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1. İnvestisiya növlərinə aid deyil?

• Risklə bağlı investisiyalar;
• Sosial məqsədli investisiyalar;
√ psevdoinvestisiyalar
• Qeyri-mərkəzləşdirilmiş investisiyaları;
• Ətraf mühitin qorunması investisiyaları;

2. Göstərilənlərdən hansı investisiya obyektinə aid deyil?

√ investisiya fəaliyyətinin istifadəçiləri
• əmlak hüquqları
• elmi-texniki məhsul
• məqsədli pul qoyuluşları
• yeni yaradılmış və təkmilləşdirilmiş əsas fondlar

3. İnvestisiya subyektinə hansı aid deyil?

√ məqsədli pul qoyuluşları
• sığorta şirkətləri
• məhsul, avadanlıq və layihə məhsulları nümayəndələri
• vasitəçi təşkilatlar
• investisiya fondları

4. İnvestisiya obyektinə hansı aiddir?

• investisiya fondları
• investisiya fəaliyyətinin istifadəçiləri
• investorlar
• sığorta şirkətləri
√ məqsədli pul qoyuluşları

5. İnvestisiya subyektinə hansı aid deyil?

• investisiya fəaliyyətinin istifadəçiləri
• məhsul, avadanlıq və layihə məhsulları nümayəndələri
• vasitəçi təşkilatlar
• sığorta şirkətləri
√ əmlak hüquqları və intellektual mülkiyyət hüquqları

6. İnvestisiya obyektinə hansı aiddir?

• vasitəçi təşkilatlar
• məhsul, avadanlıq və layihə məhsulları nümayəndələri
√ əmlak hüquqları və intellektual mülkiyyət hüquqları
• investisiya fəaliyyətinin istifadəçiləri
• sığorta şirkətləri

7. İnvestor dedikdə:

√ özünün maddi və intellektual sərvətlərinin birbaşa və yaxud dolayı şəkildə investisiya obyektlərinə qoyulması haqqında qərar çıxarmış
subyektlər başa düşülür;

• güclü maliyyə imkanlarına malik olan hüquqi şəxslər başa düşülür;
• müəssisənin kreditorları başa düşülür;
• müəssisənin debitorları başa düşülür;
• güclü maliyyə imkanlarına malik olan fiziki şəxslər başa düşülür;

8. Real investisiyalara aid deyil:



• sənayeyə qoyulan investisiyalar
√ qiymətli kağızlara qoyulan vəsait
• kənd təsərrüfatına qoyulan investisiyalar
• mal-material ehtiyatlarının əldə edilməsinə qoyulan investisiyalar
• avadanlığın alınmasına qoyulan investisiyalar

9. Real investisiyalara aid deyil:

• avadanlığın alınmasına qoyulan investisiyalar
√ səhmlərə qoyulan vəsait
• tikintiyə qoyulan investisiyalar
• mal-material ehtiyatlarının əldə edilməsinə qoyulan investisiyalar
• sənayeyə qoyulan investisiyalar

10. əsaslı vəsait qoyuluşu nədir?

• gələcəkdə gəlir almaq məqsədilə resursların dondurulması

√ yeni müəssisələrin tikintisinə və fəaliyyətdə olan müəssisələrin rekonstruksiyasına, genişləndirilməsinə və texnika ilə yenidən
silahlandırılmasına xərclənən maliyyə vəsaitləri

• uzunmüddətli, ortamüddətli və qısamüddətli istiqrazlar və kreditlər, sabitlik yaradan subyektlərin qiymətli kağızların əldə edilməsinə
qoyuluşu

• Əsas və dövriyyə kapitalların yığımı
• əsaslı istehsal xərclərinin balansın aktiv və passivlərinin bir və ya bir neçə maddələrinə birləşdirilməsi

11. Maliyyə qoyuluşu nədir?

• Əsas və dövriyyə kapitalların yığımı

• yeni müəssisələrin tikintisinə və fəaliyyətdə olan müəssisələrin rekonstruksiyasına, genişləndirilməsinə və texnika ilə yenidən
silahlandırılmasına xərclənən maliyyə vəsaitləri

√ uzunmüddətli, ortamüddətli və qısamüddətli istiqrazlar və kreditlər, sabitlik yaradan subyektlərin qiymətli kağızların əldə edilməsinə
qoyuluşu

• əsaslı istehsal xərclərinin balansın aktiv və passivlərinin bir və ya bir neçə maddələrinə birləşdirilməsi
• vgələcəkdə gəlir almaq məqsədilə resursların dondurulması

12. Verilənlərdən hansı investisiyanın subyektinə aid deyil?

• işlərin icraçıları (podratçılar);
• əmtəələr, avadanlıq və layihə məhsullarını təqdim edənlər;
√ məqsədli pul yatırımları;
• banklar, sığorta şirkətləri və vasitəçi təşkilatlardır;
• investisiya fəaliyyətindən istifadə edənlər;

13. Birbaşa investisiya

√ müəssisənin fəaliyyətinə və idarə edilməsinə birbaşa təsir etmək imkanı verir;
• istiqrazların alınmasına yönəldilir
• veksellərin alınmasına yönəldilir
• imtiyazlı səhmlərin alınmasına yönəldilir;
• müəssisənin fəaliyyətinə və idarə edilməsinə birbaşa təsir etmək imkanı vermir;

14. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektlərinə hansı aid deyil?

• investorlar
• sığorta və vasitəçi təşkilatlar
√ qiymətli kağızlar
• iş icraçıları
• banklar

15. Göstərilənlərdən hansı investisiya subyektinə aiddir?



• elmi-texniki məhsul
• əmlak hüquqları
• yeni yaradılmış və təkmilləşdirilmiş əsas fondlar
√ məhsul, avadanlıq və layihə məhsulları nümayəndələri
• məqsədli pul qoyuluşları

16. İnvestor rolunda kimlər iştirak etmir?

√ İnvestisiya birjaları;
• Yerli fiziki və hüquqi şəxslər, sahibkar birlikləri;
• Xarici fiziki və hüquqi şəxslər
• Dövlət təşkilatları və beynalxalq təşkilatlar
• Dövlət və bələdiyyə əmlakını və ya əmlak hüququnu idarəetmə səlahiyyətinə sahib orqanlar;

17. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektlərinə hansı aiddir?

• Huquqi şəxslər;
• Sığorta  və vasitəçi təşkilatlar;
√ Qiymətli kağizlar;
• Sifarişçilər;
• Banklar;

18. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektlərinə hansı aid deyil?

• İnvestorlar;
• İş icraçiları;
• Fiziki və hüquqi şəxslər;
√ əmlak hüququ
• Sifarişçilər;

19. İnvestisiya fəaliyyətinə aid deyil

• Yeni yaranmış fondlar
• Qiymətli kağizlar;
• Məqsədli pul qoyuluşları;
√ Əmtəə nişanı;
• Modernləşdirilmiş fondlar;

20. İnvestisiya fəaliyyətinə aid deyil

• Xalq təsərüfatların müxtəlif sahələrindəki dövriyyə vəsaitləri
• Əmlak huququ;
• Əmlak obyektləri;
√ Kağızlar bazarı;
• Elmi tehniki məhsul;

21. Məhsul və xidmətlərin xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil?

√ istehlakçı davranışları
• servis
• montaj
•  ölçülər
• dizayn

22. Mülkiyyət formalarına görə investisiyalara hansı aid deyil?

• özəl investisiyalar
• xarici investisiyalar
• müştərək investisiyalar
√ dolayı investisiya



• dövlət investisiyaları

23. İnvestisiyaların rolu iqtisadi proseslərdə nədən ibarətdir?

• vergilərin büdcəyə daxil edilməsini (mədaxilini) çoxaldır
• ölkədə inflyasiyanın səviyyəsini aşağı salırlar
√ milli gəliri çoxaldır
• xidmət sferasında məşğulluğun səviyyəsini yüksəldirlər
• sənaye məhsuluna qiymətlərin ümumi səviyyəsini aşağı salırlar

24. Mülkiyyət formalarına görə investisiyaları necə təsnifləşir?

• real, maliyyə üzrə, intellektual investisiyalar
√ milli, xarici, müştərək investisiyalar
• risksiz, riskli, spekulyativ investisiyalar
• dövlət, xüsusi, qarışıq, intellektual
• birbaşa, portfel üzrə və.s. investisiyalar

25. Mühasibat uçotu baxımından investisiyalara nə kimi tərif vermək olar?

• əsas və dövriyyə kapitalların yığımı
√ əsaslı istehsal xərclərinin balansın aktiv və passivlərinin bir və ya bir neçə maddələrinə birləşdirilməsi

• uzunmüddətli, ortamüddətli və qısamüddətli istiqrazlar və kreditlər, sabitlik yaradan subyektlərin qiymətli kağızların əldə edilməsinə
qoyuluşu

• yeni müəssisələrin tikintisinə və fəaliyyətdə olan müəssisələrin rekonstruksiyasına, genişləndirilməsinə və texnika ilə yenidən
silahlandırılmasına xərclənən maliyyə vəsaitləri

• gələcəkdə gəlir almaq məqsədilə resursların dondurulması

26. Maliyyə baxımından investisiyalar necə xarakterizə edilir?

• əsas və dövriyyə kapitalların yığımı
• əsaslı istehsal xərclərinin balansın aktiv və passivlərinin bir və ya bir neçə maddələrinə birləşdirilməsi

• uzunmüddətli, ortamüddətli və qısamüddətli istiqrazlar və kreditlər, sabitlik yaradan subyektlərin qiymətli kağızların əldə edilməsinə
qoyuluşu

• yeni müəssisələrin tikintisinə və fəaliyyətdə olan müəssisələrin rekonstruksiyasına, genişləndirilməsinə və texnika ilə yenidən
silahlandırılmasına xərclənən maliyyə vəsaitləri

√ gələcəkdə gəlir almaq məqsədilə resursların dondurulması

27. Maliyyə investisiyası nədir?

• əsas fondların yaradılmasına yönəldilən investisiyadır;
• əmək haqqının ödənilməsinə yönəldilmiş investisiya qoyuluşudur;
√ investisiya portfelinin formalaşdırılması üçün qiymətli kağızların alınmasına  yönəldilən investisiyadır;
• əsasən istehsal vasitələrinə, istehsal, sosial və infrastruktur obyektlərinə, istehsal prosesinə uzunmüddətli vəsait qoyuluşudur;
• daşınmaz əmlakın  alınmasına yönəldilən investisiyadır;

28. İnvestisiya növlərinə aid deyil?

• Yeni investisiyalar
• Tamamlama investisiyaları;
• Modernləşdirmə investisiyaları;
√ Dövriyyə vəsaiti;
• Yeniləştirmə investisiyaları;

29. Aşağıdakılardan hansını maliyyə investisiyasına aid etmək olar?

• müəssisənin texniki cəhətdən ye¬nidən investisiya qoyuluşu
• fəaliyyət göstərənlər müəssisələrin genişləndirilməsinə investisiya qoyuluşu
• yeni müəssisələr tikil¬mə¬si¬nə investisiya qoyuluşu
• müəssisənin texniki cəhətdən ye¬nidən qurulmasına investisiya qoyuluşu
√ qiymətli kağızların alınmasına investisiya qoyuluşu



30. Dövlət, şəxsi və qarışıq investisiyalar hansı əlamətə görə təsnifləşdirilir?

• qoyulma obyektinə görə
√ mülkiyyət formasına görə
• risk dərəcəsinə görə
• dövlətə məxsusluğuna görə
• cəlb olunma formasına görə

31. Milli, xarici və müştərək investisiyalar hansı əlamətə görə təsnifləşdirilir?

• qoyulma obyektinə görə
• cəlb olunma formasına görə
• mülkiyyət formasına görə
• risk dərəcəsinə görə
√ dövlətə məxsusluğuna görə

32. Real, maliyyə və intellektual investisiyalar hansı əlamətə görə təsnifləşdirilir?

√ qoyulma obyektinə görə
• mülkiyyət formasına görə
• risk dərəcəsinə görə
• dövlətə məxsusluğuna görə
• cəlb olunma formasına görə

33. Birbaşa və portfel investisiyaları hansı əlamətə görə təsnifləşdirilir?

• qoyulma obyektinə görə
• mülkiyyət formasına görə
• risk dərəcəsinə görə
• dövlətə məxsusluğuna görə
√ cəlb olunma formasına görə

34. Xarici investisiyalardan gözlədiyi faydalara hansı aid deyil?

• idarəetmə kadrlarının hazırlanmasına
√ investisiyanın faydalı ömrü
• texniki tərəqqidə rol oynamasına
• tədiyyə balansına müsbət təsir göstərərək kəsirin azaldılmasına istiqamətlənir
• texniki kadrlarının hazırlanmasına

35. Xarici investisiyalardan gözlədiyi faydalara hansı aid deyil?

√ inhisarçı strukturun yaradılması
• daxili bazarın hərəkətlənməsi
• kapital yığımında rol olmasına
• əhali arasında məşğullq yaratması
• texniki tərəqqidə rol olmasına

36. İnvestisiya qruplarına aid deyil?

• təşkilati formalarına görə
• mülkiyyət formalarına görə
• xarakterlərinə görə
√ müxtəlif əməliyyatlara görə
• investisiya fəaliyyətinin obyektlərinə görə

37. İnvestisiya kimi sahibkarlıq obyektinə nə qoyula bilməz?

• Səhmlər



√ Müavinətlər
• Müvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş elmi təcrübi və digər intellektual sərvətləri
• Daşınan və daşınmaz əmlak
• Qiymətli kağızlar

38. Real investisiya nədir?

• investisiya portfelinin formalaşdırılması üçün qiymətli kağızların alınması ilə əlaqədər layihələrə vəsait qoyuluşudur;
√ əsasən istehsal vasitələrinə, istehsal, sosial və infrastruktur obyektlərinə, istehsal prosesinə uzunmüddətli vəsait qoyuluşudur;
• birbaşa və portfel investisiyaların cəminə bərabərdir;
• əmək haqqının ödənilməsinə yönəldilmiş investisiya qoyuluşudur;
• qiymətli kağızların və istehsal vasitələrinin alınmasına ilə əlaqədər layihələrə vəsait qoyuluşudur;

39. İnvestisiya kimi sahibkarlıq obyektlərinə nə qoyula bilməz?

√ işçi qüvvəsi, müavinətlər və bank lisenziyası ;

• bu və ya digər istehsal növünün təşkili üçün zəruri olan, ancaq patentləşdirilməmiş, texniki sənədləşdirilmə, vərdiş və istehsalat
təcrübəsi kimi tərtib edilmiş texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin məcmusu;

• müvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş elmi-təcrübi və digər intellektual sərvətlər
• daşınan və daşınmaz əmlak;
• pul, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və başqa qiymətli kağızlar;

40. İstehsal investisiyası (istehsala investisiya) nəzərdə tutur:

• əsas fondların cari təmiri
√ avadanlıqların alınması və sazlanması xərcləri
• işləyənlərin əmək haqqını
• xammal və materialların alınması xərclərini
• məhsulun istehsalına və reallaşdırmasına çəkilən cari xərcləri

41. Cəlbedici formalar üzrə investisiyalar necə təsnifləşdirilir?

• real, maliyyə üzrə, intellektual investisiyalar
• risksiz, riskli, spekulyativ investisiyalar
• milli, xarici, müştərək investisiyalar
√ birbaşa, portfel üzrə və.s. investisiyalar
• dövlət, xüsusi, qarışıq

42. Qoyuluşların obyektləri üzrə investisiyalar aşağıdakı kimi olur:

√ real, maliyyə üzrə, intellektual investisiyalar
• birbaşa, portfel üzrə və.s. investisiyalar
• dövlət, xüsusi, qarışıq
• risksiz, riskli, spekulyativ investisiyalar
• milli, xarici, müştərək investisiyalar

43. Aşağıdakılardan hansını kapital əmələ gətirən investisiyaya aid etmək olmaz?

• müəssisənin texniki cəhətdən yenidən investisiya qoyuluşu;
• müəssisənin texniki cəhətdən yenidən qurulmasına investisiya qoyuluşu;
• yeni müəssisələr tikilməsinə investisiya qoyuluşu;
√ qiymətli kağızların alınmasına investisiya qoyuluşu;
• fəaliyyət göstərənlər müəssisələrin genişləndirilməsinə investisiya qoyuluşu;

44. Portfel investisiyası:

• müəssisənin fəaliyyətinə nəzarət etmək imkanı verir;
• ancaq veksel şəklində olur;
• ancaq səhm şəklində olur;
• ancaq kredit şəklində olur;



√ müəssisənin fəaliyyətinə nəzarət etmək imkanı vermir;

45. Birbaşa xarici investisiyaların bəzən ölkələr baxımından mənfi təsirlərə aid deyil?

• xarici investorlar investisiya qoyulan ölkədəki işçi qüvvəsinin bol və ucuz olduğundan istifadə ediləntexnologiyaları seçmə yoluna
gedirlər

• bu da investisiya qoyulan ölkənin geri qalmasına səbəb olur
√ texniki və idarəetmə kadrlarının hazırlanması
• investorlar istifadə etmədikləri texnologiyaları istehsal üsullarını investisiya qoyulan ölkərə daşıyırlar
• investorlar investisiya qoyuluşları ölkəni öz ölkələrindəki texnologiyaları almağa məcbur edir

46. Birbaşa xarici investisiyaların bəzən ölkələr baxımından mənfi təsirlərə aid deyil?

• xarici investorlaristehsal etdikləri xam malı ölkə xaricindən təmin edirlər
• yerli istehsalı xaricden asılı bir vəziyyətə gətirməkdə və ölkənin valyuta ehtiyatları üzərində mənfi təsirlər yaradır
• birbaşa xarici investisiyalar yüksək gömrük tarifləri idxalat qadağaları kimi qoruyucu tədbirlərdən də təsirlənməyə bilərlər
• məhdudiyyətlər yerli istehsalı qoruma məqsədini daşıyır, ancaq xarici investorlar birbaşa investisiya yolu ilə bu maneəni aşırlar
√ xarici investorlar investisiya qoyan ölkəyə yeni texnologiyalar gətirir

47. Birbaşa xarici investisiyaların bəzən ölkələr baxımından mənfi təsirlərə aid deyil?

• yerli iqtisadiyyat daxilində xarici investorlar gömrük rüsumlarından da faydalanaraq haqsız rəqabətdə üstünlüyü əldə edə bilər
• müəssisə inhisarçı vəziyyətinə düşər
• siyasi və dövlət müəssisələri xaricilərin təsiri altına düşür
√ geridə qalmış ərazilərin inkişafını təmin edə bilər

• investisiya qoyularkən ölkədə yerli müəssisələr inkişaf etməmiş ənənəvi istehsallar məşğul olarkən xarici investorların müasir
texnologiyadan istifadə etmələri, investisiya qoyulan ölkənin iqtisad həyatını poza bilər

48. Birbaşa xarici investisiya qoyuluşuna qərar verən müəssisə ölkədə satışı təşkil etmək üçün nədən istifadə edilmir?

• texnoloji inkişaf
• xarici texnologiyadan istifadə
• istehsal avadanlıqları
• inhisara vəziyyətdən faydalanma
√ lisenziya hüquqlarından gəlirin əldə edilməsi

49. Birbaşa xarici investisiya qoyuluşuna qərar verən müəssisə ölkədə satışı təşkil etmək üçün nədən istifadə edilmir?

• istehsal avadanlıqları
• inhisara vəziyyətdən faydalanma
• xarici texnologiyadan istifadə
• texnoloji inkişaf
√ lisenziya hüquqlarından gəlirin əldə edilməsi

50. İnvestisiyanın müstəqil portfelinə hansı aid deyil?

