini tәlәbata müvafiq operativ dәyişmәyәn tәşkilatlar
Öz bazar seqmentini tәlәbata müvafiq operativ dәyişmәyә nail olmuş tәşkilatlar

612 İnnovasiya layihәsi son dәrәcә cәlbedici olduqda hansı sәbәbdәn rәdd edilә bilәr?
Bütün variantlar
innovator  fırmanın layihәnin reallaşdırılacaq sahәdә yarımçıq tәcrübәyә malik olması
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•

İnnovator  fırmanın layihәnin reallaşdırılacaq sahәdә kifayәt qәdәr iş tәcrübәsinin olması
İnnovator  firmanın layihәnin reallaşdınlacaq sahәdә kifayәt qәdәr iş tәcrübәsinin olmaması

613 İnnovasiyaların investisiya cәlbediciliyinin iqtisadiyyatdan kәnar digәr amillәrinә hansı aiddir?

•

Heç biri
Ekoloji amillәr
Sonradan praktiki reallaşdırma üçün ideyanın, hәm dә innovator müәssisәnin sahәvi mәnsubiyyәti
Maliyyә  iqtisadi amillәr
Demoqrafik amillәr

614 Hansında innovator yeniliyin iqtisadi baxımdan bilavasitә cәlbcdici olmamasına baxmayaraq onu
reallaşdırmağa mәcburdur?

•

Emal sәnayesinin inkişafı
Mәqsәdli kompleks proqramlar
Ekoloji tәdbirlәr
İqtisadi layihәlәr

615 Hansılar innovasiya layihәlәrinin vә proqramlarının investisiya cәlbediciliyi amillәridir?

•

Psixoloji vә ekoloji amillәr
Maliyyә  iqtisadi vә coğrafi amillәr
Demoqrafık vә siyasi amillәr
Sosial  iqtisadi amillәr
Maliyyә  iqtisadi vә iqtisadiyyatdan kәnar amillәr

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

•

5
3
2
1
4

617 innovasiya layihәlәrinin göstәricilәri ilә birgә hansı maliyyә  iqtisadi göstәricilәri böyük әhәmiyyәt
kәsb etmir?

•

Heç biri
Xәrcin ödәnmә müddәti
İnvestisiyaların hәcmi
Gözlәnilәn gәlirlilik
Xalis gәlir

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

•

Rentabellik
Xәrcin ödәnilmә müddәti
Xalis gәlir
Bütün variantlar
İnvestisiyaların hәcmi

619 Kifayәt qәdәr maliyyә tәminatı olmadıqda innovasiyanın hәyat tsikli hansı mәrhәlә ilә mәhdudlaşır?
"Planlaşdırma" mәrhәlәsi ilә
"Proqnoz" mәrhәlәsi ilә
Bütün variantlar
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•

"Yeniliyin tәtbiqi" mәrhәlәsi ilә
"İdeya" mәrhәlәsi ilә

620 Hansı tәşkilatlar inflyasiya şәraitindә xüsusi dövriyyә vәsaitlәrini qoruyub saxlaya bilmәmişdir?

•

Kommersiya bankları
İstehsal tsiklinin müddәti kiçik olan rabitә sahәsindәki
Heç biri
Üzünmüddәtli texnoloji istehsal tsikli ilә fәrqlәnәn tәşkilatlar
Sığorta şirkәtlәri

621 Bir qrup müәssisә tәrәfindәn şәbәkә sәviyyәsindә vә yaxud korporativ strukturlar çәrçivәsindә hәyata
keçirilәn innovasiya fәaliyyәti hansı iqtisadi sәviyyәyә uyğundur

•

qlobal
hiper
nano
makro
mezo

622 Millәtlәrin milli innovasiya sistemlәrinin birlәşdirilmәsi vә ya transmilli korporasiyaların yaradılması
formasında hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәti hansı iqtisadi sәviyyәyә uyğundur

•

makro
qlobal
hiper
nano
mezo

623 Formal vә qeyriformal qlobal şәbәkәlәr sәviyyәsindә yeni biliklәrin alınmasına vә yayılmasına şәrait
yaradan innovasiya fәaliyyәti hansı iqtisadi sәviyyәyә uyğundur

•

nano
qlobal
makro
hiper
mezo

624 İnnovasiya fәaliyyәti müәssisә sәviyyәsindә göstәrilәn vә elmtutumlu mәhsulların işlәnmәsinә vә yaxud
buraxılışına, xidmәtlәrin göstәrilmәsinә yönәldәn innovasiya prosesidir hansı iqtisadi sәviyyәuә uyğundur?