• real investisiya layihələri
• qiymətli kağızlara qoyulan maliyyə investisiyaları portfeli
• müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinə qoyulan investisiyalar
√  riskə aid olan investisiyalar
• digər maliyyə investisiyaları portfeli

51. Investisiya fəaliyyətinə mane olan amillərə hansı aid deyil?

√ tamamlanma investisiyalara malik olmaq
• məqsədli- problem qruplarının yaradılması
• ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilməsi
• mənəvi  mükafatlandırma
• qeyri-mərkəzləşdirmə



52. Investisiya fəaliyyətinə mane olan amillərə hansı aid deyil?

• təşkilati strukturun çevikliyi
• demokratik idarəetmə üslübu
• özünü planlaşdırma və düzəlişlərin aparılmasına yol verilməsi
• üfiqi informasiya əlaqələrinə malik olmaq
√ sosial məqsədli investisiyalara malik olmaq

53. Fərdi investorları necə xarakterizə etmək olar?

√ öz kapitallarını birləşdirmir, investirləşməni biri-birindən asılı olmayaraq öz adlarından və öz xüsusi vəsaitləri hesabına aparırlar
• əsasən xarici vəsaiti cəlb etməklə müştərək investisiyanı həyata keçirir
• münasib müəssisə, səhmdar cəmiyyəti, onun xüsusi kapitalını və borc alınmış vəsaitinin cəlb edilməsi adı fəaliyyət göstərir
• öz kapitallarını müştərilərin, yaxud daxil olan üzvlərinin vəsaitindən formalaşdırır və onu əsasən qiymətli kağızlarda yerləşdirir
• korporasiya adından çıxış edərək investisiyanı yalnız qiymətli kağızlarda yerləşdirir

54. İnstitusional (kollektiv) investorları necə xarakterizə etmək olar?

• münasib müəssisə, səhmdar cəmiyyəti, onun xüsusi kapitalını və borc alınmış vəsaitinin cəlb edilməsi adı fəaliyyət göstərir
• əsasən xarici vəsaiti cəlb etməklə müştərək investisiyanı həyata keçirir
• korporasiya adından çıxış edərək investisiyanı yalnız qiymətli kağızlarda yerləşdirir
• öz kapitallarını birləşdirmir, investirləşməni biri-birindən asılı olmayaraq öz adlarından və öz xüsusi vəsaitləri hesabına aparırlar
√ öz kapitallarını müştərilərin, yaxud daxil olan üzvlərinin vəsaitindən formalaşdırır və onu əsasən qiymətli kağızlarda yerləşdirir

55. Korporativ investorları necə xarakterizə etmək olar?

√ münasib müəssisə, səhmdar cəmiyyəti, onun xüsusi kapitalını və borc alınmış vəsaitinin cəlb edilməsi adı fəaliyyət göstərir
• əsasən xarici vəsaiti cəlb etməklə müştərək investisiyanı həyata keçirir
• korporasiya adından çıxış edərək investisiyanı yalnız qiymətli kağızlarda yerləşdirir
• öz kapitallarını birləşdirmir, investirləşməni biri-birindən asılı olmayaraq öz adlarından və öz xüsusi vəsaitləri hesabına aparırlar
• öz kapitallarını müştərilərin, yaxud daxil olan üzvlərinin vəsaitindən formalaşdırır və onu əsasən qiymətli kağızlarda yerləşdirir

56. İnvestisiya potensialı nə deməkdir?

√ investisiya resursları investor tərəfindən qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün ölkənin, müəyyən ərazisinin, sahənin, müəssisələrin sosial-
iqtisadi fəaliyyətində istifadə oluna bilər

• maşın, avadanlıq və başqa istehsal vasitələri almaq üçün istifadə olunan investisiya resursları

• alətlərin hər bir növü, maşınlar, avadanlıqlar, fabrik-zavod, anbar, nəqliyyat vasitələri, əmtəə istehsalında və xidmətlərdə istifadə edilən
və onların son istehlakçıya çatdırılmasında istifadə edilən nəqledici şəbəkə

• bu milli sərvətləri çoxaldan kapitaldır
• müəyyən dövr ərzində investisiya resurslarının formalaşması və istifadəsi prosesidir

57. Firmanın əsas fondların təkrar istühsalına kapital qoyuluşuna aşağıdakılar aiddir:

• orta müddətli investisiyalar
• orta müddətli  və uzunmüddətli investisiyalar
• investisiyalaşdırılmanın müddətindən asılı olmayan investisiyalar
• qısa müddətli investisiyalar
√ uzunmüddətli investisiyalar

58. Bir qayda olaraq firmanın maliyyə investisiyalarına aşağıdakılar aiddir:

• orta müddətli  və uzunmüddətli investisiyalar
• investisiyalaşdırılmanın müddətindən asılı olmayan investisiyalar
• uzunmüddətli investisiyalar
• orta müddətli investisiyalar
√ qısa müddətli investisiyalar

59. Hansı obyektlərə investisiya qoymaq olar?



• sanitar-gigiyena
√ nou-hau
• arxitektura
• ekologiya
• radiasiya

60. Mal və xidmətlərin xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil?

• avadanlığın yerləşdirilməsi
• yazılı və şifahi surətdə zəmanət
• zəmanət müddətində təmir
•  informasiya
√ rəqiblərin vəziyyəti

61. Aşağıdakı fəaliyyətlərdən hansı biri müəssisənin fəaliyyətinə aiddir?

• standartlaşdırma
• məmulatların sınağının lisenziyalaşdırılması
• məhsulların sınaqdan keçirilməsi
• xammal və materiallara qiymət qoyması
√ hazırlığın həyata keçirilməsi

62. İnvestisiya layihəsi çərçivəsində ümumiqtisadi təhlilinə nə aid deyil?

• Ölkədə iqtisadi təhlil
• Əlverişsız investisiya mühitinin təhlili
• Bazar konyunkturasının təhlili
• Əlverişli investisiya mühitinin təhlili
√ Yeni tikintinin təhlili

63. İnvestisiya layihəsi çərçivəsində maliyyə təhlilinə hansı aiddir?

√ İnvestisiya maliyyəsinin təhlili
• İnvestisiya mühitinin əlverişsiz olmasının təsvirini əks etdirir
• Ölkədə iqtisadi təhlil
• İnvestisiya mühitinin əlverişli olmasının təsvirini əks etdirir
• Bazar konyuktarısının təhlili

64. İnvestisiya layihəsinin bölmələrinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

√ layihənin əsas ideyası
• gözlənilən risklər
• istehlak bazarında rəqabət
• məhsul və xidmətlərin istehlak bazarı
• istehsal planı

65. İnvestisiya layihəsinin bölmələrinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

• istehsal planı
• istehlak bazarında rəqabət
• gözlənilən risklər
• məhsul və xidmətlərin istehlak bazarı
√ layihənin reallaşdırılmasının texniki əsaslarının xarakteristikası

66. Qlobal investisiya layihələrinin reallaşdırılması:

• ölkənin ayrı-ayrı regionlarında yaxud sahələrində olan iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir edir
• müəssisə miqyasında iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir etmir
√ yer səthinin iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir edir
• regionlarda iqtisadi situasiyaya əhəmiyyətli təsir etmir və əmtəə bazarlarının quymətlərinin səviyyəsi və quruluşunu dəyişmir



• ölkədə mövcud iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir edir

67. Lokal investisiya layihələrinin reallaşdırılması:

• müəssisə miqyasında iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir etmir
• yer səthinin iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir edir
√ regionlarda iqtisadi situasiyaya əhəmiyyətli təsir etmir və əmtəə bazarlarının qiymətlərinin səviyyəsi və quruluşunu dəyişmir
• ölkənin ayrı-ayrı regionlarında yaxud sahələrində olan iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir edir
• ölkədə mövcud iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir edir

68. İrimiqyaslı investisiya layihələrinin reallaşdırılması:

• ölkədə mövcud iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir edir
• yer səthinin iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir edir
• regionlarda iqtisadi situasiyaya əhəmiyyətli təsir etmir və əmtəə bazarlarının quymətlərinin səviyyəsi və quruluşunu dəyişmir
√ ölkənin ayrı-ayrı regionlarında yaxud sahələrində olan iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir edir
• müəssisə miqyasında iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir etmir

69. Xalq təsərrüfatında investisiyaların reallaşdırılması:

√ ölkədə mövcud iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir edir
• ölkənin ayrı-ayrı regionlarında yaxud sahələrində olan iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir edir
• müəssisə miqyasında iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir etmir
• yer səthinin iqtisadi, sosial, ekoloji vəziyyətə əhəmiyyətli təsir edir
• regionlarda iqtisadi situasiyaya əhəmiyyətli təsir etmir və əmtəə bazarlarının quymətlərinin səviyyəsi və quruluşunu dəyişmir

70. İstehsalın konstruktor hazırlığı mərhələsi hansıdır?

• yanacaq məsrəfinin normalaşdırılması
• enerji məsrəflərinin normalaşdırılması
√ yeni məhsul layihələndirilməsinin həyata keçirilməsi mərhələsi
• əmək məsrəflərinin normalaşdırılması
• material məsrəfinin normalaşdırılması

71. İnvestisiya layihəsinin hazırlanması aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:

• layihənin öncədən hazırlanması: tam hazırlanma, layihəyə final baxılma və qərar qəbul etmə
√ layihənin qabaqcadan hazırlanması, istismar mərhələsi
• investisiya qabaği mərhələ: investisiyalaşdırılma mərhələsi, yeni yaradılmış obyektlərin istismarı
• layihəyə qabaqcadan baxılma: layihənin son baxış, yeni yaradılan obyektlərin istismar mərhələsi
• investisiya konvensiyalarının axtarışı: tam hazırlanma, layihəyə final baxılma və qərar qəbul etmə

72. Miqyasından asılı olaraq investisiya layihələri necə təsnifləşdirilir?

• qlobal və lokal
• ümumdünya, milli, lokal
√ qlobal, xalq təsərrüfatı, iri miqyaslı, lokal
• qlobal, xalq təsərrüfatı, sahə, lokal investisiya layihələri
• qlobal, milli, regional və lokal

73. İlkin mənbəyə hansı məlumat aid deyil?

• Özəl tədqiqatlar və dövrü mətbuat;
√ Əmək üzrə sorğu;
• Dünya bankı;
• Beynalxalq valyuta fondu;
• Xususi komissiyaların hesabatları;

74. İlkin mənbəyə hansı məlumat aid deyil?



• TACİS;
√ Əməkdaşlıq;
• Dövlət statistika komitəsinin hesabatları;
• Milli bankın hesabatları
• Birləşmiş milətlər təşkilatlarının tədqiqatları;

75. İlkin mənbələrə hansı məlumat aid deyil?

• Faks;
• Anket;
• İnternet;
√ Əməkdaşlıq;
• Məktub;

76. İlkin mənbələrə hansı məlumat aid deyil?

• Müsahibə;
√ Əmək üzrə sorğu;
• Telefon;
• Məktub;
• Anket;

77. Bunların hansı investisiyanın məqsədi deyil?

• Məhsulun istehsalçiya çatdırılmasında daha təsirli vasitələrə əl atmaq;
• Bölgü kanallarını genişləndirmək;
√ Bölgü kanallarını sadələşdirmək;
• İş şəraitini yaxşılaşdırmaq;
• İstehsal edilən məhsulun keyfiyyətini yüksəltmək;

78. Bunların hansı investisiyanın məqsədi deyil?

• Mövcud istehsalat səviyyəsini qorumaq ücün köhnəlmiş təchizatın təzəsiylə  əvəz edilməsi;
√ İstehsal  xərcləri artırmaq;
• Xərcləri azaltmaq;
• Bazara yeni cihaz məhsulları istehsal etmək və yeni texnologiyadan faydalanmaq;
• İstehsalın həcminin artması ücün vacib olan texnologiyyanın təmin edilməsi;

79. İnvestisiya layihəsi çərçivəsində maliyyə təhlilinə hansı aiddir?

• Ölkədə iqtisadi təhlil
• Əlverişsız investisiya mühitinin təhlili
• Əlverişli investisiya mühitinin təhlili
• Bazar konyunkturasının təhlili
√ Yeni tikintinin təhlili

80. İnvestisiya layihəsinin bölmələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• lazımi əmək resusrları
√ istehlak bazarında rəqabət
• layihənin yeri
• layihənin reallaşdırılmasının texniki əsaslarının xarakteristikası
• bazarın təhlili və marketinq konsepsiyası

81. İnvestisiya layihəsinin bölmələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• bazarın təhlili və marketinq konsepsiyası
√ firmanın fəaliyyət riskləri
• layihənin yeri
• layihənin reallaşdırılmasının texniki əsaslarının xarakteristikası



• lazımi əmək resusrları

82. İstehsalın texniki hazırlığına nə aid deyil?

• texnoloji hazırlıq mərhələsi
• təşkilati hazırlıq
• elmi-tədqiqat mərhələsi
•  hazırlıq
√ sosial mərhələ

83. İstehsalın texniki hazırlığına nə aid deyil?

• maddi hazırlıq mərhələsi
• konstruktor mərhələsi
• elmi mərhələsi
• tədqiqat mərhələsi
√ iqtisadi mərhələ

84. İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin təhlili aşağıdakı hissələrdən iba¬rət¬dir:

• texniki, sosial, siyasi-iqtisadi təhlil;
• texniki-iqtisadi, maliyyə təhlili, sosioloji;
• ümumiqtisadi, texniki-iqtisadi, sosial-iqtisadi təhlil;
• sosial-iqtisadi, maliyyə, texnoloji təhlil;
√ ümumiqtisadi, texniki-iqtisadi, maliyyə təhlili;

85. İnvestisiya layihələrinin təhlili zamanı hansı amili hesaba almaq zəruridir?

• bazarda rəqabətin səviyyəsi
• amortizasiya  normalarının  həcmi
√ layihələrin riskliliyi
• müəssisənin maliyyə menecerlərinin ixtisaslaşma səviyyəsi
• müəssisənin vergi ayırmalarının həcmi

86. İnvestisiya layihəsi nədir?

• firmanın inkişafının əsas bölmələrinin şərhini göstərən rəqabət bazarında, xüsusi və borc maliyyə mənbələrini hesaba alaraq, maddi və
kadr imkanlarını və riskləri layihələrin realizə edilməsi prosesində hesaba almaqla iqtisadi baxımdan analitik sənəd

√
iqtisadi məqsədyönlülüyün əsaslandırılması, kapital qiyuluşlarının həcmi və həyata keçirilməsinin müddətlərinin, o cümlədən
qanunvericiliyə və standartlara uyğun olaraq təsdiq olunmuş layihə-smeta üzrə sənədləşdirilmə və habelə investisiyaların həyata
keçirilməsi üzrə praktiki fəaliyyətinin işlənib hazırlanması

• müəssisənin əsas uzunmüddətli məqsəd və məsələlərinin müəyyən edilməsi və bu məqsədlərə nail olmaq üçün zəruri resursların
fəaliyyət kursunun və bölüşdürülməsinin təşkili

• qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün firmanın məqsədyönlü fəaliyyətinin formalaşması
• rəqabət aparan təşkilatın fəaliyyətinin nəticələrinin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

87. İnvestisiya strategiyası dəqiqləşdirilməsi nədə öz əksini tapır?

• illər üzrə məhsulun maya dəyərinin müəyyən olunmasında;
• müəssisənin maliyyə, əmək, məhsul satışı, maddi təhcizat planlarında.
• istehsal planlarında;
• satış, təhcizat və operativ-istehsal planlarında;
√ investisiya la¬yihələrinin siyahısı və in¬ves¬ti¬siyanın uzun¬müddətli maliy¬yələş¬di¬ril¬məsi planında;

88. Aşağıdakıdardan hansı müəssisənin investisiya fəaliyyətinə aid deyil?

• investisiya layihələndirilməsi;
• layihənin və in¬vestisiyanın faktiki səmərəliliyinin təhlili;
• investisiya strategiyasının müəyyən olunması;
• strateji planlaşdır¬ma¬nın həyata keçirilməsi;
√ strateji idarəetmənin həyata keçirilməsi;



89. Bazar tədqiqatlarında toplanacağ məlumat növlərinə hansı aid deyil?

• Təklif mənbələri;
√ Müəssisələrin sosial vəziyyəti;
• Dövlətin iqtisadi siyasəti;
• Ölkənin xüsusi şərtləri və mövsümi deyişmələrə bağlı məlumatlar;
• Bölgü kanalları;

90. Bunların hansı investisiyanın məqsədi deyil?

• Müəssisənin qarşılaşacağı konkret riskləri məhdudlaşma;
• Müəssisənin bazardakə və sənaye payənı qorumaq məqsədi ilə tədqiqat və inkişaf etmə  fəaliyyətinin həyata keçirilmək;
√ Müəssisənin qarşısına çıxan risklərin artması;
• Müəssisənin işləyənlərin sağlamlığının və rifahının qorunması və onların həvəsləndirilməsi;
• Müəssisədə bazardakə və sənaye payənın səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə tədqiqat və inkişaf etmə  fəaliyyətinin həyata keçiriltmək;

91. Bunların hansı investisiyanın məqsədi deyil?

• Ətraf mühütin çirkləndirməsini qarşılaşdırılmasında mövcud qanunvericiliyə riayət etmək;
√ İnvestisiya fəaliyyətinin genişləndirmək;
• Müəssisənin qarşılaşacağı konkret riskləri aradan qaldırmaq;
• Bazar şərtləri ilə ayaqlaşmaq,bölgədə, ölkədə və  dünyada rəqabət üstünlüyyünü tamin etmək;
• Xalqın sağlamlığını qorumaq məqsədi ilə müvcud qanun verciliyə riayət etmək;

92. İnvestisiya xərclərinə nə aid deyil?