•

hiper
nano
mikro
mezo
makro

625 İnnovasiya fәaliyyәtinin qlobal iqtisadi sәviyyәsinә uyğun xarakteristikası hansıdır

•

müәyyәn bir dövlәt çәrçivәsindә vә yaxud onun bir hissәsindә hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir
konkret insanlar sәviyyәsindә hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir, burada insan hәyat fәaliyyәti üçün vacib
olan әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin alınması mәqsәdi ilә elm tutumlu sahәlәrә investisiya qoyuluşu hәyata keçirilir
innovasiya fәaliyyәti müәssisә sәviyyәsindә göstәrilәn vә elmtutumlu mәhsulların işlәnmәsinә vә yaxud
buraxılışına, xidmәtlәrin göstәrilmәsinә yönәldәn innovasiya prosesidir
millәtlәrin milli innovasiya sistemlәrinin birlәşdirilmәsi vә ya transmilli korporasiyaların yaradılması formasında
hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir
formal vә qeyriformal qlobal şәbәkәlәr sәviyyәsindә yeni biliklәrin alınmasına vә yayılmasına şәrait yaradan
innovasiya fәaliyyәtidir

626 İnnovasiya fәaliyyәtinin hiper iqtisadi sәviyyәsinә uyğun xarakteristikası hansıdır
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•

müәyyәn bir dövlәt çәrçivәsindә vә yaxud onun bir hissәsindә hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir
formal vә qeyriformal qlobal şәbәkәlәr sәviyyәsindә yeni biliklәrin alınmasına vә yayılmasına şәrait yaradan
innovasiya fәaliyyәtidir
millәtlәrin milli innovasiya sistemlәrinin birlәşdirilmәsi vә ya transmilli korporasiyaların yaradılması formasında
hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir
konkret insanlar sәviyyәsindә hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir, burada insan hәyat fәaliyyәti üçün vacib
olan әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin alınması mәqsәdi ilә elm tutumlu sahәlәrә investisiya qoyuluşu hәyata keçirilir
innovasiya fәaliyyәti müәssisә sәviyyәsindә göstәrilәn vә elmtutumlu mәhsulların işlәnmәsinә vә yaxud
buraxılışına, xidmәtlәrin göstәrilmәsinә yönәldәn innovasiya prosesidir

627 İnnovasiya fәaliyyәtinin makro iqtisadi sәviyyәsinә uyğun xarakteristikası hansıdır

•

konkret insanlar sәviyyәsindә hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir, burada insan hәyat fәaliyyәti üçün vacib
olan әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin alınması mәqsәdi ilә elm tutumlu sahәlәrә investisiya qoyuluşu hәyata keçirilir
müәyyәn bir dövlәt çәrçivәsindә vә yaxud onun bir hissәsindә hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir
bir qrup müәssisә tәrәfindәn şәbәkә sәviyyәsindә vә yaxud korporativ strukturlar çәrçivәsindә hәyata keçirilәn
innovasiya fәaliyyәtidir
millәtlәrin milli innovasiya sistemlәrinin birlәşdirilmәsi vә ya transmilli korporasiyaların yaradılması formasında
hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir
innovasiya fәaliyyәti müәssisә sәviyyәsindә göstәrilәn vә elmtutumlu mәhsulların işlәnmәsinә vә yaxud
buraxılışına, xidmәtlәrin göstәrilmәsinә yönәldәn innovasiya prosesidir

628 İnnovasiya fәaliyyәtinin mezo iqtisadi sәviyyәsinә uyğun xarakteristikası hansıdır

•

innovasiya fәaliyyәti müәssisә sәviyyәsindә göstәrilәn vә elmtutumlu mәhsulların işlәnmәsinә vә yaxud
buraxılışına, xidmәtlәrin göstәrilmәsinә yönәldәn innovasiya prosesidir
müәyyәn bir dövlәt çәrçivәsindә vә yaxud onun bir hissәsindә hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir
millәtlәrin milli innovasiya sistemlәrinin birlәşdirilmәsi vә ya transmilli korporasiyaların yaradılması formasında
hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir
bir qrup müәssisә tәrәfindәn şәbәkә sәviyyәsindә vә yaxud korporativ strukturlar çәrçivәsindә hәyata keçirilәn
innovasiya fәaliyyәtidir
konkret insanlar sәviyyәsindә hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir, burada insan hәyat fәaliyyәti üçün vacib
olan әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin alınması mәqsәdi ilә elm tutumlu sahәlәrә investisiya qoyuluşu hәyata keçirilir

629 İnnovasiya fәaliyyәtinin mikro iqtisadi sәviyyәsinә uyğun xarakteristikası hansıdır

•

bir qrup müәssisә tәrәfindәn şәbәkә sәviyyәsindә vә yaxud korporativ strukturlar çәrçivәsindә hәyata keçirilәn
innovasiya fәaliyyәtidir
müәyyәn bir dövlәt çәrçivәsindә vә yaxud onun bir hissәsindә hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir
millәtlәrin milli innovasiya sistemlәrinin birlәşdirilmәsi vә ya transmilli korporasiyaların yaradılması formasında
hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir
innovasiya fәaliyyәti müәssisә sәviyyәsindә göstәrilәn vә elmtutumlu mәhsulların işlәnmәsinә vә yaxud
buraxılışına, xidmәtlәrin göstәrilmәsinә yönәldәn innovasiya prosesidir
konkret insanlar sәviyyәsindә hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir, burada insan hәyat fәaliyyәti üçün vacib
olan әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin alınması mәqsәdi ilә elm tutumlu sahәlәrә investisiya qoyuluşu hәyata keçirilir

630 İnnovasiya fәaliyyәtinin nano iqtisadi sәviyyәsinә uyğun xarakteristikası hansıdır

•

millәtlәrin milli innovasiya sistemlәrinin birlәşdirilmәsi vә ya transmilli korporasiyaların yaradılması formasında
hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir
konkret insanlar sәviyyәsindә hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir, burada insan hәyat fәaliyyәti üçün vacib
olan әmtәәlәrin vә xidmәtlәrin alınması mәqsәdi ilә elm tutumlu sahәlәrә investisiya qoyuluşu hәyata keçirilir
innovasiya fәaliyyәti müәssisә sәviyyәsindә göstәrilәn vә elmtutumlu mәhsulların işlәnmәsinә vә yaxud
buraxılışına, xidmәtlәrin göstәrilmәsinә yönәldәn innovasiya prosesidir
bir qrup müәssisә tәrәfindәn şәbәkә sәviyyәsindә vә yaxud korporativ strukturlar çәrçivәsindә hәyata keçirilәn
innovasiya fәaliyyәtidir
müәyyәn bir dövlәt çәrçivәsindә vә yaxud onun bir hissәsindә hәyata keçirilәn innovasiya fәaliyyәtidir

631 Qәrbdә şirkәtin xüsusi vәsaitlәrinin artırılmasının әn populyar üsulu hansıdır?
Birgә müәssisәlәr
Faizsiz ssudalar
Mәnfәәt vә amortizasiya
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•

Kreditlәr
Sәhmlәrin emissiyası

632 Hansı innovasiya fәaliyyәtinә investisiya qoyulmasının xüsusi vәsaitlәrinә aid deyil?

•

Mәnfәәt vә amortizasiya
Sәhmdar kapitalı
Әvәzsiz investisiyalar
Faizsiz ssudalar vә kreditlәr

633 İnnovasiya fәaliyyәtinә investisiya qoyuluşlan hansı vәsaitlәr hesabına hәyata keçirib bilәr?

•

Xüsusi vә cәlb olunan vәsaitlәr hesabına
Heç biri
Tәbii fәlakәtlәrә beynәlxalq sәviyyәdә ayrılan maliyyә vәsaitlәri hesabına
Sponsorların ayıra bilmәyәcәyi maliyyә kömәyi hesabına

634 1nnovasiyalar üçün maliyyә vәsaitlәrinin mәnbәlәrinә hansılar aiddir?

•

Mәnfәәt
Amotizasiya
Sәhmdar kapitalı
Bütün variantlar
Әvәzsiz investisiyalar

635 Hansı innovasiyalar üçün maliyyә vәsaitlәrinin mәnbәlәrindәn deyil?

•

Beynәlxalq maliyyә tәşkilatlarının tәbii fәlakәtlәrә ayırdığı yardımlar
Birgә müәssisәlәr
İşgüzar iştiraklar
Faizsiz ssudalar
Kreditlәr

636 Hansılar Rusiya iqtisadiyyatının investisiya baxımından әn cәlbedici sahәbrindәn deyil?

•

Metallurgiya
Elektrik energetikası
Rabitә
Heç biri
Neft vә qax hasilatı

637 İnnovasiyanın investor üçün cәlbediciliyini müәyyәn edәn mühüm qeyri iqtisadi amil hansılardır?

•

İnnovasiya layihәlәrinin göslәricilәri
İnnovatorun maliyyә  tәsәrrüfat baxımından vәziyyәti
İnnovatorun imici vә nüfuzu
İnnovatorun әsas fondlarının yenidәn qiymәtlәndirilmәsi

638 İnnovasiyalar bazarında yeniliyin rәqabәt qabiliyyәtinin tәmin edilmәsi üçün innovator firmanın
strategiyasına hansı daxildir?

•

Sahә üzrә investisiya cәlbediciliyinin müxtәlif reytinqlәrinin yaradılması
Yeniliyә tәlәbatın böhranlı dәrәcәdә azalması
İqtisadi islahatların aparılması
İnnovatorun imicinin vә nüfuzunun güclәndirilmәsi
İnnovator  firmanın yeni texnologiyalar tәtbiq edilmәsi

639 Hansı novasiyalar bazarında yeniliyin rәqabәt qabiliyyәtini tәmin etmәk üçün innovator  firmanın
strategiyasına aiddir?
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•

İnnovator  fırmanın istehsaldaxili ehtiyatlarının aşkar edilmәsi
Struktur dәyişikliklәrin aparılmasıStruktur dәyişikliklәrin aparılması
İnnovator  fırmanın maliyyә  tәsәrrüfat vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması
Yeni bazar seqmentinin әlә keçirilmәsi
Sahә üzrә marketinq tәhlilinin aparılması

640 Sahә üzrә investisiya cәlbediciliyi nә ilә müәyyәn edilir?

•

İnnovalor  fırmanın fәaliyyәtinin planlaşdırılması ilә
İnnovator  firmanın fәaliyyәtinin proqnozlaşdırılması ilә
İnnovator  fırmanın istehsaldaxili ehtiyyatlarının aşkar edilmәsi ilә
İnnovator  firmanın strategiyası ilә
İnnovator  fırmanın apardığı marketinq tәdqiqatları ilә

641 İnnovasiya menecmentindә kreditvermәnin әnәnәvi forması ilә yanaşı hansılar geniş yayılmışdır?