• layihə xərcləri
• ərazinin qiyməti
√ investisiyanın ömrü
• nou-hau
• patent

93. Aşağıdakılardan hansı ilkin investisiya layihəsinin bölməsinə aiddir?

√ əlavə xərclərin miqdarı və quruluşu
• zərərsizlik nöqtəsinin hesablanması
• investisiya layihəsinin qısa xarakteristikası
• layihənin əsas ideyası
• layihənin reallaşdırılması qrafiki

94. Aşağıdakılardan hansı ilkin investisiya layihəsinin bölməsinə aid deyil?

• istehsalın təşkilinin texniki əsasları
√ layihənin reallaşdırılması qrafiki
• əlavə xərclərin miqdarı və quruluşu
• istifadə olunan resusrsların həcmi
• bazarın və istehsal gücünün öyrənilməsi əsasında məhsulların istehsal həcmi və quruluşu

95. İnvestisiya layihəsinin hazırlanması investisiyaqabağı mərhələnin hansı bölməsinin məqsədidir?

• layihənin yekun olaraq nəzərdən keçirilib qərar qəbul edilməsi
• istismar (istehsal) səviyyəsi
√ layihənin ilkin hazırlığı
• investisiya konsepsiyalarının axtarışı
• layihənin son hazırlığı

96. İnvestisiyaqabağı mərhələ uyğun olaraq hansı səviyyələri özündə birləşdirir:



√ investisiya konsepsiyalarının axtarışı, layihənin ilkin hazırlığı, layihənin son hazırlığı, layihənin yekun olaraq nəzərdən keçirilib qərar
qəbul edilməsi

• layihənin marketinq tədqiqatlarının əsasında son məqsədlərini müəyyən edilməsi, layihənin texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması,
layihənin planlaşdırılması, detal, yaxud iş layihələşdirilməsi

•
layihənin marketinq tədqiqatlarının əsasında son məqsədlərini müəyyən edilməsi, layihənin texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması,
tikinti-quraşdırma və istismara buraxılma işlərinin yerinə yetirilməsi, layihənin ilkin hazırlığı, layihənin son hazırlığı, layihənin yekun
olaraq nəzərdən keçirilib qərar qəbul edilməsi

• layihənin ilkin hazırlığı, layihənin son hazırlığı, layihənin yekun olaraq nəzərdən keçirilib qərar qəbul edilməsi

• layihənin ilkin hazırlığı, layihənin son hazırlığı, investisiya konsepsiyalarının axtarışı, layihənin yekun olaraq nəzərdən keçirilib qərar
qəbul edilməsi

97. İnvestisiya layihəsinin hansı mərhələsində layihə texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılır?

√ investisiyaqabağı
• istismar
• ilkin
•  son
• investisiya

98. İnvestisiya layihəsinin hansı mərhələsində detal, yaxud iş layihələşdirilməsi həyata keçirilir?

• istismar
• son
√ investisiya
• investisiyaqabağı
• ilkin

99. İnvestisiya mərhələsində:

• tikinti-quraşdırma və istismara buraxılma işlərinin yerinə yetirilir
√ müəssisənin aktivləri formalaşdırılır
• layihənin marketinq tədqiqatlarının əsasında son məqsədləri müəyyən edilir
• layihənin texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılır
• müqavilələrin tərtib edilir

100. İnvestisiyaqabağı mərhələyə aid deyil:

• işlərin yerinə yetirilmə ardıcıllığının işləyib hazırlanması, layihənin planlaşdırılması
• müqavilələrin tərtib edilməsi
• layihənin texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması
• layihənin marketinq tədqiqatlarının əsasında son məqsədlərini müəyyən edilməsi
√ tikinti-quraşdırma və istismara buraxılma işlərinin yerinə yetirilməsi

101. İnvestisiya mərhələsinə aid deyil:

• avadanlığın gətirilməsi
√ layihənin son məqsədinin müəyyənləşdirilməsi və onlara nail olma üsulları
• fəhlələrin işə götürülməsi
• detal, yaxud iş layihələşdirilməsi
• tikinti-quraşdırma və işə salmaq üçün qaydaya salma işlərinin yerinə yetirilməsi

102. İnvestisiyaqabağı mərhələyə aiddir:

• tikinti-quraşdırma və işə salmaq üçün qaydaya salma işlərinin yerinə yetirilməsi
• detal, yaxud iş layihələşdirilməsi
• avadanlığın gətirilməsi
√ layihənin son məqsədinin müəyyənləşdirilməsi və onlara nail olma üsulları
• fəhlələrin işə götürülməsi

103. İnvestisiya mərhələsinə aid deyil



• avadanlığın gətirilməsi
• tikinti-quraşdırma və işə salmaq üçün qaydaya salma işlərinin yerinə yetirilməsi
• fəhlələrin işə götürülməsi
√ layihənin planlaşdırılması
• detal, yaxud iş layihələşdirilməsi

104. İnvestisiya mərhələsinə aid deyil:

• tikinti-quraşdırma və işə salmaq üçün qaydaya salma işlərinin yerinə yetirilməsi
• fəhlələrin işə götürülməsi
• detal, yaxud iş layihələşdirilməsi
• avadanlığın gətirilməsi
√ texniki-iqtisadi əsaslandırmanın həyata keçirilməsi

105. İnvestisiyaqabağı mərhələyə aiddir:

• avadanlığın gətirilməsi
• fəhlələrin işə götürülməsi
√ texniki-iqtisadi əsaslandırmanın həyata keçirilməsi
• tikinti-quraşdırma və işə salmaq üçün qaydaya salma işlərinin yerinə yetirilməsi
• detal, yaxud iş layihələşdirilməsi

106. İnvestisiya layihəsi çərçivəsində maliyyə təhlili:

• yeni tikin¬tiyə, mövjud güclərin genişləndirilməsinə, müəs¬¬¬sisənin rekonstruksiya edilməsinə, texniki cəhətdən
silahlan¬dı¬rılmasına çəkilən xərclərin həcminin müəyyən edilməsini əks etdirir;

√ investisiyanın maliyyə təhlili kapital və cari dəyər¬də pul axınlarının tədqiqini əks etdirir.
• bu və ya digər texniki işlə¬mə¬nin iqtisadi üstünlüklərinin isbatı ilə birlikdə layihənin texniki tərəfini əks etdirir;
• ölkədə iqtisadi və bazar konyunk¬tu¬rası¬nın, investisiya mühitinin əlverişli və ya əlverişsiz olmasının təs¬vi¬ri¬ni əks etdirir;
• layihə çərçivəsində yalnız satış bazarlarını və xammal və materiallarla təminat mənbələrinin öyrənilməsini  əks etdirir;

107. İnvestisiya mərhələsinə daxildir?

• layihənin marketinq tədqiqatlarının əsasında son məqsədlərini müəyyən edilməsi
• müqavilələrin tərtib edilməsi
• işlərin yerinə yetirilmə ardıcıllığının işləyib hazırlanması, layihənin planlaşdırılması
√ tikinti-quraşdırma və istismara buraxılma işlərinin yerinə yetirilməsi
• layihənin texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması

108. İnvestisiyaqabağı mərhələyə aiddir:

• detal, yaxud iş layihələşdirilməsi
• tikinti-quraşdırma və işə salmaq üçün qaydaya salma işlərinin yerinə yetirilməsi
• fəhlələrin işə götürülməsi
√ layihənin planlaşdırılması
• avadanlığın gətirilməsi

109. İnvestisiya layihəsində illər üzrə xalis nağd axınlara nə daxildir?

√ amortizasiya ayırmaları;
• enerji xərcləri;
• məhsulun maya dəyəri;
• əmək haqqı xərcləri.
• material xərcləri;

110. İnvestisiya layihəsi çərçivəsində texniki-iqtisadi təhlil:

• ölkədə iqtisadi və bazar konyunk¬tu¬rası¬nın, investisiya mühitinin əlverişli və ya əlverişsiz olmasının təs¬vi¬ri¬ni əks etdirir;
• layihə çərçivəsində yalnız satış bazarlarını və xammal və materiallarla təminat mənbələrinin öyrənilməsini əks etdirir;
√ bu və ya digər texniki işlə¬mə¬nin iqtisadi üstünlüklərinin isbatı ilə birlikdə layihənin texniki tərəfini əks etdirir;



• investisiyanın maliyyə təhlili kapital və cari dəyər¬də pul axınının tədqiqini əks etdirir.
• əsaslı vəsait qoyuluşunun sosial səmərəliliyinin öyrənilməsini əks etdirir ;

111. İnvestisiya layihəsi çərçivəsində ümumiqtisadi təhlil:

√ ölkədə iqtisadi və bazar konyunk¬tu¬rası¬nın, investisiya mühitinin əlverişli və ya əlverişsiz olmasının təs¬vi¬ri¬ni əks etdirir;
• )  layihə çərçivəsində yalnız satış bazarlarını və xammal və materiallarla təminat mənbələrinin öyrənilməsini  əks etdirir;
• bu və ya digər texniki işlə¬mə¬nin iqtisadi üstünlüklərinin isbatı ilə birlikdə layihənin texniki tərəfini əks etdirir;
• investisiyanın maliyyə təhlili kapital və cari dəyər¬də pul axınının tədqiqini əks etdirir.

• yeni tikin¬tiyə, mövcud güclərin genişləndirilməsinə, müəs¬¬¬sisənin rekonstruksiya edilməsinə, texniki cəhətdən
silahlan¬dı¬rılmasına çəkilən xərclərin əsaslı vəsait qoyuluşunun ümumi məb¬ləğinlə xüsusi çəkisinin öyrənilməsini əks etdirir;

112. Layihəyə üstünlük verməkdə əsas məqsədə hansı bölmə aiddir?

• Məşqulluq;
• Valuta ehtiyatları;
• İstehlak;
√ İstehsal;
• Gəlir bölgüsü;

113. Gəlir cədvəlini (Proformo) hesablayarkən fərz olunanlara nə aid deyil?

• işçi əməyinin haqları
• bazar şərtləri
√ vergidən əvvəlki mənfəət
• xammalın maya dəyəri
• enerji xərcləri

114. Gəlir cədvəlini (Proformo) hesablayarkən fərz olunanlara nə aid deyil?

• istehsal gücü
• bazar şərtləri
• bazardakı qiymət
• maya dəyəri
√ ödəniləcək vergilər

115. Gəlir (Proformo) cədvəlində layihənin istifadə müddətində nə göstərilmir?

√ enerji xərclərində dəyişikliklər
• ödəniləcək vergilər
• illərə aid idarəetmə xərcləri
• vergidən sonra qalan gəlir
• vergidən əvvəlki mənfəət

116. Gəlir (Proformo) cədvəlində layihənin istifadə müddətində nə göstərilmir?

• hər ilə aid satış miqdarı
√ istehsal müddətindəki xərcləri
• illərə aid satış və idarəetmə xərcləri
• uzun müddətli borc faizləri
• satılan malların maya dəyəri

117. İnvestisiyanın faydalı ömrünə nə aid deyil?

• investisiya mallarının xüsusiyyətləri
• istehsal müddətindən istifadə
√ statistik metodun tətbiqi
• istehsal müddətində istifadə olunacaq xammal ehtiyatları və texnologiyaya görə
• istehsal edilən məhsula tələbat



118. İnvestisiya xərclərinə nə aiddir?

• idxal və gömrük xərcləri
• kredit faizlərinin üdənilməsi
• ümumi xərclər
• nəqliyyat xərcləri
√ avadanlıqlara sərf olunan xərcləri

119. İnvestisiya xərclərinə nə aid deyil?

√ layihənin dəyərləndirilməsi
• inşaat işləri
• rabitə xərcləri
• avadanlıqlara sərf olunan xərcləri
• ərazinin təşkili

120. Layihələr arasında seçim apararkən nəzarət almırlar?

√ investisiyanın dəyərləndirilməsi
• tələbatın müəyyən edilməsi
• qiymətlər, xərclər və maliyyə mövzularda məlumatlara sahib olması
• alternativ istehsal üsulları
• investisiya qərarının qəbul edilə bilməz

121. İnvestisiya tətbiqi planında göstəriləcək əsas işlərə hansı aid deyil?

• istehsal obyektində avadanlığın montajı
• sosial obyektlərin tamamlanması
• sınaq istehsalına başlanma
• rəsmi istehsala keçid
√ lisenziya müqavilələri

122. İnvestisiya tətbiqi planında göstəriləcək əsas işlərə hansı aid deyil?

√ tullantılardan istifadə
• xammal mənbələrinin tədqiqi
• xammal mənbəyilə əlaqənin qurulması
• istehsal obyektinin tamamlanması
• istehsala keçid mərhələsindəki əməkdaşların ixtisaslaşdırılması

123. İnvestisiya tətbiqi planında göstəriləcək əsas işlərə hansı aid deyil?

• investisiya üçün inşaat işlərinin aparılmasına icazənin verilməsi
• avadanlığın sifariş verilməsi
• istehsala keçid mərhələsindəki əməkdaşların cəlb edilməsi
√ mərhələlərin sayı
• avadanlığın seçilməsi

124. İnvestisiya tətbiqi planında göstəriləcək əsas işlərə hansı aid deyil?

• istehsal obyektinin təşkili
• investisiya mərhələsində fəaliyyət göstərilməsi
√ texnologiyanın əldə edilməsi
• yol, su, elektrik və kanalizasiya işlərinə başlanılması
• avadanlığın yerləşmə planının hazırlanması

125. İnvestisiya tətbiqi planında göstəriləcək əsas işlərə hansı aid deyil?

• layihənin hazırlanması
√ elmi-tədqiqat işləri



• ərazinin inşaata əlverişli vəziyyətə gətirilməsi
• inşaat layihələrinə hazırlanmasına gətirilməsi
• ərazinin satın alınması

126. İnvestisiya layihəsinə hansı aid deyil?

• konkret məkan çərçivəsində investisiya prosesinin  təşkili
• problemin həlli üzrə elmi əsaslandırılmış məqsədlər
√ ixtiranın təsviri
• tədbirlər sistemini müəyyən edən sənədlər toplusu
• konkret zaman çərçivəsində investiisiya prosesinin  təşkili

127. İnvestisiya layihəsinə nə aid deyil?

• konkret məkan çərşivəsində investisiya prosesinin təşkili
• problemin həlli üzrə elmi əsaslandırılmış məsrəflər
• tədbirlər sistemini müəyyən edən sənədlər toplusu
√ kadrların axınlığı problemin həlli üzrə elmi əsaslandırılmış məsrəflər
• zaman çərçivəsində investisiya prosesinin təşkili

128. əsas fondların yaradılmasına yö¬nəl¬dilən investisiyalar?

• maliyyə investisiyaları
• qısamüddətli investisiyalar
• portfel investisiyalar
√ əsaslı vəsait qoyuluşu
• birbaşa investisiyalar

129. Smeta dəyəri nə zaman tətbiq edilmir?

• tikintinin maliyyələşdirilməsi zamanı
• yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma işlərinin ödənişi üçün
√ təchizatçılarla hesablaşmaq üçün
• avadanlıqların tikintiyə çatdırılması xərclərinin ödənməsi üçün
• avadanlıqların alınmasına çəkilən xərclərin ödənməsi üçün

130. Layihə-smeta sənədi nə zaman təsdiqlənir?

√ tikintiyə qədər
• investorlardan asılıdır
• tikinti prosesindən asılı deyil
• tikinti zamanı
• tikintidən sonra

131. Tikintinin dəyəri nə ilə müəyyən olunur?

• məcmu xərclərlə
• göstərilənlərdən hər biri ilə
• qiymət ilə
√ smeta ilə
• maya dəyəri ilə

132. əsaslı vəsait qoyuluşuna aid deyil:

• əsas və dövriyyə kapitalına qoyulan investisiya
• qeyri-maddi aktivlərə qoyulmuş investisiya
√ müəssisələrin qiymətli kağızlara qoyduğu investisiya
• təbiətdən istifadə obyektlərinin və torpaqların alınmasına çəkilən xərclər
• əsaslı təmirə çəkilən xərclər



133. əsaslı vəsait qoyuluşuna aid deyil:

• əsas və dövriyyə kapitalına qoyulan investisiya
• qeyri-maddi aktivlərə qoyulmuş investisiya
√ uzunmüddətli, ortamüddətli və qısamüddətli kreditlər
• təbiətdən istifadə obyektlərinin və torpaqların alınmasına çəkilən xərclər
• əsaslı təmirə çəkilən xərclər

134. Mövcud güclərin genişləndirilməsinə çəkilən xərclər əsaslı vəsait qoyuluşunun  hansı quruluşunda əks olunur?

• istehsal
√ təkrar istehsal
• texnoloji
•  ərazi
• sahə

135. Yeni tikintiyə çəkilən xərclər əsaslı vəsait qoyuluşunun  hansı quruluşunda əks olunur?

• sahə
√ təkrar istehsal
• texnoloji
• ərazi
•  istehsal

136. Kapital qoyuluşu:

• istiqrazların buraxılışına sərf edilən xərclərdir;
• qiymətli kağızların alınmasına yönəldilən investisiyadır;
• səhmlərin buraxılışına sərf edilən xərclərdir;
• banka qoyulan depozitdir;
√ əsas fondların yaradılmasına yö¬nəl¬dilən investisiyadır;

137. Aşağıdakılardan hansı titul siyahısına aid deyil?

• tikinti-quraşdırma işlərinin dəyəri;
√ işçilərin əmək məhsuldarlığı;
• hər bir müəssisənin adı, tikiləcəyi müddət və ra¬yon;
• layihə istehsal gücü;
• əsas fondların smeta dəyəri, əsaslı vəsait qoyuluşunun həcmi;

138. Aşağıdakılardan hansı əsaslı tikinti planının əsas bölmələrinə aid deyil?

• əsas fondların, istehsal güclərinin işə buraxılması və habelə "zadel" üzrə tapşırıqlar;
• tikinti-quraşdırma işləri üzrə proqram;
• ayrı-ayrı tikintilər və obyektlər üzrə titul siyahıları;
√ əsaslı vəsait qoyuluşunun sosial səmərəliliyi;
• əsaslı vəsait qoyuluşunun həcmi və quruluşu;

139. İctimai smeta haqq-hesabına hansı bölmə aid deyil?

• müvvəqqəti bina və qurğular
√ istehsalın ixtisaslaşdırılması
• layihə və axtarış işləri
• istismar kadrlarının hazırlanması
• tikilən müəssisənin müdriyyətinin saxlanması

140. İctimai smeta haqq-hesabına hansı bölmə aid deyil?

• ərazinin abadlığı
• ərazinin yaşıllığı



• kanalizasiya işləri
• yanacaq və qaz təchizatının xarici şəbəkə və qurğuları
√ əsas fondların yaşıllığı

141. İctimai smeta haqq-hesabına hansı bölmə aid deyil?

• enerji təsərrüfatı obyektləri
• su təsərrüfatı
• yardımçı obyektlər
√ maşın və avadanlıqlar
• xidmətedici təyinatlı obyektlər

142. İctimai smeta haqq-hesabına hansı bölmə aid deyil?