•

Françayzinq
Hamısı
Lizinq
Forfeytinq

642 Lizinq dedikdә maşın vә avadanlığın neçә ilә qәdәr uzunmüddәtli icarәsi başa düşülür?

•

20
25
30
40
50

643 İnnovasiya fәaliyyәtindә lizinq dedikdә nә başa düşülür?

•

Maşın vә avadanlıqların әsaslı tәrniri
Maşm vә avadanlıqların istehsalı
Maşın vә avadanlıqların uzunmüddәtli idxalı
Maşın vә avadanlıqların uzunmüddәtli icarәsi
Maşın vә avadanlıqların ixracı

644 İnnovasiya fәaliyyәtindә forfeytinq nәdir?

•

Bank kreditini güclәndirәn maliyyә әmәliyyatıdır
Kommersiya kreditini bank kreditinә çevirәn maliyyә әmәliyyatıdır
Heç biri
Kommersiya kreditin mәhdudlaşdıran maliyyә әmәliyyatıdır
Bank fәaliyyәtindә qeyri  müәyyәnlik yaradan maliyyә әmәliyyatıdır

645 İnnovasiya fәaliyyәtindә françayzinqin hәyata keçirilmәsindә innovatora nә verilә bilәr?

•

Qeyri  maddi aktivlәr(texnologiyalar, nou  haular)
Ticarәt nişanı
Firmanın reputasiyası
Bütün variantlar

646 İnnovasiya fәaliyyәtindә françayzinq kredit vermәsindә hansı müqavib bağlanılır?

•

Müvafiq dәyәrlәrin verilmәsi üçün franşiz müqavilәsi
Kommersiya kreditini bank kreditinә çevirәn müqavilә
Nәğd pul vәsaitinin verilmәsi müqavilәsi
Obyektin qalıq dәyәri üzrә satın alınması müqavilәsi
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647 İnnovasiya fәaliyyәlindә franşiz müqavilәsi әsasında innovatora maliyyә vәsaitlәrindәn әlavә verİlә
bilәn qeyri  maddi aktivlәrә hansı aiddir?

•

Nou  haular vә qiymәtli kağızlar
Texnologiyalar vә veksellәr
Texnologiyalar vә nou  haular
Borc öhdәliklәri vә kreditlәr
Sәhmlәr vә dividentlәr

648 Xüsusi vә cәlb edilmiş maliyyә resursları hesabına maliyyәlәşdirmәdә innovasiyalar üçün әsas mәsәlә
hansı göstәricidir?

•

Kapitalın tәyinatı üzrә sәrf olunması göstәricilәri
Kapitalın çәki әmsalı göstәricisidir
Kapitalın yönәldilmәsi göstәricisi
Kapitalın qaytarılması göstәricisi
Kapitalın qiymәt göstәricisi

649 Kapitalın qiymәti (Cost of Capital) dedikdә maliyyә resurslarından istifadә üçün hansı nisbәt başa
düşülür?

•

Ödәnişlәrin bir hissәsinin maliyyә resurslarının hәcminin bir hissәsinә nisbәti
Ödәnişlәrin ümumi mәblәğinin hәmin resursların qalıq dәyәrinә nisbәti
Heç biri
Resursların ümumi hәcminin ödәnişlәrin ümumi mәblәğinә nisbәti
Ödәnişlәrin ümumi mәblәğinin maliyyә resurslarının ümumi hәcminә nisbәti

650 Hansı kapitalın qiymәt göstәricisindә hәlledici rol oynayır?

•

Bütün variantlar
Kapitalın mәnbәyinin şirkәtin ümumi kapitalındakı nisbәt payı
Kapitalın çәki әmsalına tәtbiq edilәn qiymәt
Kapitalın mәnbәyinin qiymәti

651 Dövlәtin innovasiya siyasәti sahәsindә әsas vәzifәlәrinә aiddir:

•

innovasiya fәaliyyәtinin aktivlәşdirilmәsini stimullaşdıran normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması
hamısı
innovasiya fәaliyyәtinә yönәldilmiş kadrların hazırlanması
innovasiya infrastrukturunun formalaşdırılması vә onun inkişafına yönәldilәn tәdbirlәrin görülmәsi
innovasiya fәaliyyәtinә maliyyә dәstәyinin göstәrilmәsi