• tikintinin əsas obyektləri
• nəqliyyat təsərrüfatı
√ mədəni – məişət xərcləri
• rabitə obyektləri
• tikinti ərazisinin hazırlanması

143. Tikintinin titul siyahısına hansı aid deyil?

• əsaslı vəsait qoyuluşunun həcmi
• tikintinin başlama və quraşdırma vaxtı
• buraxılacaq məhsulun maya dəyəri
• tikinti quraşdırma işlərinin dəyəri
√ köməkçi işçilərin sayı

144. Tikintinin titul siyahısında hansı nəzərə alınmır?

•  tikinti müddəti
•  rayon
• əsas fondların smeta dəyəri
√ işçilərin siyahı sayı
• istehsal gücü

145. Aşağıdakılardan hansı titul siyahısına aid deyil?

• Əsas fondların smeta dəyəri
• Layihə istehsal gücü
• Tikinti-quraşdırma işlərinin dəyəri
√ İşçilərin əmək məhsuldarlığı
• Əsaslı vəsait qoyuluşunun həcmi

146. Aşağıdakılardan hansı titul siyahısına aid deyil?

• Tikiləcək müəssisəsinin adı
√ İşçilərin əmək məhsuldarlığı
• Layihə istehsal gücü
• Tikinti-quraşdırma işlərinin dəyəri
• Tikiləcəyi müddət

147. Kapital qoyuluşunun təkrar istehsal qurluşu hara sərf olunur?

• layihələndirməyə, avadanlıqların alınma, tikinti quraşdırma işlərinə çəkilən hər bir xərcin ümumi investisiya qoyuluşunda xüsusi
çəkisinin tapılması ilə müəyyən olunur;

• xərclərin  birinin digərinə nisbətidir;
• «kapital qoyuluşunun təkrar istehsal qurluşu»  anlayışı  iqtisadi ədəbiyyatda yoxdur;

√ yeni tikin¬tiyə, mövcud güclərin genişləndirilməsinə, müəs¬¬¬sisənin rekonstruksiya edilməsinə, texniki cəhətdən
silahlan¬dı¬rılmasına çəkilən xərclərin əsaslı vəsait qoyuluşunun ümumi məb¬ləğində xüsusi çəkilərinin tapılması ilə müəyyən olunur;



• ümumi investisiya qoyuluşunun xərclərdən hər birinə nisbətidir.

148. Tikintinin xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

• tikinti prosesinin qısa müddətli olması
• tikintinin kapitaltutumunun və material tutumunun aşağı olması
√ əsas fondların hərəkətsiz obyektlərin qaytarılması
• tikinti sahəsinin müəyyən əraziyə bağlı olmaması
• tikinti məhsulundan istifadənin kütləvi xarakteri

149. Tikintinin son nəticəsi aşağıdakılardır

• əsaslı kapital qoyuluşu
• smeta dəyəri
• gəlir
• sənaye
√ tikinti məhsulu

150. Kapital qoyuluşlarının hansı quruluşunda  tikinti quraşdırma işləri  xərcləri əks olunur?

• sahə quruluşunda
• geniş istehsal quruluşunda
• geniş istehsal quruluşunda
√ texnoloji strukturunda
• ərazi quruluşunda

151. əsaslı vəsait qoyuluşunun texnoloji quruluşu nədir?

√ layihələndirməyə, avadanlıqların alınma, tikinti quraşdırma işlərinə çəkilən hər bir xərcin ümumi investisiya qoyuluşunda xüsusi
çəkiləridir.

• ümumi investisiya qoyuluşunun xərclərdən hər birinə nisbətidir.
• xərclərin  birinin digərinə nisbətidir
• «vəsait qoyuluşunun texnoloji quruluşu»  anlayışı  iqtisadi ədəbiyyatda yoxdur
• texniki vasitələrin hər birinə xərclənən vəsaitin ümumi xərclərdəki xüsusi çəkisidir

152. əsaslı vəsait qoyuluşunun tərkibi hansı xərclərdən ibarətdir?

• sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, nəqliyyat, rabitə və ticarət xərcləri
• texnoloji təkmilləşdirmələr və yeni məhsul istehsalı xərcləri, məhsul satışı xərcləri
• təkrar istehsal, texnoloji, cari və s. xərclər

√ tikinti-quraşdırma; avadanlıq, alət və inventarların alınması; geoloji kəşfiyyat, torpaq alma; kadr hazırlama; idarə heyətinin saxlanması
xərcləri

• müəssisələrin genişləndirilməsi, yenidənqurulması, texnika ilə silahlanması, təhcizat və satış xərcləri

153. İnvestisiya layihəsinin texniki-iq¬ti¬sadi əsaslan¬dırılması nədir?

• müəyyən olunmuş rentabellik səviyyəsində in¬vesti¬si¬ya¬nın həyata keçirilməsinin mənəvi aspektlərinin tədqiqidir;

• müəyyən olunmuş rentabellik səviyyəsində in¬vesti¬si¬ya¬nın həyata keçirilməsinin fondveriminin yüksəldilməsinə təsirinin
tədqiqidir;

• müəyyən olunmuş rentabellik səviyyəsində in¬vesti¬si¬ya¬nın həyata keçirilməsinin sosial-psixoloji, siyasi-iqtisadi və ekoloji
imkanlarının tədqiqidir;

√ müəyyən olunmuş rentabellik səviyyəsində in¬vesti¬si¬ya¬nın həyata keçirilməsinin texniki, iqtisadi, ekoloji və ma¬liy¬yə
imkanlarının tədqiqidir;

• müəyyən olunmuş rentabellik səviyyəsində in¬vesti¬si¬ya¬nın həyata keçirilməsinin istehsal güclərinin artımına təsirinin tədqiqidir;

154. Aşağıdakılardan hansı smeta hesabatınn xülasəsinə daxil edilmir?

• enerji təsərrüfatının obyektləri
√ axtarış tədqiqatlarına çəkilən xərclər
• tikinti ərazisinin hazırlanması
• nəqliyyat və rabitə təsərrüfatının obyektləri



• əsas istehsal obyektləri

155. Aşağıdakılardan hansı smeta hesabatının xülasəsinə daxil edilmir?

• tikinti ərazisinin hazırlanması
• layihə axtarış işləri
√ axtarış tədqiqatlarına çəkilən xərclər
• operativ heyyətin hazırlanması
• əsas və köməkçi istehsal obyektləri

156. əsas fondların hansı dəyəri tikintinin smeta dəyərinə uyğun müəyyən olunur?

√ ilkin (balans)
•  bərpa
• layihə
• orta illik
• qalıq

157. əsaslı vəsait qoyuluşu:

• investisiyadan daha geniş anlayışdır
√ tikintidən daha geniş anlayışdır
• tikinti deməkdir
• investisiya deməkdir
• tikintidən daha dar çərçivəli anlayışdır

158. Layihə-smeta sənədinin həyata keçirilməsi mərhələləri:

• təhlili, təsdiqi və hazırlanması
• hazırlanması, təsdiqi və təhlili
√ hazırlanması, təhlili və təsdiqi
• təhlili, hazırlanması və təsdiqi
• təsdiqi, təhlili və hazırlanması

159. Effektin uyğun xərclərlə qarşılıqlı əlaqəsində hansı amil həlledici hesab edilir?

•  iqtisadi
• xərclərin geri qaytarılması müddəti
• effektivlik
• mənfəətin həcmi
√ vaxt amili

160. İctimai əməyəqənaət xərclərinin məbləği necə müəyyən edilir?

• canlı əməyin məbləği, material, əsaslı vəsait qoyuluşu
• xərclərin geri qaytarılması vaxtına görə
• maya dəyərinin və kapital qoyuluşunun məbləği
• cari və kapital qoyuluşu xərclərinin məbləği
√ gətirilmiş xərclər üzrə

161. Nəticə olur:

• mütləq və nisbi
√ müsbət və mənfi
• müsbət
• mənfi
•  nisbbi

162. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin hansı metodu diskontlaşdırmaya əsaslanır?



• investisiyanın sadə rentabelliyi (ARR)
• investisiyanın özünü ödəmə norması (ROR)
• investisiyanın geri qaytarılma dövrü (PP)
• investisiyanın gəlirlilik indeksi (Pİ)
√ daxili mənfəət norması (IRR)

163. Aşağıdakı alternativ investisiya layihələri variantlarından hansı seçilməlidir?

• xalis cari dəyər 150 manata bərabərdir;
√ xalis cari dəyər 350 manata bərabərdir;
• xalis cari dəyər 300 manata bərabərdir;
• xalis cari dəyər 200 manata bərabərdir;
• xalis cari dəyər 100 manata bərabərdir;

164. İnvestisiya qoyuluşlarının optimal variantının seçilməsində əsas göstərici hansıdır?

√ xalis cari dəyər;
• məhsulun kapital tutumu;
• maya dəyəri;
• kapital qoyuluşunun qaytarılma müddəti;
• məhsulun əmək tutumu;

165. Xalis cari dəyər göstəricisi nəyi müəyyən edir?

√ illər üzrə nağd pul daxil olmalarının cari dəyəri ilə nağd pul məxaricin cari dəyəri arasındakı fərqi;
• illər üzrə material xərclərinin cari dəyərini;
• illər üzrə əmək haqqını xərcləri və amortizasiya ayırmalarının cəminin cari dəyərini.
• illər üzrə məhsulun maya dəyərinin cari dəyəri ilə gəlirlərinin cari dəyəri arasındakı fərqini;
• illər üzrə amortizasiya ayırmalarının cari dəyərini;

166. İnvestisiyaların qiymətləndirilməsinin diskontlaşdırmaya əsaslanan metodlarından ən məşhurları hansıdır:

√ xalis cari dəyər
• diskontlaşdırmanı hesaba almaqla ödəniş müddəti
• investisiyaların sadə ödənilmə müddəti
• investisiyaların gəlirlilik indeksi
• daxili gəlirlilik norması

167. İnvestisiyaların qiymətləndirilməsinin ən sadə və yayılmış metodu aşağıdakılardır:

√ investisiyaların sadə ödənilmə müddəti
• diskontlaşdırmanı hesaba almaqla ödəniş müddəti
• xalis cari dəyər
• daxili gəlirlilik norması
• investisiyaların gəlirlilik indeksi

168. Kapital qoyuluşunun nisbi səmərəlilik hesablanması nəyə əsaslanır?

√ gətirilmiş xərclər
•  kapital qoyuluşları
• maya dəyari ilə kapital qoyuluşlarının fərqi
• diskont norması
• mənfəət

169. Alınan nəticə və xərclərin dəyər qiymətləndirilməsi üçün hansı qiymət növlərindən istifadə olunur?

√ bazis, ümumdünya, proqnoz və hesablanmış qiymət növləri
• müqayisəli və hesablanmış
• pilləvi, sabit, mövsümi
• dəqiq və dəyişən



• azad və tənzimlənən

170. İnvestisiya layihəsinin səmərəlilik göstəricilərinə aiddir:

• şərti-illik və müqayisəli səmərəlilik göstəriciləri
• şərti-illik və müqayisəli səmərəlilik göstəriciləri
• iqtisadi və sosial səmərəlilik göstəriciləri
• kommersiya (maliyyə), iqtisadi və sosial səmərəlilik göstəriciləri
√ kommersiya (maliyyə), iqtisadi və büdcə səmərəlilik göstəriciləri

171. Mənfəətdən verginin aşağı salınması investisiyanın səmərəliliyinə necə təsir göstərir?

• layihənin investisiya xərclərini artırır;
• layihənin əmək haqqı xərclərini azaldır;
• layihənin xərclərini artırır;
• layihə çərçivəsində amortizasiya ayırmaları artır.
√ layihənin xalis nağd axınlarını artırır;

172. Aşağıdakı alternativ investisiya layihələri variantlarından hansı seçilməlidir?

√ xalis cari dəyər sıfırdan böyükdür;
• xalis cari dəyər 0-dan kiçikdir;
• istehsal gücündən istifadə əmsalı 0,5-ə bərabərdir;
• fondverimi sıfıra bərabərdir;
• daxili rentabellik norması diskont dərəcəsinə bərabərdir ;

173. Müxtəlif investisiya layihələrinin müqayisəsi və seçilməsində hansı nə istifadə edilmir?

•  Pul
• Məqsədli bank əmanətləri
• Paylar
√ İşçi qüvvəsinə çəkilən xərclər
• Kreditlər

174. Müxtəlif investisiya layihələrinin müqayisəsi və seçilməsində hansı göstəricilər istifadə edilmir?

√ Əmək məhsuldarlığı
• rentabellik indeksi
• Ödəmə müddəti
• Daxili rentabellik norması
• Xalis cari dəyər

175. İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin təhlilində nə lazım deyil?

• Ümumiqtisad təhlili
• Maliyyə
√ Sosial təhlil
• İqtisadi təhlil
• Texniki təhlil

176. Göstərilənlərdən hansı tikintinin smeta dəyərinin müəyyən edilməsində əsas deyil?

• tikintinin layihədə qəbul edilmiş növbəlilik və təşkil məsələlərinin həlli
√ ekspert komissiyasının qərarı
• smeta sənədlərinin hazırlanması üçün sifarişçi haqqında ilkin məlumat
• layihə öncəsi və layihə sənədləri
• layihə materiallarına dair izahatlar

177. Göstərilənlərdən hansı tikintinin smeta dəyərinin müəyyən edilməsində əsas deyil?



√ ekspert komissiyasının qərarı
• tikinti-quraşdırma işlərinin həcminin siyahısı
• layihə materiallarına dair izahatlar
• tikintinin layihədə qəbul edilmiş növbəlilik və təşkil məsələlərinin həlli
• işçi sənədlərinin çertyojları

178. Tikinti obyektləri hansılardır?

• bir tikinti meydançasında quraşdırılmış ayrıca bina və istehsal inventarları
• eyni nəqliyyat şəbəkəsi olan bina və tikililər
√ eyni istehsal və texnoloji məqsədi olan bina və tikililər
• eyni avadanlıqlarla təchiz olunmuş binalar
• vahid briqada tərəfindən tikilən bina və ötürücü qurğular

179. Tikinti zamanı işlərin və çəkilən xərclərin həcmi tam dəqiqləşdirilməyə ehtiyac yaranarsa nə hazırlanır?

• hər bir xərc növü üçün smeta hesabatı
• xərclərin xülasəsi
• smeta hesabatının xülasəsi
• obyekt smetaları
√ lokal smeta hesabatları

180. Sənaye müəssisələrinin tikintisi dəyərini müəyyənləşdirmək üçün aşağıdakılardan hansı tətbiq olunur?

√ smeta hesabatının xülasəsi
•  xərclərin xülasəsi
• hər bir xərc növü üçün smeta hesabatı
• lokal smeta hesabatları
• obyekt smetaları

181. Tikinti-quraşdırma işlərinin smeta dəyərinə nə daxildir?

• tikintinin maya dəyəri, gəlir
√ birbaşa xərclər,  xərclər, smeta gəliri
• istehsal və qeyri-instehsal xərcləri, smeta gəliri
• birbaşa və dolayı xərclər, məcmu gəlir
• nəqletmə və tikinti-quraşdırma işlərinə çəkilən xərclər

182. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyi:

√ investisiya layihəsinin realizasiyası və qiymətləndirilməsində xərclərlə nəticələrin nisbəti
• ayrı-ayrı vaxtlarda çəkilən müxtəlif xərclərin və nəticələrin eyni bir zamana (hesabat ilinə) gətirilməsi
• investisiya layihəsinin bilavasitə iştirakçıları üçün layihənin realizasiyasının maliyyə uçota alınır
• istehsal və kapital qoyuluşunun vahid zaman ərzində cari xərclərin məcmusu
• investisiya layihəsinin diskontlaşdırılmış inteqral nəticələrinin xərclərdən çox olması

183. Effekt hansı göstəricilərlə ifadə edilir?

• natural
• bütün göstəricilərlə
• dəyər
√ natural və dəyər
• əmək

184. İqtisadi effektin hansı növü həm müsbət, həm də manfi kəmiyyət ola bilər?

• həcm
√  ekoloji
• quruluş (struktur)
• resurs



•  sosial

185. İnvestisiya layihəsinin hesab dövrünün uzunluğu necə adlanır?

• hesab addımı
• investisiyanın həyat tsikli
• addımın uzunluğu
• zaman laqı
√ hesab dövrü

186. Diskontlaşdırma nədir?

• mədaxil olan pul axınının, pul vəsaitlərinin məxarici ilə fərqlidir
√ pul axınının dəyərinin cari dəyərə gətirilməsi
• ilkin investisiya dəyərinin mürəkkəb faiz hesablanması?
• layihənin realizasiyası zamanı pul mədaxili və pulların məxarici vaxtlarından asılılığı
• gələcək və cari dəyər arasındakı fərq

187. Xalis cari dəyər nədir?

√ gələcəkdəki pul vəsaitlərinin (investisiya xərcləri daxil) və geriyə xalis axınlarının diskont fərqi
• layihənin başlanmasından onun qurtarmasına qədər vaxt intervalıdır
• layihənin realizasiyası zamanı pul mədaxili və pulların məxarici vaxtlarından asılılığı
• mədaxil olan pul axınının, pul vəsaitlərinin məxarici ilə fərqlidir
• müəyyən addımda daxil olan pulların, yaxud nəticələrin pulla ifadəsinin həcmidir

188. İnvestisiya layihəsinin hesablaşma müddəti nədir?