652 Dövlәtin innovasiya siyasәti sahәsindә vәzifәlәrinә aid deyil:

•

innovasiya fәaliyyәtinә yönәldilmiş kadrların hazırlanması
innovasiya fәaliyyәtinin aktivlәşdirilmәsini stimullaşdıran normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması
innovasiya sistemini maliyyәlәşdirmәyә imkan verәn iqtisadi inkişaf sәviyyәsini ixtisar etmәk
innovasiya fәaliyyәtinә maliyyә dәstәyinin göstәrilmәsi
innovasiya infrastrukturunun formalaşdırılması vә onun inkişafına yönәldilәn tәdbirlәrin görülmәsi

653 Tәşkiletmә prosesi –

•

kadr vә material ehtiyatlarının strukturu vә hәcmi
menecmentin funksiyası olmaqla, idarәetmә vә istehsal prosesinin real planlar üzrә kompleks vәhdәtidir
innovasiya fәaliyyәtinin statusuna, prinsiplәrinә, mәqsәdlәrinә, ehtiyatları mexanizminә vә nәticәlәrinә
münasibәtdә dövlәtin bazis göstәrişlәrinin regional vә bәlәdiyyә sәviyyәsindә birbaşa vә dolayı ilә yerinә
yetirilmәsinin tәnzimlәnmәsi üzrә fәaliyyәt növüdür
müәssisәlәri tam әhatә edәrәk göstәricilәrin ixtisar edilmiş spektri üzrә operativ hesabat
elm vә innovasiya fәaliyyәti sahәsindә mәşğul olan işçilәrә verilәn tәlәb vә tәklifin meydana gәldiyi sahәdir
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654 İstehsal prosesi –

•

müәssisәnin tәşkil strukturunun daxilindә idarәetmәdәn alt sisteminin idarә olunan obyektә tәtbiq etdiyi
әmәliyyat vә prosedurların mәcmusudur
tәlәb olunan keyfiyyәt, kәmiyyәt, növ vә müddәtdә әmtәә istehsalına yönәlmiş әmәk vә tәbii proseslәrin
kompleks mәcmusudur
menecmentin funksiyası olmaqla, idarәetmә vә istehsal prosesinin real planlar üzrә kompleks vәhdәtidir
innovasiya layihәsinin realizәsini öyrәnilmiş texnologiyaların başqa predmet vә ya çoğrafi sahәyә ötürülmәsi yolu
ilә tәmin edilәn innovasiya texnologiyalarının bir növüdür
mal istehsalı vә xidmәt tәşkilinә kapital qoyuluşudur

655 İstehsal zamanı alt proseslәr bölünürlәr

•

fuksional vә kompleks
әsas, yardımçı vә xidmәtedici
yardımçı, fuksional vә kompleks
fuksional vә kompleks, әsas
xidmәtedici, fuksional vә kompleks

656 әsas proseslәrdә 

•

daha çox keyfiyyәtә nәzarәt müәssisәsinin daxili nәqliyyat, anbarlaşma vә s. kimi bölmәlәrini hәyata keçirir
әmәk predmetinә bilavasitә tәsir göstәrilmir, bu bölmәdә әsas proseslәrin normal fәaliyyәtini tәmin edir
heç biri
әmәk predmentinin forma, daxili xüsusiyyәtlәri, onların әlaqәsi vә s. dәyişmәlәr baş verir
menecmentin funksiyası olmaqla, idarәetmә vә istehsal prosesinin real planlar üzrә kompleks vәhdәtidir

657 Yardımçı proseslәr 

•

heç biri
әmәk predmetinә bilavasitә tәsir göstәrilmir, bu bölmәdә әsas proseslәrin normal fәaliyyәtini tәmin edir
әmәk predmentinin forma, daxili xüsusiyyәtlәri, onların әlaqәsi vә s. dәyişmәlәr baş verir
daha çox keyfiyyәtә nәzarәt müәssisәsinin daxili nәqliyyat, anbarlaşma vә s. kimi bölmәlәrini hәyata keçirir
menecmentin funksiyası olmaqla, idarәetmә vә istehsal prosesinin real planlar üzrә kompleks vәhdәtidir

658 Xidmәtedici proseslәrdә 

•

heç biri
menecmentin funksiyası olmaqla, idarәetmә vә istehsal prosesinin real planlar üzrә kompleks vәhdәtidir
daha çox keyfiyyәtә nәzarәt müәssisәsinin daxili nәqliyyat, anbarlaşma vә s. kimi bölmәlәrini hәyata keçirir
әmәk predmetinә bilavasitә tәsir göstәrilmir, bu bölmәdә әsas proseslәrin normal fәaliyyәtini tәmin edir
әmәk predmentinin forma, daxili xüsusiyyәtlәri, onların әlaqәsi vә s. dәyişmәlәr baş verir

659 Rasional tәşkiletmәnin әsas prinsiplәri aşağıdakılardan hansıdır? 1. Müntәnasiblik; 2. Daimilik; 3.
Paralellik; 4. Dәqiqlik; 5.Ritmlilik; 6. patient.