• müəyyən addımda daxil olan pulların, yaxud nəticələrin pulla ifadəsinin həcmidir
√ layihənin başlanmasından onun qurtarmasına qədər vaxt intervalıdır
• layihənin realizasiyası zamanı pul mədaxili və pulların məxarici vaxtlarından asılılığı
• mədaxil olan pul axınının, pul vəsaitlərinin məxarici ilə fərqlidir
• gələcəkdəki pul vəsaitlərinin (investisiya xərcləri daxil) və geriyə xalis axınlarının diskont fərqi

189. Pul vəsaitlərinin saldosu nədir?

• müəyyən addımda daxil olan pulların, yaxud nəticələrin pulla ifadəsinin həcmidir
√ mədaxil olan pul axınının, pul vəsaitlərinin məxarici ilə fərqlidir
• gələcəkdəki pul vəsaitlərinin (investisiya xərcləri daxil) və geriyə xalis axınlarının diskont fərqi
• layihənin başlanmasından onun qurtarmasına qədər vaxt intervalıdır
• layihənin realizasiyası zamanı pul mədaxili və pulların məxarici vaxtlarından asılılığı

190. Pul vəsaitlərinin məxarici nədir?

• layihənin başlanmasından onun qurtarmasına qədər vaxt intervalıdır
• gələcəkdəki pul vəsaitlərinin (investisiya xərcləri daxil) və geriyə xalis axınlarının diskont fərqi
• müəyyən addımda daxil olan pulların, yaxud nəticələrin pulla ifadəsinin həcmidir
√ müəyyən addımda pul ödənişlərinin həcmidir
• layihənin realizasiyası zamanı pul mədaxili (axını) və pulların məxarici vaxtlarından asılılığı

191. Pul vəsaitlərinin mədaxili nədir?

√ müəyyən addımda daxil olan pulların, yaxud nəticələrin pulla ifadəsinin həcmidir
• gələcəkdəki pul vəsaitlərinin (investisiya xərcləri daxil) və geriyə xalis axınlarının diskont fərqi
• layihənin başlanmasından onun qurtarmasına qədər vaxt intervalıdır
• layihənin realizasiyası zamanı pul mədaxili (axını) və pulların məxarici vaxtlarından asılılığı
• mədaxil olan pul axınının, pul vəsaitlərinin axınının xaric edilməsi ilə fərqlidir

192. İnvestisiya layihəsinin iqtisadi səmərəliliyinin göstəriciləri:



• Layihənin bilavasitə iştirakçıları üçün onun realizasiyasının maliyyə nəticələrini əks etdirir
• dövlət büdcəsi üçün layihənin realizasiyasının maliyyə nəticələrini əks etdirir
• layihənin iştirakçılarının sosial maraqları ilə əlaqədar xərcləri və onların nəticələrini əks etdiririr

√ layihənin realizasiyası ilə bağlı olan investisiya layihəsinin iştirakçılarının birbaşa maliyyə maraqlarının çərçivəsindən kənarlaşan
xərcləri və onların nəticələrini əks etdiririr

• Regional yaxud yerli büdcə üçün layihənin həyata keçirilməsinin maliyyə nəticələrini əks etdiririr

193. İnvestisiya layihəsinin büdcə səmərəliliyinin göstəriciləri:

• layihənin iştirakçılarının sosial maraqları ilə əlaqədar xərcləri və onların nəticələrini əks etdiririr
• dövlət büdcəsi üçün layihənin realizasiyasının maliyyə nəticələrini əks etdirir
• Layihənin bilavasitə iştirakçıları üçün onun realizasiyasının maliyyə nəticələrini əks etdirir
√ Regional yaxud yerli büdcə üçün layihənin həyata keçirilməsinin maliyyə nəticələrini əks etdiririr

• layihənin realizasiyası ilə bağlı olan investisiya layihəsinin iştirakçılarının birbaşa maliyyə maraqlarının çərçivəsindən kənarlaşan
xərcləri və onların nəticələrini əks etdiririr

194. İnvestisiya layihəsinin kommersiya (maliyyə) səmərəliliyinin göstəriciləri:

• layihənin iştirakçılarının sosial maraqları ilə əlaqədar xərcləri və onların nəticələrini əks etdiririr
• dövlət büdcəsi üçün layihənin realizasiyasının maliyyə nəticələrini əks etdirir
√ Layihənin bilavasitə iştirakçıları üçün onun realizasiyasının maliyyə nəticələrini əks etdirir
• Regional yaxud yerli büdcə üçün layihənin həyata keçirilməsinin maliyyə nəticələrini əks etdiririr

• layihənin realizasiyası ilə bağlı olan investisiya layihəsinin iştirakçılarının birbaşa maliyyə maraqlarının çərçivəsindən kənarlaşan
xərcləri və onların nəticələrini əks etdiririr

195. Hansı halda investisiya layihəsinin qəbul edilməsi haqında qərar verilə bilər?

• fondverimi sıfıra bərabərdir;
• istehsal gücündən istifadə əmsalı 0,5-ə bərabərdir;
√ xalis cari dəyər sıfırdan böyükdür;
• xalis cari dəyər 0-dan kiçikdir;
• əmək məhsuldarlığı sıfıra bərabərdir;

196. Hansı halda investisiya layihəsi səmərəlidir?

• investisiyaların gəlirlilik indeksi 0-dan yüksək olan halda
• investisiyaların gəlirlilik indeksi 1-ə bərabər olan halda
• investisiyaların gəlirlilik indeksi 1-dən aşağı olan halda
√ investisiyaların gəlirlilik indeksi 1-dən yüksək olan halda
• investisiyaların gəlirlilik indeksi 0-dan aşağı olan halda

197. İnvestisiya layihəsinin pul axını nə deməkdir?

• müəyyən addımda daxil olan pulların, yaxud nəticələrin pulla ifadəsinin həcmidir
• mədaxil olan pul axınının, pul vəsaitlərinin axınının xaric edilməsi ilə fərqlidir
• gələcəkdəki pul vəsaitlərinin (investisiya xərcləri daxil) və geriyə xalis axınlarının diskont fərqi
• layihənin başlanmasından onun qurtarmasına qədər vaxt intervalıdır
√ layihənin realizasiyası zamanı pul mədaxili (axını) və pulların məxarici vaxtlarından asılılığı

198. əsaslı kapital qoyuluşlarının müqayisəli səmərəlilik əmsalı necə müəyyən edilir?

• maya dəyərlərinin və kapital qoyuluşlarının cəminin diskont normasına vurmaqla
• mənfəətin artımanın bu artımı yaradan kapital qoyuluşuna nisbəti
• mənfəətin kapital xərclərinə nisbəti
• variantlar üzrə kapital qoyuluşlarının fərqinin məhsulun maya dəyərinə nisbəti
√ variantlar üzrə məhsulun maya dəyərinin fərqinin kapital qoyuluşlarının fərqinə nisbəti

199. Annuitetə nə aiddir?

• səhm, istiqraz və s. qiymətli kağızlara vəsait qoyuluşları



• vençur kapitalının forması
• qeyri-maddi aktivlərə vəsaitlərin qoyuluşu
√ sığorta və təqaüd fondlarına vəsaitlərin qoyuluşu
• əsas və dövriyyə kapitala investisiya resurslarının qoyuluşu

200. Aşağıdakı alternativ investisiya layihələri variantlarından hansı seçilməlidir?

• xalis cari dəyər 400 manata bərabərdir;
• xalis cari dəyər 600 manata bərabərdir;
√ xalis cari dəyər 650 manata bərabərdir;
• xalis cari dəyər 550 manata bərabərdir;
• xalis cari dəyər 500 manata bərabərdir

201. İllər üzrə nağd pul daxil olmalarının cari dəyəri ilə nağd pul məxaricin cari dəyəri arasındakı fərq:

• investisiyanın sadə ödəmə müddəti
• investisiyanın gəlirlilik indeksi
• investisiyanın sadə rentabellik göstəricisi
• daxili mənfəət norması (İRR)
√ xalis cari dəyər (xalis diskontlaşdırılmış gəlir, NPV)

202. Pul gəlirlərinin ilkin investisiyaların məbləğinə nisbəti:

• xalis cari dəyər (xalis diskontlaşdırılmış gəlir, NPV)
• investisiyanın gəlirlilik indeksi
√ investisiyanın sadə rentabellik göstəricisi
• daxili mənfəət norması (İRR)
• investisiyanın sadə ödəmə müddəti

203. Variantlar üzrə məhsulun maya dəyərinin fərqinin kapital qoyuluşlarının fərqinə nisbəti:

• əsaslı vəsait qoyuluşunun özünü ödəmə müddəti
• gətirilmiş xərclər düsturu
• diskontlaşdırmanı nəzərə almaqla investisiyanın özünü ödəmə müddəti
• investsiyanın rentabellik indesi
√ əsaslı vəsait qoyuluşunun müqayisəli səmərəlilik əmsalı

204. İllər üzrə nağd pul daxil olmalarının cari dəyərinin illər üzrə nağd pul məxaricin cari dəyərinə nisbəti:

• inteqral səmərəlilik
• investisiyanın özünü ödəmə əmsalı
• diskontlaşdırmanı nəzərə almaqla investisiyanın özünü ödəmə müddəti
• investisiyanın daxili rentabellik norması
√ investsiyanın rentabellik indesi

205. Ayrı-ayrı vaxtlarda çəkilən müxtəlif xərclərin və nəticələrin eyni bir zamana (hesabat ilinə) gətirilməsi:

• investisiya layihələrinin səmərəliliyi
√ diskontlaşdırma və ya zaman amilinin uçotu
• xalis diskontlaşdırılmış gəlir (NPV)
• investisiya layihələrinin realizasiyasına gətirilən xərclər
• investisiya layihələrinin kommersiya (maliyyə) səmərəliliyi

206. İnvestisiya layihəsinin diskontlaşdırılmış inteqral nəticələrinin xərclərdən çox olması:

• investisiya layihələrinin səmərəliliyi
• diskontlaşdırma və ya zaman amilinin uçotu
√ xalis diskontlaşdırılmış gəlir (NPV)
• investisiya layihələrinin realizasiyasına gətirilən xərclər
• investisiya layihələrinin kommersiya (maliyyə) səmərəliliyi



207. İstehsal və kapital qoyuluşunun vahid zaman ərzində cari xərclərin məcmusu:

• xalis diskontlaşdırılmış gəlir (NPV)
• diskontlaşdırma və ya zaman amilinin uçotu
• investisiya layihələrinin səmərəliliyi
• investisiya layihələrinin kommersiya (maliyyə) səmərəliliyi
√ investisiya layihələrinin realizasiyasına gətirilən xərclər

208. İnvestisiya layihəsinin bilavasitə iştirakçıları üçün layihənin realizasiyasının maliyyə uçota alınması:

• xalis diskontlaşdırılmış gəlir (NPV)
• diskontlaşdırma və ya zaman amilinin uçotu
• investisiya layihələrinin səmərəliliyi
√ investisiya layihələrinin kommersiya (maliyyə) səmərəliliyi
• investisiya layihələrinin realizasiyasına gətirilən xərclər

209. İnvestisiya layihəsinin realizasiyası və qiymətləndirilməsində xərclərlə nəticələrin nisbəti:

• investisiya layihələrinin realizasiyasına gətirilən xərclər
• xalis diskontlaşdırılmış gəlir (NPV)
√ investisiya layihələrinin səmərəliliyi
• diskontlaşdırma və ya zaman amilinin uçotu
• investisiya layihələrinin kommersiya (maliyyə) səmərəliliyi

210. Diskontlaşdırılma və ya zaman amilinin uçotu:

• investisiya layihəsinin realizasiyası və qiymətləndirilməsində xərclərlə nəticələrin nisbəti
√ ayrı-ayrı vaxtlarda çəkilən müxtəlif xərclərin və nəticələrin eyni bir zamana (hesabat ilinə) gətirilməsi
• istehsal və kapital qoyuluşunun vahid zaman ərzində cari xərclərin məcmusu
• investisiya layihəsinin bilavasitə iştirakçıları üçün layihənin realizasiyasının maliyyə uçota alınır
• investisiya layihəsinin diskontlaşdırılmış inteqral nəticələrinin xərclərdən çox olması

211. Xalis diskontlaşdırılmış gəlir

• investisiya layihəsinin realizasiyası və qiymətləndirilməsində xərclərlə nəticələrin nisbəti
√ investisiya layihəsinin diskontlaşdırılmış inteqral nəticələrinin xərclərdən çox olması
• ayrı-ayrı vaxtlarda çəkilən müxtəlif xərclərin və nəticələrin eyni bir zamana (hesabat ilinə) gətirilməsi
• istehsal və kapital qoyuluşunun vahid zaman ərzində cari xərclərin məcmusu
• investisiya layihəsinin bilavasitə iştirakçıları üçün layihənin realizasiyasının maliyyə uçota alınır

212. İnvestisiya layihəsinin realizasiyası üçün gətirilən xərclər:

• investisiya layihəsinin realizasiyası və qiymətləndirilməsində xərclərlə nəticələrin nisbəti
• ayrı-ayrı vaxtlarda çəkilən müxtəlif xərclərin və nəticələrin eyni bir zamana (hesabat ilinə) gətirilməsi
√ istehsal və kapital qoyuluşunun vahid zaman ərzində cari xərclərin məcmusu
• investisiya layihəsinin bilavasitə iştirakçıları üçün layihənin realizasiyasının maliyyə uçota alınır
• investisiya layihəsinin diskontlaşdırılmış inteqral nəticələrinin xərclərdən çox olması

213. İnvestisiya layihəsinin kommersiya (maliyyə) səmərəliliyi:

• investisiya layihəsinin realizasiyası və qiymətləndirilməsində xərclərlə nəticələrin nisbəti
• ayrı-ayrı vaxtlarda çəkilən müxtəlif xərclərin və nəticələrin eyni bir zamana (hesabat ilinə) gətirilməsi
• istehsal və kapital qoyuluşunun vahid zaman ərzində cari xərclərin məcmusu
√ investisiya layihəsinin bilavasitə iştirakçıları üçün layihənin realizasiyasının maliyyə uçota alınır
• investisiya layihəsinin diskontlaşdırılmış inteqral nəticələrinin xərclərdən çox olması

214. Səmərəliliyin növü nədən asılıdır?

• investisiyanın həcmindən



• investisiyanın məqsədi və obyektindən
√ investisiyanın məqsədi və obyektindən
• investisiya layihəsinin risklilik dərəcəsindən
• investisiyanın növündən

215. Daxili mənfəət norması necə müəyyən olunur?

√ diskont əmsalının təyini ilə, bu zaman NPV=0
• İRR  diskont əmsalına bərabər olduqda layihə qəbul edilə bilər
• diskont əmsalının təyini ilə, bu zaman NPV>0
• İRR >1 olduqda layihə səmərəlidir
• diskont əmsalının təyini ilə, bu zaman NPV=0

216. Pul gəlirlərinin ilkin investisiyaların məbləğinə nisbəti:

• xalis cari dəyər (xalis diskontlaşdırılmış gəlir, NPV)
• investisyanın sadə ödəmə müddəti
• investisiyanın gəlirlilik indeksi
√ investisiyanın sadə rentabellik göstəricisi
• daxili mənfəət norması (İRR)

217. İnvestisiya layihəsinin qiymətləndirilməsinin xüsusi metodlarının yaradılmasınn əsas səbəbi:

√ zamanla pulların fərqli dəyəri
• investisiya layihəsinin qiymətləndirilməsinin ənənəvi (sadə) metodları real səmərəni ğks etdirmir
• investisiya layihəsinin səmərəliliyinin hesablanmasında inflyasiya amilinin nəzərə alınması
• investisiya layihəsinin qiymətləndirilməsinin ənənəvi (sadə) metodları artıq aktuallığını itirib
• investisiya layihəsinin səmərəliliyinin hesablanmasında qeyri-müəyyənlik və risklərin uçota alınması

218. əsaslı vəsait  qoyuluşunun səmərəlilik göstəriciləri hansılardır?

√ investisiya qoyuluşunun geri qaytarılma müddəti, xalis cari dəyər
• bazarın real həcmi, daxili mənfəət norması
• bazarın potensial həcmi, risklərin gözlənilən faizi
• daxili rentabellik norması, risklərin gözlənilən səviyyəsi
• investisiya qoyuluşlarının həcmi, investisiya riski

219. İnvestisiyaların sadə rentabellik göstəricisi necə hesablanır?

• investisiyaların həcminin təmiz mənfəətə nisbətilə
• kapital qoyuluşlarının fərqinin məhsulun maya dəyərinin fərqinə nisbətilə
• ilkin investisiyaların məbləğinin pul gəlirlərinin həcminə nisbətilə
√ pul gəlirlərinin ilkin investisiyaların məbləğinə nisbətilə
• xalis mənfəətin həcminin investisiyalara nisbətilə

220. İnvestisiyaların gəlirlilik dərəcəsi necə müəyyən edilir?

√ əməliyyat fəaliyyətindən gələn pul axınlarının elementlərinin məbləğinin investisiya fəaliyyətindən gələn pul axınlarının elementlərinin
məbləğinin mütləq həcminə nisbətilə

• pul gəlirlərinin ilkin investisiyaların məbləğinə nisbətilə
• ilkin investisiyaların həcminin investisiya layihəsinin realizasiyasından pul gəlirlərinin orta illik dəyərinə nisbətilə
• pul vəsaitlərinin gəlir axınlarının və gediş axınlarının diskontlaşdırılmış dəyərinə fərqi

• əməliyyat fəaliyyətindən gələn pul axınlarının diskontlaşdırılmış elementlərinin məbləğinin investisiyafəaliyyətindən gələn pul axınının
elementlərinin diskontlaşdırılmış məbləğinin mütləq həcminə nisbətilə

221. Sadə ödəmə müddəti necə hesablanır?

• investisiya layihəsinin realizasiyasından pul gəlirlərinin orta illik dəyərinin ilkin investisiyaların həcminə vurmaqla
√ ilkin investisiyaların həcminin investisiya layihəsinin realizasiyasından pul gəlirlərinin orta illik dəyərinə nisbətilə
• investisiya layihələrinin realizasiyasından daxil olan orta illik dəyərinin investisiyanın ilk dəyərinə nisbəti



• variantlar üzrə məhsulun maya dəyərinin fərqinin  kapital qoyuluşlarının fərqinə nisbətilə
• variantlar üzrə kapital qoyuluşlarının fərqinin məhsulun maya dəyərinin fərqinə nisbətilə

222. Amortizasiya normalarının yüksəldilməsi layihəyə necə təsir göstərir?

• layihənin material xərclərini artırır;
• layihənin xalis nağd axınlarının cari dəyəri azalır.
• layihənin əmək haqqı xərclərini azaldır;
√ layihənin xalis nağd axınlarını artırır;
• layihənin investisiya xərclərini artırır;

223. İnvestisiyanın rentabellik indeksi necə hesablanır?

• illər üzrə nağd pul daxil olmalarının cari dəyəri ilə nağd pul məxaricin cari dəyəri arasındakı fərq kimi;
• illər üzrə əmək haqqını xərcləri və amortizasiya ayırmalarının cəminin cari dəyərini.
• illər üzrə məhsulun maya dəyərinin cari dəyərinin illər üzrə ilə gəlirlərin cari dəyərinə nisbəti kimi;
√ illər üzrə nağd pul daxil olmalarının cari dəyərinin illər üzrə nağd pul məxaricin cari dəyərinə nisbəti kimi;
• illər üzrə material xərclərinin cari dəyəri kimi;

224. İnvestisiyanın daxili rentabellik norması dedikdə:

• inteqral sə¬mə¬rənin diskontlaşdırma əmsalına nisbəti ba¬şa düşülür;
• investisiyanın ödənmə müddətinin diskontlaşdırma əmsalına nisbəti ba¬şa düşülür;
• inteqral sə¬mə¬rəni vahidə bərabərləşdirən diskontlaşdırma əmsalının qiyməti ba¬şa düşülür;
√ xalis cari dəyəri (inteqral sə¬mə¬rəni) sıfra bərabərləşdirən diskontlaşdırma əmsalının qiyməti ba¬şa düşülür;
• diskontlaşdırma əmsalının inteqral sə¬mə¬rəyə nisbəti ba¬şa düşülür;

225. İnvestisiya qoyuluşunda təsirli olan amillərə nə aid deyil?

• xarici texnologiyadan faydalanma
• müəssisınin nəğd pul axınının tarazlaşdırılması
√ innovasiyanın faydalı ömrü
• keyfiyyətli xammal istifadəsi
• inhisarçılıqdan faydalanma

226. İnvestisiya qoyuluşunda təsirli olan amillərə nə aid deyil?