•

1, 2, 3, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 6
2, 3, 4, 5, 6

660 Rasional tәşkiletmәnin müntәzәmlik prinsipi –

•

hamısı
vahid proseslәrin ayrıayrı yerlәrdә bәrabәr bir çıxış gücünün olmasını tәmin edir
daxilindә әmәliyyatların birlәşdirilmәsinin sәviyyәsini xarakterizә edir
әmәk predmetinin keçid yolunun optimallığını xarakterizә edir
zaman daxilindә proseslәrin bәrabәr icra edilmәsini xarakterizә edir
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661 MİSnin funksional altsistemlәrinin dәstәklәyici sahәsinә aid deyildir

•

maliyyә
texnikiiqtisadi
informasiya
kadr
beynәlxalq әmәkdaşlıq

662 MİSnin funksional altsistemlәrinin dәstәklәyici sahәsinә aiddir

•

elmi, beynәlxalq әmәkdaşlıq, sahibkarlıq
biznesplanlar, sahibkarlıq
elmi, texnikiiqtisadi, maliyyә
normativ hüquqi baza, dövlәt tәnzimlәnmәsi
metodoloji baza, beynәlxalq әmәkdaşlıq

663 Ölkә sәviyyәsindә vahid innovasiya sistemi .... imkan verir

•

qloballaşma kompaniyalara daha yüksәk sәviyyәli texnologiya uğrunda rәqabәt aparmağa vә innovasiyaların
ixtisaslaşdırılması vә lokallaşması prosesini lәngitmәyә mәcbur edir
innovasiya proseslәrini idarә etmәyә, respublikada olan ehtiyatları birlәşdirilmәyә
Avropa ölkәlәrindә iqtisadiyyatın inkişaf tempinin geri qalmasına
innovasiya inkişafının qәnaәtbәxş olmaması
mәhsuldar işçi qüvvәlәrinin qocalması

664 Avropa Birliyi ölkәlәrindә innovasiyanı yayan mәrkәzlәr texnologiya vә biznes sahәsindә hansı statusa
malikdirlәr

•

yeni texnologiyaların tәtbiq edilmәsindә novator rolunu oynayaraq, problemli tәşkilat statusna
sәrbәst mәslәhәtçi tәşkilat statusuna
ekologiyanın qorunmasında daha aktiv tәşkilat statusna malikdirlәr
beynәlxalq innovasion proseslәri tәnzimlәyici rola malikdirlәr
regionlarda birlәşdirici statusa malikdirlәr

665 Avropa Birliyi ölkәlәri üçün innovasiya siyasәti sәviyyәlәrini göstәrin:

•

regional, milli vә xüsusi
regional, milli vә dövlәtlәri birlәşdirәn üst Milli komponentlәr
açıq vә qapalı
ümumi vә xüsusi
daxili vә xarici

666 Avropa ölkәlәrindә innovasiya siyasәtinin tәkmillәşmәsi üçün müәyyәn tәkliflәr hansı istiqamәtlәr qeyd
edilmişdir:

•

regional innovasiya siyasәtinin güclәndirilmәsi
hamısı
milli siyasәtin bütün istiqamәtlәrindә innovasiyanın tәrkib hissәlәrini güclәndirmәk vә birlәşdirmәk yolu ilә
innovasiya mühitini yaxşılaşdırmaq
innovasiyaya bazar tәlәblәrini stimullaşdırmaq
dövlәt sektorunda innovasiyaların stimullaşdırılması

667 İnnovasiya menecmentindә inzibati metodlarına aid olan xüsusiyyәt –

•

heç biri
innovasiya menecmentinin bu metodu zamanı idarә edәn alt sistem, idarә olunan alt sistemә bilavasitә tәsir
göstәrir
kredit münasibәtlәrinin mәcmusudu
marketinq tәdqiqatları, keyfiyyәtin xarici göstәricilәrinin tәhlili vә proqnozlaşdırılması
innovasiya layihәsinin onun tәtbiqindәn alınacaq mәnfәәt sәmәrәsinin qeyd etmәklә tәklif edilmәsidir
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668 Rasional tәşkiletmәnin ritmlilik prinsipi –

•

hamısı
daxilindә әmәliyyatların birlәşdirilmәsinin sәviyyәsini xarakterizә edir
zaman daxilindә proseslәrin bәrabәr icra edilmәsini xarakterizә edir
әmәk predmetinin keçid yolunun optimallığını xarakterizә edir
vahid proseslәrin ayrıayrı yerlәrdә bәrabәr bir çıxış gücünün olmasını tәmin edir

669 Rasional tәşkiletmәnin dәqiqlik prinsipi –

•

hamısı
zaman daxilindә proseslәrin bәrabәr icra edilmәsini xarakterizә edir
әmәk predmetinin keçid yolunun optimallığını xarakterizә edir
vahid proseslәrin ayrıayrı yerlәrdә bәrabәr bir çıxış gücünün olmasını tәmin edir
daxilindә әmәliyyatların birlәşdirilmәsinin sәviyyәsini xarakterizә edir