• yeni bazar sahələrini ələ keçirmək
• əlverişli istehsal imkanlarının istifadəsi
• yeni gəlir məqsədilə iqtisadi amillərdən istifadə
• yeni bazarlarda mənfəəti artırmaq
√ istehsal müddətindəki xərclər

227. İnvestisiya qoyduqda faydalı səmərəliliyini müəyyən etmək üçün hansı məlumatlar lazım deyil?

• daxili kapital
• xarici kapital
• investisiyanın faydalı ömrü
• bazardakı cari faiz nisbətləri
√ alternativ istehsal üsullari

228. İnvestisiyanın faydalı ömrünə təsir etmir?

√ investisiyanın dəyərləndirilməsi
• istifadə olunan texnologiyanın səviyyəsi
• investisiyanın mallarının xüsusiyyətləri
• istehsal edilən məhsulun tələb miqdarına
• istehsal müddətində istifadə olunacaq xammal ehtiyatı

229. İnvestisiya maliyyələşdirilməsinin borc mənbələrindən hansı əsas rola malikdir?



• büdcə krediti
• xarici investorların vəsaitləri
• büdcədən investisiya assiqnasiyaları
√ uzunmüddətli bank kreditləri
• investisiyanın vergi krediti

230. İnvestisiya maliyyələşdirilməsinin xüsusi mənbələrindən hansı əsas rola malikdir?

• amortizasiya ayırmaları
• kreditor borcları
• sabit passivlər
√ xalis mənfəət
• məcmu gəlir

231. Maliyyələşdirilmənin ən etibarlı metodu:

• investisiyaların uyğunlaşdırılmış maliyyələşdirilmə sxemi
√ özünümaliyyələşdirmə
• büdcə maliyyələşdirmə
• kapital bazarının mexanizmi vasitəsilə maliyyələşdirmə
• kapitalın kredit bazarından cəlb edilməsi

232. İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi formalarına hansı aiddir?

• milli, xarici, qarışıqlı maliyyələşdirmə
• qısamüddətli, ortamüddətli, uzumüddətli
√ özünümaliyyələşdirmə, kredit maliyyələşdirilməsi, paylı (qarışıq) maliyyələşdirmə
• xüsusi, borc alınmış  və cəlb olunmuş pul vəsaitləri
• xüsusi və cəlb edilmiş pul vəsaitləri

233. Veksellə borcunun sənədləşdirilməsilə kommersiya kreditində:

• tədarükçü məhsulun boşaldılmasından sonra ölçüsünü, qiymətini, dəyərini, tədarükün şərtlərini və ödənilməsinin müddətini göstərməklə
faktura yazır

√ alıcı firma əmtəəni alan kimi ödənilmə müddəti göstərilən veksel yazır

• tədarükçü firma yüklənmiş əmtəənin dəyərini alıcı firma üçün açılmış hesabın debetinə yazır və o da göstərilən müddətdə borcunu
ödəyir

• tədarükçü firma ticarət müəssisəsinin anbarına əmtəə yükünü realizə etmək tapşırığı ilə boşaldır
• tədarükçü ilə hesablaşma əmtəənin realizasiyasından sonra aparılır

234. Konsiqnasiya formasında kommersiya kreditində:

• tədarükçü məhsulun boşaldılmasından sonra ölçüsünü, qiymətini, dəyərini, tədarükün şərtlərini və ödənilməsinin müddətini göstərməklə
faktura yazır

√ tədarükçü firma ticarət müəssisəsinin anbarına əmtəə yükünü realizə etmək tapşırığı ilə boşaldır
• tədarükçü ilə hesablaşma əmtəənin realizasiyasından sonra aparılır
• alıcı firma əmtəəni alan kimi ödənilmə müddəti göstərilən veksel yazır

• tədarükçü firma yüklənmiş əmtəənin dəyərini alıcı firma üçün açılmış hesabın debetinə yazır və o da göstərilən müddətdə borcunu
ödəyir

235. Açıq uçot üzrə kommersiya kreditində:

• alıcı firma əmtəəni alan kimi ödənilmə müddəti göstərilən veksel yazır
• tədarükçü ilə hesablaşma əmtəənin realizasiyasından sonra aparılır

• tədarükçü məhsulun boşaldılmasından sonra ölçüsünü, qiymətini, dəyərini, tədarükün şərtlərini və ödənilməsinin müddətini göstərməklə
faktura yazır

• tədarükçü firma ticarət müəssisəsinin anbarına əmtəə yükünü realizə etmək tapşırığı ilə boşaldır

√ tədarükçü firma yüklənmiş əmtəənin dəyərini alıcı firma üçün açılmış hesabın debetinə yazır və o da göstərilən müddətdə borcunu
ödəyir



236. Ödəmənin müddətini uzatmaqla kommersiya kreditində:

√ tədarükçü məhsulun boşaldılmasından sonra ölçüsünü, qiymətini, dəyərini, tədarükün şərtlərini və ödənilməsinin müddətini göstərməklə
faktura yazır

• tədarükçü ilə hesablaşma əmtəənin realizasiyasından sonra aparılır
• alıcı firma əmtəəni alan kimi ödənilmə müddəti göstərilən veksel yazır

• tədarükçü firma yüklənmiş əmtəənin dəyərini alıcı firma üçün açılmış hesabın debetinə yazır və o da göstərilən müddətdə borcunu
ödəyir

• tədarükçü firma ticarət müəssisəsinin anbarına əmtəə yükünü realizə etmək tapşırığı ilə boşaldır

237. Maliyyələşdirmənin daxili (xüsusi) mənbələrinin xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil:

• cəlb edilmənin sadəliyi və sürətliliyi
• müəssisənin ilkin təsisçilərinin əlində idarəetmənin tam saxlanması
• müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin olmamasının və müflisliyinin riskinin, onlardan istifadə zamanı əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşməsi
√ xüsusi investisiya resurslarının həcmindən əhəmiyyətli dərəcədə çox olan onların mümkün qədər cəlb olunmasının yüksək həcmi
• investisiyalaşdırılan kapitalın meyar üzrə mənfəətlilik normasının yüksək qaytarılması

238. Maliyyələşdirmənin xarici (borc və cəlbedici) mənbələrinin xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil:

√ Müəssisənin ilkin təsisçilərinin əlində idarəetmənin tam qoruyub saxlaması
• cəlb edilmənin qeyri-məhdud həcmi, deməli investisiya fəaliyyətinin əhəmiyyətli genişləndirilməsinin imkanları
• investisiyalaşmalı kapitalın meyar üzrə mənfəətliliyin normasının qaytarılmasının aşağı olması
• müəssisənin ödəməqabiliyyətinin və müflis riskinin yüksəlmısi, onların istifadəsi zamanı
• cəlb olunmanın mürəkkəbliri və uzunmüddətliliyi

239. Kreditli maliyyələşdirmədən istifadə olunur:

• rentabellik norması yüksək olmayan uzunmüddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində
• göstərilənlərdən heç bir halda
• rentabellik norması yüksək olan uzun müddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində
√ rentabellik norması yüksək olan qisa müddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində
• rentabellik norması yüksək olmayan qısamüddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində

240. Özünümaliyyələşdirmədən istifadə olunur:

√ rentabellik norması yüksək olmayan qısamüddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində
• rentabellik norması yüksək olmayan uzunmüddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində
• rentabellik norması yüksək olan uzun müddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində
• göstərilənlərdən heç bir halda
• rentabellik norması yüksək olan qisa müddətli investisiya layihələrinin realizasiyası prosesində

241. İnvestisiya fəaliyyətinin ən geniş yayılmış maliyyələşdirmə forması hansıdır?

• özünümaliyyələşdirmə
• sadalananlardan hər biri
• sadalananlardan heç biri
√ paylı (qarışıq) maliyyələşdirmə
• kreditli maliyyələşdirmə

242. İnvestisiya maliyyələşdirilməsinin cəlb olunmuş mənbələrindən hansı əsas rola malikdir?

√ səhmdar kapitalının cəlb edilməsi imkanı
• borclar
• dövlət büdcəsindən investisiya assiqnasiyaları
• mülkiyyətin satışından əldə olunan vəsait
• istiqrazların buraxılması

243. Aşağıdakıdardan hansı müəssisədə investisiya fəaliyyətinin maliyyələş¬dirilməsi mənbələrinə aid deyil?



• borc maliyyə vəsaitləri;
• istiqrazların yerləşdirilməsindən cəlb edilən vəsaitləri;
• səhmlərin yerləşdirilməsindən cəlb edilən vəsaitləri;
• büdcədən və büdcədənkənar fondlardan məqsədli investisiya ayırmaları;
√ işçilərin əmək haqqı və sosial sığortaya ayırmalar;

244. Müəssisənin investisiya fəaliyyətinin həyata keçirməsi üçün xüsusi mənbələrə aşağıdakılardan hansı aiddir:

• investisiyalı vergi krediti
• konsernlər, assosiasiyalar və başqa müəssisə birləşmələrindən təkrar bölüşdürmə qaydasında daxil olan pul vəsaitləri
√ sığorta orqanları tərəfindən qəzalardan, təbii fəlakətlərdən itkilərin əvəzini ödəmək nəvləri kimi ədənilən vəsaitlər
• pul formasında beynəlxalq təşkilatların və maliyyə institutlarının birbaşa qoyuluşları
• hüquqi şəxslərin və firma işçilərinin payçı və başqaüzvlük haqqlarının satışından alınan vəsaitlər

245. İnvestisiya üçün vacib olan maliyyə mənbələrinə nə aiddir?

• ölkədə tətbiq edilən iqtisadi siyasət
• investisiya qoyulan ölkənin risk səviyyəsi
√ mənfəət
• maya dəyəri
• inflyasiya nisbətləri

246. Birbaşa xarici investisiyaların investisiya qoyulan ölkəyə nə təsir etmir?

• məşğulluq
• qiymət
√ vergilər
• gəlir
• istehsal

247. Birbaşa xarici investisiyaların investisiya qoyulan ölkəyə nə təsir etmir?

• tədiyyə balansı
• məşğulluq
• xalqın rifah halı
• iqtisadi inkişaf
√ xarici investisiyanın azalması

248. Maliyyələşdirməni daxili (xüsusi) mənbələrinin xüsusiyyətlərinə hansı aiddir:

√ Müəssisənin ilkin təsisçilərinin əlində idarəetmənin tam qoruyub saxlaması
• cəlb edilmənin qeyri-məhdud həcmi, deməli investisiya fəaliyyətinin əhəmiyyətli genişləndirilməsinin imkanları
• investisiyalaşmalı kapitalın meyar üzrə mənfəətliliyin normasının qaytarılmasının aşağı olması
• cəlb olunmanın mürəkkəbliri və uzunmüddətliliyi
• müəssisənin ödəməqabiliyyətinin və müflis riskinin yüksəlmısi, onların istifadəsi zamanı

249. Maliyyələşdirmənin xarici mənbələrinin (borc və cəlbedici) xüsusiyyətləri

• investisiyalaşdırılan kapitalın meyar üzrə mənfəətlilik normasının yüksək qaytarılması
• müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin olmamasının və müflisliyinin riskinin, onlardan istifadə zamanı əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşməsi
• müəssisənin ilkin təsisçilərinin əlində idarəetmənin tam saxlanması
√ xüsusi investisiya resurslarının həcmindən əhəmiyyətli dərəcədə çox olan onların mümkün qədər cəlb olunmasının yüksək həcmi
• cəlb edilmənin sadəliyi və sürətliliyi

250. Maliyyələşdirmənin daxili (xüsusi) mənbələrinin cəlb olunmasının çatışmamasına aiddir

• müəyyən zəmanətlərin verilməsinin (ödəniş əsasında) yaxud əmlakın girov qoyulması zərurəti
• kompaniyanın fəaliyyətinin idarə edilməsinin qismən itirilməsi (səhmləşdirilmə zamanı)
• cəlb olunmanın mürəkkəbliyi və sənədləşdirilməsi



√ investisiya fəaliyyətinin cəlb olunmasının həcminin və deməli, onun əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilməsinin imkanlarının məhdud
olması

• cəlb edilmənin daha davamlı dövrü

251. Maliyyələşdirilmənin xarici (borc və cəlb olunmuş) mənbələrinin cəlb edilməsinin üstünlüklərinə aiddir:

• cəlb edilmənin sadəliyi və sürətliliyi
• kompaniyanın ilkin  təsisşilərinin əlində idarəetmənin tam saxlanılması
√ xüsusi investisiya resurslarının həcmindən əhəmiyyətli dərəcədə olan, onların mümkün qədər  cəlb olunmasının yüksək həcmi
• müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin olmamasının və müflisliyinin riskinin, onlardan istifadə zamanı əhəmiyyətli dərəcədə  aşağı düşməsi
• investisiyalaşdırılan kapitalın meyar üzrə mənfəətlilik normasının yüksək qaytarılması

252. İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi üçün müxtəlif mənbələrdən cəlb edilmiş vəsaitlərin dəyəri necə hesablanır?

√ cəlb edilmiş vəsaitlərin dəyəri və onların ümumi məbləğində xüsusi çəkiləri əsasında onların orta çəkili dəyər kimi;
• istehsal edilən məhsulun maya dəyərinə daxil edilən amortizasiya ayırmalarına bərabər götürülür.
• müəssisənin məhsul vahidinə əldə etdiyi mənfəətə bərabər götürülür;
• istehsal edilən məhsulun maya dəyərinə bərabər götürülür;
• cəlb edilmiş borc vəsaitlərinin faiz dərəcələrinə bərabər hesab edilir;

253. İnvestisiya fəaliyyətinin maliyyələşdirmə mənbələrinin seçilməsində hansı amil nəzərə alınmır?

√ firmanın nizamnamə kapitalının həcmi
• investorların iqtisadi maraqları
• xüsusi və borc kapitalının nisbəti
• cəlb olunan kapitalın dəyəri, onun səmərəliliyi
• bu və ya digər maliyyələşdirmə mənbələrindən istifadə riskləri

254. İnvestisiya siyasətinin dövlət idarəetmə alətləri hansı qruplara bölünür?

√ makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional
• xarici və daxili
• makroiqtisadi və mikroiqtisadi
• milli, regional, lokal
• dövlətlərarası, milli, regional

255. İnvestisiya prosesinə dövlətin təsir metodlarından hansı məlumdur?

• makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional
• xarici və daxili
√ aktiv və passiv
• milli, regional, lokal
• dövlətlərarası, milli, regional

256. Azərbaycanda investisiya fəaliyyətinin dövlət tərəfindən stimullaşdırılması vasitələrinə nə aiddir?

√ Dövlət Sahibkarlığa Kömək Fondundan kreditlərin verilməsi.
• Dövlət ünvanlı sosial yardımlarının verilməsi;
• İşçilərin minimum əmək haqqının artırılması;
• Dövlət mülkiyyətində olan kommersiya banklarından kreditlərin verilməsi;
• Dövlət Sosial müdafiə Fondundan pensiyaların verilməsi;

257. İnvestisiya siyasətinin makroiqtisadi alətləri:

• investisiya siyasətinin dövlət orqanlarını, sahibkarlar birliyini informasiya sistemlərini daxil edir
√ investisiyaların ümumiiqtisadi mühitini müəyyən edir
• investisiyanın ayrı-ayrı tərkib hissələrinə yaxud ayrı-ayrı sahələrinə təsir edir
• investisiya siyasətinin digər alətləri ilə əlaqədar deyil
• ölkənin makro və mikro iqtisadi vəziyyətinə təsir edir



258. İnvestisiya siyasətinin mikroiqtisadi alətləri:

• investisiya siyasətinin digər alətləri ilə əlaqədar deyil
• investisiya siyasətinin dövlət orqanlarını, sahibkarlar birliyini informasiya sistemlərini daxil edir
√ investisiyanın ayrı-ayrı tərkib hissələrinə yaxud ayrı-ayrı sahələrinə təsir edir
• investisiyaların ümumiiqtisadi mühitini müəyyən edir
• ölkənin makro və mikro iqtisadi vəziyyətinə təsir edir

259. İnvestisiya siyasətinin institusional alətləri:

• investisiyaların ümumiiqtisadi mühitini müəyyən edir
• investisiyanın ayrı-ayrı tərkib hissələrinə yaxud ayrı-ayrı sahələrinə təsir edir
√ investisiya siyasətinin dövlət orqanlarını, sahibkarlar birliyini informasiya sistemlərini daxil edir
• ölkənin makro və mikro iqtisadi vəziyyətinə təsir edir
• investisiya siyasətinin digər alətləri ilə əlaqədar deyil

260. Dövlətin investisiya prosesinə aktiv təsiri metodlarına nə aid deyil?

• ayrı-ayrı investisiya növləri üçün vergi imtiyazlarının verilməsi
√ iqtisadiyyatın indikativ inkişaf planının hazırlanması
• xüsusi sahibkarların fəaliyyətləri üçün əlverişli şərait yaradılması
• dövlətin infrastruktur obyektlərinin yaradılmasında iştirakı
• iqtisadiyyatın dövlət üçün daha vacib olan sahələrinə qoyulan investisiyalarına zəmanət verilməsi

261. Dövlət investisiya siyasətinin iqtisadi tənzimlənməsinə nə aiddir?

• makroiqtisadi, mikroiqtisadi, instisional
• maliyyə-sənaye qrupların yaradılması, mülkityyət hüquqlarının müdafiəsi, lisenziyalaşma və kontraktlaşma hüquqlarının inkişafı
• dövlət norma və standartlarına riayət edilməsinə nəzarət, antiinhisar tədbirlər, investisiya layihələrinin ekspertiziyası
√ vergi siyasəti, büdcə siyasəti, antiinhisar tənzimləməsi, pul-kredit siyasəti, maliyyə siyasəti, institusional islahatlar

• dövlət investisiya priqramları, dövlət investisiyalarının birbaşa idarə edilməsi, dotasiyalar, subsidiyalar formasında maliyyə pul
yardımının verilməsi

262. Dövlətin investisiya prosesinə passiv təsiri metodlarına nə aiddir?

• ayrı-ayrı investisiya növləri üçün vergi imtiyazlarının verilməsi
• iqtisadiyyatın dövlət üçün daha vacib olan sahələrinə qoyulan investisiyalarına zəmanət verilməsi
• dövlətin infrastruktur obyektlərinin yaradılmasında iştirakı
• xüsusi sahibkarların fəaliyyətləri üçün əlverişli şərait yaradılması
√ iqtisadiyyatın indikativ inkişaf planının hazırlanması

263. İnvestisiya prosesinə dövlət təsirinin aktiv metodlarına nə aiddir?