670 Rasional tәşkiletmәnin paralellik prinsipi –

•

vahid proseslәrin ayrıayrı yerlәrdә bәrabәr bir çıxış gücünün olmasını tәmin edir
daxilindә әmәliyyatların birlәşdirilmәsinin sәviyyәsini xarakterizә edir
hamısı
zaman daxilindә proseslәrin bәrabәr icra edilmәsini xarakterizә edir
әmәk predmetinin keçid yolunun optimallığını xarakterizә edir

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

•

Bütün variantlar
Bank depozitlәrinin stavkaları
Kapitalın cәlb ounma qiymәti
Sahәlәr vә sahәlәrarası rәqabәt şәrtlәri

672 Yeniliyi reallaşdıran tәşkilatın әsaslandığı istehsalın daxili tәlәbatına hansı aid deyil?

•

heç biri
İstehsal proqramlarının reallaşdırılması üçün zәruri olan xüsusi vәsaitlәrin hәcmi
Texniki proqramların reallaşdırılması üçün lazımi xüsusi vәsaitlәrin hәcmi
İstehsaldaxili ehtiyatların aşkar edilmәsi mәsәlәlәrinin hәlli
Sosial proqramların reallaşdırılması üçün zәruri olan xüsusi vәsaitlәrin hәcmi

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

•

Heç biri
Zәrәrsizlik nöqtәsinin müәyyәn edilmәsilә
Maksimal mәnfәәtin götürülmәsilә
Mәnfәәt normasının müәyyәn edilmәsilә
Ekoloji tәsirlәrin müәyyәn edilmәsib

674 İnnovator layihәnin reallaşdırılmasında hansı amillәri nәzәrә almalıdır?

•

Xüsusi kapitalın qiymәtini
Cәlb edilmiş kapitalın qiymәtini
Bütün variantlar
Kapitalın strukturunu (xüsusi vә cәlb edilәn vәsaitlәrin nisbәti)

675 İnnovasiyada kapitalın qiymәti nәyi müәyyәn edir?

•

İnnovasiya layihәsinin gәlirliliyinin aşağı sәviyyәsini
Bütün variantlar
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İnnovasiya layihәsinin zәrәrsizlik sәviyyәsini
İnnovasiya layihәsinin gәlirliliyinin maksimal sәviyyәsini
İnnovasiya layihәsinin zәrәrliyinin aşağı sәviyyәsini

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

•

Heç biri
Maliyyә bazarında situasiya
Makroiqtisadi situasiya (inflyasiya sәviyyәsi, Mәrkәzi bankın yenidәn maliyyәlәşdirmә stavkası, ümumi milli
mәhsulun artım tempi)
Dövlәtin investisiya siyasәti

677 İnnovatorun işgüzar reputasiyasına aşağıdakılardan hansı tәsir göstәrir?

•

Tәrәfdaşlarla vә rәqiblәrlә yaranmış qarşılıqlı münasibәtlәr sistemi
Ali menecmentin nüfuzu
Bütün variantlar
Siyasi dәstәk
İmic

678 Cәlb olunan kapitalın qiymәti hansı amillәrdәn asılıdır?

•

Heç biri
Ekoloji vo daxili
Psixoloji vә xarici
Sosioloji
Daxili vә xarici

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

•

innovatorun qeyri  ödәnmә qabiliyyәtinә
Şirkәtin әsas maliyyә göstәricilәrinin ciddi pisbşmәsinә
İnnovatorun müflisliyinә
Bütün variantlar

680 Hansı innovasiyaların Öz  özünü maliyyәlәşdirmәk üçün xüsusi kapitalın qiymәti hesab edilir?

•

Heç biri
Rentabelliyin aşağı hәddi
Rentabelliyin yuxarı hәddi
Rentabelliyin orta hәddi
Zәrәrsizlik

681 İnnovasiya layihәlәrinin gәlirliliyi nәyi üstәlәmәlidir?

•

Dövlәtin qiymәtli kağızlarının ödәnilmәsi gәlirlәrini
Heç birini
Bank depozitlәri üzrә stavkalarını
Bank depozitlәri üzrә stavkaları vә dövlәtin qiymәtli kağızlarının ödәnilmәsi gәlirlәrini

682 Sahәnin gәlirliliyi innovatorun istehsal rentabelliyindәn yüksәk ola bİlәrmi?

•

Bütün variantlar
Ola bilmәz
Bәrabәr ola bilәr
Ola bilәr

683 Sahәnin gәlirliyinin innovatorun istehsal renlabelliyindәn yüksәk olması nә ilә әlaqәdardır?
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•

İri şirkәtin mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtinin saxlaması
İri şirkәtin mәhsulun rәqabәt qabiliyyәtini vә bazarın çox hissәsini nәzarәt altında saxlamaqla qiymәtlәri qәsdәn
endirә bilmәsi
Heç biri
İri şirkәtin bazarın çox hissәsini nәzarәt altında saxlamaqla qiymәtlәri qәsdәn endirә bilmәsi