• iqtisadiyyatın indikativ inkişaf planının işlənib hazırlanması
• ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf perspektivlərinin əsaslandırılması
√ iqtisadiyyatın dövlət üçün daha vacib olan sahələrinə qoyulan investisiyalarına zəmanət verilməsi
• investisiya prosesini və onun ayrı-ayrı aspektlərini əks etdirən balans qurmalar sistemi
• dövlətin perspektivdə üstünlüyünü aşkar etməklə investisiya aktivliyinin dərəcəsinin müəyyən edilməsi

264. İnvestisiya siyasəti dedikdə:

• investisiya strategiyasının hazırlanması prosesi başa düşülür;

√ investisiya qoyuluşlarının əsas istiqamətlərini iqtisadiyyatın aparıcı sahələrində cəmləşdirilməsi üzrə kompleks tədbirləri müəyyən edən
təsərrüfat qərarlarının məcmusu başa düşülür;

• investorlara digər güzəştlərinin edilməsi başa düşülür;
• investorlara vergi güzəştlərinin edilməsi başa düşülür;
• investisiya layihəsinin hazırlanması prosesi başa düşülür;

265. İnvestisiya prosesinə dövlət təsirinin passiv metodlarına nə aid deyil?



• iqtisadiyyatın indikativ inkişaf planının işlənib hazırlanması
√ iqtisadiyyatın dövlət üçün daha vacib olan sahələrinə qoyulan investisiyalarına zəmanət verilməsi
• ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf perspektivlərinin əsaslandırılması
• investisiya prosesini və onun ayrı-ayrı aspektlərini əks etdirən balans qurmalar sistemi
• dövlətin perspektivdə üstünlüyünü aşkar etməklə investisiya aktivliyinin dərəcəsinin müəyyən edilməsi

266. İnvestisiya fəaliyyətinin şərtlərinin birbaşa tənzimləməsinə nə aid deyil?

• dövlət zəmanətlərini verilməsi
• norma və qaydaların işlənib hazırlanması
√ investorların maraqlarının müdafiəsi
• dövlət tərəfindən həyata keçirilən layihələrin işlənib hazırlanması və maliyyələşdirilməsi
• investisiya layihələrinin ekspertiziyalarının aparılması

267. Dövlət investisiya siyasəti nədir?

• ən yeni texnologiyaların yaradılması, inkişaf etdirilməsi, tükənmə prosesi

√ investisiya siyasətinin ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri mövcud müəssisələrin teknika ilə təchizinə və yenidən qurululmasına
yönəldilən əsaslı vəsait qoyuluşunda avadanlıq və maşınlar üçün məsrəfin xüsusi çəkisini yüksəltməkdən ibarətdir

• cəmiyyətin strateji məqsədlərinə nail olması üçün ölkənin elmi-texniki potensialının formalaşdırılmasına və inkişafına
istiqamətləndirilmiş prinsip və tədbirlər məcmusu

• innovasiya fəaliyyətinin aktivləşdirilməsini, onun səmərəliliyinin yüksəldilməsini dəstəkləyir

• müəssisədə müxtəlif cür yeniliklərin işlənib hazırlanmasına və istifadəsinə ayrılmış maliyyə vəsaitlərinin investisiyalaşdırılması üzrə
tıədbirlər məcmusu

268. Makro iqtisadiyyat səviyyəsində investorların daxili maliyyələşdirmə mənbəyinə hansı aiddir?

√ dövlət büdcə maliyyələşdirməsi
• müəssisənin mülkiyyətçilərinin investisiyaları
• amortizasiya ayırmaları
• xarici kredit və istiqrazlar
• xarici investisiyalar

269. Dövlətin investisiya fəaliyyətində birbaşa iştirakı formalarına nə daxildir?

• antiinhisar siyasətin tətbiq edilməsi
√ dövlət tərəfindən həyata keçirilən layihələrin işlənib hazırlanması
• informasiya-analitik şəbəkənin yaradılması və inkişafı
• intizamlı şərtlərlə torpaq və təbii resursların istifadəyə verilməsi
• investorların maraqlarının müdafiəsi

270. İnvestisiya fəaliyyətinin şərtlərinin dolayı yolla bilavasitə tənzimləməsinə nə aiddir?

• dövlət tərəfindən həyata keçirilən layihələrin işlənib hazırlanması və maliyyələşdirilməsi
• norma və qaydaların işlənib hazırlanması
√ investorların maraqlarının müdafiəsi
• dövlət zəmanətlərini verilməsi
• investisiya layihələrinin ekspertiziyalarının aparılması

271. İnvestorların fəaliyyətlərinin dövlət tənzimləmə metodlarına nə aiddir?

• dövlət investisiya proqramları, dövlət investisiyalarının birbaşa idarə edilməsi, dotasiya, subsidiya formalarında maliyyə pul yardımının
verilməsi

• makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional
• mütləq sertifikasiya qaydalarına riayətedilməsinə nəzarət, antiinhisar tədbirlər, dövlət investisiyalarının birbaşa idarə edilməsi
√ dövlət normalarına və standartlaşmasına riayət edilməsinə nəzarət, antiinhisar tədbirlər, investisiya layihələrinin ekspertiziyası
• mütləq sertifikasiya qaydalarına nəzarət

272. İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi formalarına nə aiddir?

√ dövlət investisiya proqramları, dövlət investisiyalarının birbaşa idarə edilməsi, subsidiyalar formasında maliyyə yardımlarının verilməsi



• dövlət normalarının və standartlarının riayyət edilməsinə nəzarət, antiinhisar tədbirləri, dövlət mülkiyyətinin obyektlərinin
özəlləşdirilməsi

• makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional tənzimləmə formaları
• mütləq sertifikasilaşma qaydalarına riayyət edilməsinə nəzarət, antiinhisar tədbirləri, dövlət mülkiyyətinin obyektlərinin özılləşdirilməsi
• dövlət investisiya proqramları, dövlət investisiyalarının birbaşa idarə edilməsi, investisiya layihələrinin ekspertiziyası

273. Beynəlxalq investisiyalarda müştərək müəssisəyə hansı sahədə rast gəlmirik?

√ metallurgiya
• neftin nəql edilməsi
• neft sənayesi
• neft kimya
• neft hasilatı

274. Texniki işlərə aiddir:

• yeni obyektin o cümlədən qeyri -texniki çertyojlar və yaxud işarə vasitələrinin sisteminin ideya və digər variantlarının yaradılması

√ tətbiqi tədqiqatların nəticələrinə əsasən yeni tədqiqatların aparılması və ya təkmilləşdirilmiş tədqiqatlar elmi-texniki sənədləşməsinin
hazırlanması

• müəyyən konstruksiyaları, mühəndis işlərinin yaxud texniki sistemlərinin yaradılması
• texnoloji proseslərin yaradılması
• konstruktor və texnoloji işləmələrin nəticəsində yaradılan məmulatların ilkin nümunələrinin hazırlanması

275. Sınaq istehsalına aiddir:

• texnoloji proseslərin yaradılması
√ konstruktor və texnoloji işləmələrin nəticəsində yaradılan məmulatların ilkin nümunələrinin hazırlanması

• tətbiqi tədqiqatların nəticələrinə əsasən yeni tədqiqatların aparılması və ya təkmilləşdirilmiş tədqiqatlar elmi-texniki sənədləşməsinin
hazırlanması

• yeni obyektin o cümlədən qeyri -texniki çertyojlar və yaxud işarə vasitələrinin sisteminin ideya və digər variantlarının yaradılması
• müəyyən konstruksiyaları, mühəndis işlərinin yaxud texniki sistemlərinin yaradılması

276. Layihə işlərinə aiddir:

• konstruktor və texnoloji işləmələrin nəticəsində yaradılan məmulatların ilkin nümunələrinin hazırlanması

• tətbiqi tədqiqatların nəticələrinə əsasən yeni tədqiqatların aparılması və ya təkmilləşdirilmiş tədqiqatlar elmi-texniki sənədləşməsinin
hazırlanması  07 01

• texnoloji proseslərin yaradılması
• müəyyən konstruksiyaları, mühəndis işlərinin yaxud texniki sistemlərinin yaradılması
√ yeni obyektin o cümlədən qeyri -texniki çertyojlar və yaxud işarə vasitələrinin sisteminin ideya və digər variantlarının yaradılması

277. Texnoloji işlərə aiddir:

• yeni obyektin o cümlədən qeyri -texniki çertyojlar və yaxud işarə vasitələrinin sisteminin ideya və digər variantlarının yaradılması
√ texnoloji proseslərin yaradılması
• müəyyən konstruksiyaları, mühəndis işlərinin yaxud texniki sistemlərinin yaradılması

• tətbiqi tədqiqatların nəticələrinə əsasən yeni tədqiqatların aparılması və ya təkmilləşdirilmiş tədqiqatlar elmi-texniki sənədləşməsinin
hazırlanması

• konstruktor və texnoloji işləmələrin nəticəsində yaradılan məmulatların ilkin nümunələrinin hazırlanması

278. Konstruktor işlərinə aiddir:

√ müəyyən konstruksiyaları, mühəndis işlərinin yaxud texniki sistemlərinin yaradılması
• yeni obyektin o cümlədən qeyri -texniki çertyojlar və yaxud işarə vasitələrinin sisteminin ideya və digər variantlarının yaradılması
• konstruktor və texnoloji işləmələrin nəticəsində yaradılan məmulatların ilkin nümunələrinin hazırlanması

• tətbiqi tədqiqatların nəticələrinə əsasən yeni tədqiqatların aparılması və ya təkmilləşdirilmiş tədqiqatlar elmi-texniki sənədləşməsinin
hazırlanması

• texnoloji proseslərin yaradılması

279. Hansı işlər texnoloji işlərin yaradılmasını özündə əks etdirir?



• nəzəri tədqiqatlar
• konstruktor işləri
√ texnoloji işlər
• layihə işləri
• tətbiqi tədqiqatlar

280. Elmi tədqiqat və təcrübi konstruktor işlərinin başlanğıc mərhələsinə aiddir:

√ nəzəri tədqiqatlar
• konstruktor işləri
• layihə işləri
• texnoloji işlər
• tətbiqi tədqiqatlar

281. Tədqiqatların növləri:

• nəzəri və təcrübi
√ nəzəri və tətbiqi
• əsas və dolayı
• dövlət və firmadaxili
• axtarışlar və kəşfiyyatlar

282. Təcrübi istehsal nə deməkdir?

• təbiətin və cəmiyyətin obyektiv qanunauyğunluqlarının inkişafının aşkar edilməsi və sistemləşdirilməsi

• tətbiqi tədqiqatların nəticələrinə əsasən yeni tədqiqatların aparılması və ya təkmilləşdirilmiş tədqiqatlar elmi-texniki sənədləşməsinin
hazırlanması

√ konstruktor və texnoloji işləmələrin nəticəsində yaradılan məmulatların ilkin nümunələrinin hazırlanması
• ümumdövlət miqyasında bütün müəssisələrdə iqtisadi mənimsəmənin həyata keçirilməsi
• konkret sahədə fundamental (nəzəri) tədqiqatların nəticələrinin təcrübədə istifadə edilməsinin yollarının öyrənilməsi

283. Texniki işləmə nə deməkdir?

• təbiətin və cəmiyyətin obyektiv qanunauyğunluqlarının inkişafının aşkar edilməsi və sistemləşdirilməsi

√ tətbiqi tədqiqatların nəticələrinə əsasən yeni tədqiqatların aparılması və ya təkmilləşdirilmiş tədqiqatlar elmi-texniki sənədləşməsinin
hazırlanması

• konstruktor və texnoloji işləmələrin yoxlanılması məqsədilə ilkin nümunələrinin hazırlanması
• ümumdövlət miqyasında bütün müəssisələrdə iqtisadi mənimsəmənin həyata keçirilməsi
• konkret sahədə fundamental (nəzəri) tədqiqatların nəticələrinin təcrübədə istifadə edilməsinin yollarının öyrənilməsi

284. Tətbiqi tədqiqatlar nə deməkdir?

• təbiətin və cəmiyyətin obyektiv qanunauyğunluqlarının inkişafının aşkar edilməsi və sistemləşdirilməsi

• tətbiqi tədqiqatların nəticələrinə əsasən yeni tədqiqatların aparılması və ya təkmilləşdirilmiş tədqiqatlar elmi-texniki sənədlərinin
hazırlanması

• konstruktor və texnoloji işləmələrin yoxlanılması məqsədilə ilkin nümunələrinin hazırlanması
• ümumdövlət miqyasında bütün müəssisələrdə (harada effektlidirsə) iqtisadi mənimsəmənin həyata keçirilməsi
√ konkret sahədə fundamental (nəzəri) tədqiqatların nəticələrinin təcrübədə istifadə edilməsinin yollarının öyrənilməsi

285. Fundamental tədqiqatlar nə deməkdir?

√ təbiətin və cəmiyyətin obyektiv qanunauyğunluqlarının inkişafının aşkar edilməsi və sistemləşdirilməsi

• tətbiqi tədqiqatların nəticələrinə əsasən yeni tədqiqatların aparılması və ya təkmilləşdirilmiş tədqiqatlar elmi-texniki sənədlərinin
hazırlanması

• əldə edilən nəticələrin yoxlanılması məqsədilə konstruktor və texnoloji işləmələrin ilkin nümunələrinin hazırlanması
• ümumdövlət miqyasında bütün müəssisələrdə (harada effektlidirsə) iqtisadi mənimsəmənin həyata keçirilməsi
• konkret sahədə fundamental (nəzəri) tədqiqatların təcrübədə həyata keçirilməsinin yollarının öyrənilməsi

286. Katuşkadan kasset maqnitofona keçməsi innovasiyanın hansı növünə aiddir?

•  qlobal



• bazis
• yeni olmayan innovasiya
• lokal
√ sahə

287. Yeni məhsulun (ərzaqın) yaradılması innovasiyanın hansı növünə aiddir?

•  qlobal
√ bazis
• yeni olmayan innovasiya
• lokal
• sahə

288. Lokal innovasiyalara aiddir:

• ümumdünya informasiya şəbəkəsinin – internetin yaradılması
• köhnəlmiş maşınların qismən yaxşılaşdırılması
√ müəssisədə yeni konveyer xəttinin tətbiqi
• göstərilənlərdən heç biri
• kasset maqnitafonlarından disklərə keçid

289. Yeni olmayan innovasiyalara aiddir:

• ümumdünya informasiya şəbəkəsinin – internetin yaradılması
√ köhnəlmiş maşınların qismən yaxşılaşdırılması
• müəssisədə yeni konveyer xəttinin tətbiqi
• göstərilənlərdən heç biri
• kasset maqnitafonlarından disklərə keçid

290. Sahə innovasiyalarına aiddir:

• ümumdünya informasiya şəbəkəsinin – internetin yaradılması
• köhnəlmiş maşınların qismən yaxşılaşdırılması
• müəssisədə yeni konveyer xəttinin tətbiqi
• göstərilənlərdən heç biri
√ kasset maqnitafonlarından disklərə keçid

291. Qlobal innovasiyalara aiddir:

√ ümumdünya informasiya şəbəkəsinin – internetin yaradılması
• köhnəlmiş maşınların qismən yaxşılaşdırılması
• müəssisədə yeni konveyer xəttinin tətbiqi
• göstərilənlərdən heç biri
• kasset maqnitafonlarından disklərə keçid

292. Yeniliyin alınması, təkrar istehsalı və realizasiya ilə bağlı istifadə prosesi necə adlanır?

• innovasiya
• innovasiya laqı
• innovasiyalı yanaşma
• innovasiya addımı
√ innovasiya prosesi

293. İnnovasiya prosesinin hansı mərhələsində konkret praktiki məsələlərin həlli baş verir?

• işlənilmə prosesi
• marketinq tədqiqatları
• fundamental tədqiqatlar
√ tətbiqi tədqiqatlar
• axtarış tədqiqatlar



294. İnnovasiya prosesinin hansı mərhələsi ilkindir?

• planlaşma
• marketinq tədqiqatları
√ fundamental tədqiqatlar
• ideyaların axtarılması
• layihələndirmə

295. İnnovasiya məhsulunun həyat tsikli neçə mərhələdən ibarətdir?

• 3
√ 5
• 6
• 7
• 4

296. İnnovasiyaların təşəbbüskarına kim aid deyil?

• arxitektor, yazıçı və s.
• etik və din xadimləri
• siyasi və dövlət xadimləri
√ konservantlar
• müəllimlər və təhsil təşkilatları

297. İnnovasiyaların təşəbbüskarına kim aid deyil?

• alimlər
• menecerlər
•  sahibkarlar
√ konservantlar
• ixtiraçılar

298. İnnovasiya prosesi nədir?

• yeniliklərin icad edilməsi prosesidir
√ yeniliyin alınması, təkrar istehsalı və realizasiya ilə bağlı istifadə prosesi
• yeniliklərin yeni texnologiyalar, məhsul və xidmət növləri kimi mənfəətli istifadəsi
• yeni qayda, yeni metod, yeni məhsul, texnologiya, yeni hadisə
• yeniliyin yaranması ilə onun tətbiqi arasındakı vaxt müddəti

299. Təriflərin hansı daha dəqiq innovasiyanın mahiyyətini xarakterizə edir?

• yeniliklərin icad edilməsi prosesidir
• yeniliyin alınması, təkrar istehsalı və realizasiya ilə bağlı istifadə prosesi
√ yeniliklərin yeni texnologiyalar, məhsul və xidmət növləri kimi mənfəətli istifadəsi
• yeni qayda, yeni metod, yeni məhsul, texnologiya, yeni hadisə
• yeniliyin yaranması ilə onun tətbiqi arasındakı vaxt müddəti

300. İstehsalın texniki hazırlığına aiddir:

• yalnız konstruktor hazırlığı
• təşkilati və maddi-texniki hazırlıq
√ konsruktor və texnoloji hazırlıq
• maddi-texniki və texnoloji hazırlıq
• xammalın istehsala verilməsinin hazırlığı və texnoloji hazırlıq

301. Yeniliyin tipinə görə innovasiyalar qruplaşdırılmasına aid deyil?

• strateji alyanslar



√ injinirinq kompaniyaları
• sənaye qrupları
• texnoparklar
• texnopolislər

302. İxtisaslaşdırılmış və kompleks innovasiya təşkilatları hansı deyil?

√ sığorta şirkətləri
• maliyyə qrupları
• tədqiqat mərkəzləri
• layihə-konstruktor təşkilatları
• elmi-parklar

303. Yeniliyin tipinə görə innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır?

• strateji
√  sosial
• dəqiq
• sistemli
• ictimai

304. Yeniliyin tipinə görə innovasiyalara hansı qruplar aid deyil?

• idarəetmə
•  təşkilati
• hüquqi
• ekoloji
√ strateji

305. Yeniliyin tipinə görə innovasiyalara hansı qruplar aid deyil?

• material-texniki
√ konservantlar
• təşkilati
• iqtisadi
• sosial

306. İnnovasiya fəaliyyətinə imkan yaradan amillərə hansı aid deyil?