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

•

Kadr potensialının aşağı düşmәsi ilә
İnflyasiyanın sәviyyәsi ilә
Texnologiyanın tәtbiqi ilә
İstehsalın miqyası ilә
Kreditlәrin artırılması ilә

685 Hansı maliyyә bazarına daxildir?

•

Bütün variantlar
Banklararası kapital bazarı
Valyuta bazarı
Korporativ kağızlar bazarı

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

•

Vәsaitlәrin qoyuluşlarının miqdarını
Vәsaitlәrin qoyuluşlarının müqayisәsini
Heç biri
Vәsaitlәrin qoyuluşlarının alternativlәrini

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

•

İnvestisiyaların әn çox risklә investora böyük gәlirlәrin gәtirilmәsilә
İnvestisiyaların әn çox risklә investora kiçik gәlirlәrin gәtirilmәsilә
İnvestisiyaların әn az risklә investora maksimal gәlirlәrin gәtirilmәsilә
İnvestisiyalarm әn az risklә investora kiçik gәlirlәrin gәtirilmәsilә

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

•

Mәnfәәt norması ilә
Bağladığı sazişlәrlә
Maliyyә  tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә
Maliyyә strategiyası ilә
Riskә meylliliyi ilә

689 Maliyyә vәsaitlәrindә investisiyaların risklәrini kim qiymәtlәndirir?

•

Bütün variantlar
Maliyyә menecerlәri
Kadr üzrә menecerlәr
Tәminat üzrә menecerlәr
İstehsal menecerlәri

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

•

Gәlirin әldә edilmәsinә zәmanәti
Qoyulan vәsaitlәrin qaytarılmasına zәmanәti
Heç biri
Qoyulan vәsaitlәrin qaytarılmasına vә gәlirin әldә edilmәsinә zәmanәti
Risklәrin azaldılmasına zәmanәti
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691 MİSin kompleksinin tәtbiqinә nail olmaq üçün respublikada innovasiya subyektlәrindә mövcud olan
xarici problemlәrinә aiddir

•

innovasiya infrastrukturunun yaradılmasının masştabını genişlәndirmәk
kiçik innovasiya biznesinin inkişafını dәstәklәmәk
innovasiya proseslәrinin innovasiya subyektlәri ilә obyektlәri arasında fәaliyyәtin әlaqәlәndirilmәsi, vahid
mәqsәdә yönәltmәli
nazirliklәrin, komitәlәrin, sәhmdar cәmiyyәtlәrin, müәssisә vә tәşkilatların, mülkiyyәt sahibliyindәn asılı
olmayaraq innovasiya aktivliyini sürәtlәndirmәk
heç biri

692 İndividiumun fәrdi idarәetmә obyekti kimi aşağıdakı sәrbәstlik dәrәcәlәrindәn hansı daxil deyildir?

•

mәhdud sәrbәstlik
yüksәk dәrәjәli sәrbәstlik
orta dәrәjәli sәrbәstlik
motivlәşdirilmiş sәrbәstlik

693

•

Mәhsulun proqnozlaşdırılmış qiymәtini
İllik satış hәcmindәn әldә olunan balans mәnfәәtini
Mәhsulun proqnozlaşdırılmış maya dәyәrini
Vergilәrin proqnozlaşdırılmış hәcmini
Satışın proqnozlaşdırılmış hәcmini

694

•

Mәhsulun proqnozlaşdırılmış maya dәyәrini
İllik satış hәcmindәn әldә olunan balans mәnfәәtini
Vergilәrin proqnozlaşdırılmış hәcmini
Satışın proqnozlaşdırılmış hәcmini
Mәhsulun proqnozlaşdırılmış qiymәtini

695

•

İllik satış hәcmindәn әldә olunan balans mәnfәәtini
Satışın proqnozlaşdırılmış hәcmini
Vergilәrin proqnozlaşdırılmış hәcmini
Mәhsulun proqnozlaşdırılmış maya dәyәrini
Mәhsulun proqnozlaşdırılmış qiymәtini

696

•

Mәhsulun proqnozlaşdırılmış qiymәtini
Satışın proqnozlaşdırılmış hәcmini
Vergilәrin proqnozlaşdırılmış hәcmini
Mәhsulun proqnozlaşdırılmış maya dәyәrini
İllik satış hәcmindәn әldә olunan balans mәnfәәtini

697 Aşağıdakı düsturlardan hansı illik satış hәcmuindәn әldә olunan balans mәnfәәtini hesablamağa imkan
verir ?
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•
698 Aşağıdakılardan hansı sistemin әlamәtlәrinә daxil deyil ?

•

Struktursuzluq
Multiplikatorluq
İerarxiya
Additivsizlik
Simmetriklik

699 Aşağıdakılardan hansı sistemin әlamәtlәrinә daxil deyil ?

•

İerarxiya
Additivsizlik
E.Multiplikatorluq
Sәrbәstlik
Simmetriklik

700 Aşağıdakılardan hansı sistemin әlamәtlәrinә daxil deyil ?

•

Multiplikatorluq
Asimmetriklik
İerarxiya
Additivsizlik
Simmetriklik
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