• maddi-texniki vəsaitin olması
• maliyyə ehtiyatlarının olması
√ artıq avadanlığa malik olmaq
• yüksək ixtisaslı kadrlara malik olmaq
• mütərəqqi tyexnologiyanın olması

307. İnnovasiya fəaliyyətinə mane olan amillərə hansı aid deyil?

• avtoritar idarəetmə üsulu
• təşkilatlararası əlaqənin çətinlikləri
√ xammal mənbələri
• sahələrarası əlaqənin çətinlikləri
• şaquli informasiya axınının üstünlük təşkil etməsi

308. İnnovasiya fəaliyyətinə mane olan amillərə hansı aid deyil?

• lisenziya qanunlarının ölkədə  məhdud olması
• həddindən artıq mərkəzləşdirmə
√ xarici texnologiyadan faydalanmaq
• patent qanunlarının ölkədə məhdud  olması
• köhnəlmiş  idarəetmə strukturu



309. İnnovasiya fəaliyyətinə mane olan amillərə hansı aid deyil?

• ehtiyat güclərinin olmaması
• texnologiyanın köhnə  olması
• investisiya layihəsinin maliyyələşdirmə vəsaitinin çatışmaması
√ rəqabətin inkişafı
• maddi və elmi-texniki bazanın zəif olması

310. İnnovasiya fəaliyyətinə aid olan amillər qrupuna hansı daxil deyil?

√ vergi amil
• psixoloji amil
• təşkilati amil
• idarəetmə amili
• sosial amil

311. İnnovasiya fəaliyyətinə aid olan amillər qrupuna hansı daxil deyil?

• iqtisadi amil
• hüquqi amil
• siyasi amil
√ mənəvi amil
• texnoloji amil

312. Aşağıdakılardan hansı biri innovasiya tsikləri xarakterizə etmir?

• layihənin sınaqdan keçirilməsi
• məhsulun təkmilləşdirilməsi
• məhsulun kütləvi buraxılışı
• yeni məhsulun buraxılması
√ hazır məhsulun satışı

313. Aşağıdakılardan hansı biri innovasiya tsikləri xarakterizə etmir?

√ hazır məhsulun satışı
• ideyanın layihələşdirilməsi
• elmi tədqiqatlar
• marketinq tədqiqatları
• yeni ideya

314. Texniki hazırlığın hansı mərhələsində yeni məhsulun layihələndirilməsi həyata keçirilir?

• təşkilati-idarəetmə mərhələsində
• maddi və təşkilati hazırlıq mərhələsində
• elmi-tədqiqat mərhələsində
√ konstruktor mərhələsində
• texnoloji hazırlıq mərhələsində

315. Məhsul və proses in¬novasiyaları hansı əlamətə görə qruplaşdırılır?

√ texnoloji parametrlərdən asılı olaraq
• dövlətə məxsusluğuna görə
• idarəetmə səviyyəsinə görə
• miqyasına görə
• fəaliyyət sferasına görə

316. İnnovasiya prosesinin quruluşunun düzgün ardıcılığını müəyyən edin:

• marketinq - tədqiqat –– işləmə - istehsal – satış



• işləmə - tədqiqat – istehsal – marketinq – satış
• tədqiqat – istehsal – işləmə - marketinq – satış
√ tədqiqat – işləmə - istehsal - marketinq – satış
• tədqiqat – işləmə - marketinq - istehsal – satış

317. Menecmentin hansı məktəbində yeniliklərin idarə edilməsinin istiqamətləri müəyyən edilmişdir?

• Alman
√ Amerikan
• Qərbi Avropa
• Yaponiya
• Fransız

318. Yeniliklərin idarə edilməsinin yeni istiqamətləri (innovasiya menecmenti) nə vaxt meydana cıxmışdır?

• XX əsrin 90-cı illərində
• XXİ əsrin başlanğıcında
√ XX əsrin 80-cı illərinsə
• XX əsrin 60-cı illərində
• XX əsrin 70-ci illərində

319. Konstruktor və texnoloji işləmələrin nəticəsində yaradılan məmulatların ilkin nümunələrinin hazırlanması:

• layihə işləri
• fundamental tədqiqatlar
• tətbiqi tədqiqatlar
√ sınaq istehsalı
• texniki işləmələr

320. Konkret sahədə fundamental (nəzəri) tədqiqatların nəticələrinin təcrübədə istifadə edilməsinin yollarının öyrənilməsi:

• texniki işləmələr
• layihə işləri
• təcrübəli istehsal
• fundamental tədqiqatlar
√ tətbiqi tədqiqatlar

321. Təbiətin və cəmiyyətin obyektiv qanunauyğunluqlarının inkişafının aşkar edilməsi və sistemləşdirilməsi:

• layihə işləri
√ fundamental tədqiqatlar
• tətbiqi tədqiqatlar
• texniki işləmələr
• sınaq istehsalı

322. İnnovasiyanın həyat tsiklinin V mərhələsi - enmə mərhələsi:

√ məhsulun istehsaldan çıxarılması, istehsal güclərinin aşağı düşməsinə təsadüf edilir
• daha qəliz və əməktutumludur, məhsulun yüksək maya dəyərinə və istehsal güclərinin tam yüklənməməsinə təsadüf edir
• məhsul buraxılışının artırılmasının ləngidilməsi və vaxtının uzadılması ilə xarakterizə olunur
• istehsalın sürətlə artması, istehsal güclərinin əhəmiyyətli dərəcədə çoxalması ilə fərqlənir
• məhsul buraxılışının ən böyük həcminin sabit templəri və istehsal güclərinin maksimum yüklənməsi ilə xarakterizə edilir

323. İnnovasiyanın həyat tsiklinin IV mərhələsi - kamillik və stabilləşmə mərhələsi:

• məhsulun istehsaldan çıxarılması, istehsal güclərinin aşağı düşməsinə təsadüf edilir
• daha qəliz və əməktutumludur, məhsulun yüksək maya dəyərinə və istehsal güclərinin tam yüklənməməsinə təsadüf edir
• məhsul buraxılışının artırılmasının ləngidilməsi və vaxtının uzadılması ilə xarakterizə olunur
• istehsalın sürətlə artması, istehsal güclərinin əhəmiyyətli dərəcədə çoxalması ilə fərqlənir
√ məhsul buraxılışının ən böyük həcminin sabit templəri və istehsal güclərinin maksimum yüklənməsi ilə xarakterizə edilir



324. İnnovasiyanın həyat tsiklinin III mərhələsi - yüksəliş mərhələsi:

• məhsulun istehsaldan çıxarılması, istehsal güclərinin aşağı düşməsinə təsadüf edilir
• daha qəliz və əməktutumludur, məhsulun yüksək maya dəyərinə və istehsal güclərinin tam yüklənməməsinə təsadüf edir
• məhsul buraxılışının artırılmasının ləngidilməsi və vaxtının uzadılması ilə xarakterizə olunur
√ istehsalın sürətlə artması, istehsal güclərinin əhəmiyyətli dərəcədə çoxalması ilə fərqlənir
• məhsul buraxılışının ən böyük həcminin sabit templəri və istehsal güclərinin maksimum yüklənməsi ilə xarakterizə edilir

325. İnnovasiyanın həyat tsiklinin II mərhələsi - istehsalda mənimsənilmə mərhələsi:

• daha qəliz və əməktutumludur, məhsulun yüksək maya dəyərinə və istehsal güclərinin tam yüklənməməsinə təsadüf edir
• məhsulun istehsaldan çıxarılması, istehsal güclərinin aşağı düşməsinə təsadüf edilir
• məhsul buraxılışının ən böyük həcminin sabit templəri və istehsal güclərinin maksimum yüklənməsi ilə xarakterizə edilir
• istehsalın sürətlə artması, istehsal güclərinin əhəmiyyətli dərəcədə çoxalması ilə fərqlənir
√ məhsul buraxılışının artırılmasının ləngidilməsi və vaxtının uzadılması ilə xarakterizə olunur

326. İnnovasiyanın həyat tsiklinin I mərhələsi - yeniliklərin tətbiq edilməsi:

√ daha qəliz və əməktutumludur, məhsulun yüksək maya dəyərinə və istehsal güclərinin tam yüklənməməsinə təsadüf edir
• istehsalın sürətlə artması, istehsal güclərinin əhəmiyyətli dərəcədə çoxalması ilə fərqlənir
• məhsul buraxılışının ən böyük həcminin sabit templəri və istehsal güclərinin maksimum yüklənməsi ilə xarakterizə edilir
• məhsulun istehsaldan çıxarılması, istehsal güclərinin aşağı düşməsinə təsadüf edilir
• məhsul buraxılışının artırılmasının ləngidilməsi və vaxtının uzadılması ilə xarakterizə olunur

327. Eralı innovasiyalara aid deyil:

• dövlətin yaradılması
• yazının meydana gəlməsi
• elmi-texniki inqilab
• qloballaşdırmanın genişləndirilməsi
√ monopoliyaların formalaşdırılması

328. Bazis innovasiyalara aiddir:

• dövlətin yaradılması
• yazının meydana gəlməsi
• elmi-texniki inqilab
• qloballaşdırmanın genişləndirilməsi
√ monopoliyaların formalaşdırılması

329. Bazis innovasiyalara aid deyil:

• monopoliyaların yaranması
• yeni sahələrin yaradılması
√ elmi-texniki inqilab
• səhmdar cəmiyyətlərin formalaşdırılması
• istehsalın təşkili formaları

330. Eralı innovasiyalara aiddir:

• monopoliyaların yaranması
• yeni sahələrin yaradılması
√ elmi-texniki inqilab
• səhmdar cəmiyyətlərin formalaşdırılması
• istehsalın təşkili formaları

331. Mikroinnovasiyalar:



•
istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin çeşidinin genişləndirilməsinə və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, istehsalın səmərəliliyinin
yüksəldilməsinin, texnologiyada nəsl dəyişilməsinin, texnoloji tərzlərin və istehsalın texnoloji üsullarının dəyişilməsinin əsasını təşkil
edir

• istehsalın yeni texnoloji yaxud iqtisadi üsuluna, sosio mədəni quruluşa, ardıcıl ümumdünya sivilizasiyaya keçidini əvəz edir
• yeni sahələrin, istehsalın təşkili formalarının, dövlət hüquqi institutların yaradılmasında öz əksini tapır

√ məhsul buraxılışının ayrı-ayrı parametrlərinin yaxşılaşdırılmasına, istifadə olunan texnologiyalara istiqamətlənmişdir və adətən heç bir
əhəmiyyətli səmərə vermirlər

• istehsalın təşkilinin daha mütərrəqqi formalarından, yeni maliyyə-kredit institutlarından, qiymətli kağız növlərindən istifadədə, iqtisadi
proseslərin idarə edilməsində öz əksini tapır

332. Bazis innovasiyalar:

•
istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin çeşidinin genişləndirilməsinə və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, istehsalın səmərəliliyinin
yüksəldilməsinin, texnologiyada nəsl dəyişilməsinin, texnoloji tərzlərin və istehsalın texnoloji üsullarının dəyişilməsinin əsasını təşkil
edir

• istehsalın yeni texnoloji yaxud iqtisadi üsuluna, sosio mədəni quruluşa, ardıcıl ümumdünya sivilizasiyaya keçidini əvəz edir
√ yeni sahələrin, istehsalın təşkili formalarının, dövlət hüquqi institutların yaradılmasında öz əksini tapır

• məhsul buraxılışının ayrı-ayrı parametrlərinin yaxşılaşdırılmasına, istifadə olunan texnologiyalara istiqamətlənmişdir və adətən heç bir
əhəmiyyətli səmərə vermirlər

• istehsalın təşkilinin daha mütərrəqqi formalarından, yeni maliyyə-kredit institutlarından, qiymətli kağız növlərindən istifadədə, iqtisadi
proseslərin idarə edilməsində öz əksini tapır

333. Eralı innovasiyalar:

•
istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin çeşidinin genişləndirilməsinə və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, istehsalın səmərəliliyinin
yüksəldilməsinin, texnologiyada nəsl dəyişilməsinin, texnoloji tərzlərin və istehsalın texnoloji üsullarının dəyişilməsinin əsasını təşkil
edir

√ istehsalın yeni texnoloji yaxud iqtisadi üsuluna, sosio mədəni quruluşa, ardıcıl ümumdünya sivilizasiyaya keçidini əvəz edir
• yeni sahələrin, istehsalın təşkili formalarının, dövlət hüquqi institutların yaradılmasında öz əksini tapır

• məhsul buraxılışının ayrı-ayrı parametrlərinin yaxşılaşdırılmasına, istifadə olunan texnologiyalara istiqamətlənmişdir və adətən heç bir
əhəmiyyətli səmərə vermirlər

• istehsalın təşkilinin daha mütərrəqqi formalarından, yeni maliyyə-kredit institutlarından, qiymətli kağız növlərindən istifadədə, iqtisadi
proseslərin idarə edilməsində öz əksini tapır

334. Yeniliyin yaranması ilə onun tətbiqi arasındakı vaxt müddəti necə adlanır?

• innovasiya
√ innovasiya laqı
• innovasiyalı yanaşma
• innovasiya addımı
• innovasiya prosesi

335. İnnovasiyanın həyat tsiklinin hansı mərhələsi daha əməktutumlu və mürəkkəbdir?

√ I mərhələ - yeniliklərin tətbiq edilməsi
• III mərhələ - yüksəliş mərhələsi
• IV mərhələ - kamillik və stabilləşmə mərhələsi
• V mərhələ - enmə mərhələsi
• II mərhələ - istehsalda mənimsənilmə mərhələsi

336. Səhmdar cəmiyyətlərin, monopoliyaların yaradılması aiddir:

• texnoloji
• eralı
• sosial-siyasi
• makro innovasiyalar
√ bazisli (fundamental)

337. İnnovasiya laqı nədir?

• yeniliklərin icad edilməsi prosesidir
• yeni qayda, yeni metod, yeni məhsul, texnologiya, yeni hadisə
• yeniliklərin yeni texnologiyalar, məhsul və xidmət növləri kimi mənfəətli istifadəsi



• yeniliyin alınması, təkrar istehsalı və realizasiya ilə bağlı istifadə prosesi
√ yeniliyin yaranması ilə onun tətbiqi arasındakı vaxt müddəti

338. Müəssisənin uğurlu innovasiya fəaliyyəti son nəticədə nəyə gətirib çıxarır?

• məhsul istehsalının artmasına və satılmayan məhsulun çoxalmasına
• əlavə xərclərin artmasına və mənfəətin azalmasına
• müəssisənin ölkədə və xaricdə tanınmağına
• müəssisənin sənədləşmə işlərinin artmasına
√ müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin güclənməsinə və mənfəətinin artmasına

339. İnnovasiya layihəsi nədir?

• yeniliyin, ixtiranın təsviridir

√ konkret məkan və zaman çərçivəsində innovasiya prosesinin təşkili, problemin həlli üzrə elmi əsaslandırılmış məqsədlər və tədbirlər
sistemini müəyyən edən sənədlər toplusudur

• yeniliyin tətbiqinin texniki-iqtisadi əsasləndırılmasıdır
• qeyd olunan bütün variantları birləşdirən sənədlər toplusudur
• ixtiranın tətbiqi çertyojudur

340. İstehsalın konstruktor hazırlığı mərhələsində:

• yeni texnoloji prosesin layihələndirilməsi həyata keçirilir
• istehsalın təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər hazırlanır
• əməyin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər hazırlanır
• əmək, material, yanacaq və enerji məsrəflərinin normalaşdı¬rıl¬ması həyata keçirilir
√ yeni məhsulun layihələndirilməsi həyata keçirilir

341. İstehsalın texniki hazırlığının düzgün ardıcıllığını seçin.

• elmi-tədqiqat mərhələsi, texnoloji hazırlıq mərhələsi, konstruksiya mərhələsi, maddi və təşkilati hazırlıq mərhələsi
• konstruksiya mərhələsi, elmi-tədqiqat mərhələsi, texnoloji hazırlıq mərhələsi, maddi və təşkilati hazırlıq mərhələsi
• elmi-tədqiqat mərhələsi, maddi və təşkilati hazırlıq mərhələsi, konstruksiya mərhələsi, texnoloji hazırlıq mərhələsi
√ elmi-tədqiqat mərhələsi, konstruksiya mərhələsi, texnoloji hazırlıq mərhələsi, maddi və təşkilati hazırlıq mərhələsi
• elmi-tədqiqat mərhələsi, konstruksiya mərhələsi, maddi və təşkilati hazırlıq mərhələsi, texnoloji hazırlıq mərhələsi

342. Texnoloji parametrlərindən asılı olaraq innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

• idarəetmə və texnoloji innovasiyalar
√ məhsul və proses in¬novasiyaları
• məhsul və əməliyyat innovasiyaları
• təşkilati və proses innovasiyalar
• iqtisadi və təşkilati innovasiyalar

343. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı biri müəssisənin innovasiya fəaliyyətini bilavasitə səciyyələndirmir?

• yeni orijinal ideyanın reallaşdırılması və hazır məhsul şəklində bazara        çıxarılması
• yeni idarəetmə üsullarının tətbiqi
• istehlakçıların istəklərinin öyrənilməsi sahəsində tədqiqatlar
√ müəssisənin cari və perspektiv fəaliyyətinin planlaşdırılması
• yeni satış bazarlarının və yeni satış üsullarının tapılması

344. Yeniliyin tipinə görə innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır?

• radikal
√ material texniki
• modifikasiya edilmiş
• texniki-texnoloji
• kombinələşdirilmiş



345. Yenilik dərəcəsinə və sələfi ilə müqayisəsinə görə innovasiyalara hansı qruplar daxil deyil?

√ sistemli
• ləğvedici
• qaytarıcı
• tamamilə eyni (analoqu olmayan)
•  əvəzləyici

346. İnnovasiya fəaliyyətinə mane olan amillərə hansı aid deyil?

• planlaşdırmanın kəskinliyi
√ rəqiblərin davranışı
• innovasiya prosesi iştirakçılarının uzlaşdırılmasının çətinliyi
• müəyyən dəyişikliyə səbəb ola biləcək tədbirlər
• qısamüddətli ödənişlərə istiqamətlənmə

347. İnnovasiya fəaliyyətinə mane olan amillərə hansı aid deyil?

• mövcud istehsal marağının güclü olması
• vergi
• amortizasiya
√  patent
•  antiinhisar

348. İnnovasiya fəaliyyətinə mane olan amillərə hansı aid deyil?

• investisiya fəaliyyətinin mükafatlandırma fondunun olması
• elmi-texniki infrastruktura malik olmaq
• innovasiya fəaliyyətinə dövlət himayədarlığı
√ keyfiyyətin yaxşılaşdırılması investisiyasına malik olmaq
• innovasiyanın mükafatlandırılmasının dövlət tədbirlərinin olması

349. Aşağıdakılardan hansı biri innovasiya tsiklini xarakterizə edir?

• elmi və marketinq tədqiqatları – yeni ideya – ideyanın layihələndirilməsi –   yeni məhsulun buraxılışı –məhsulun kütləvi buraxılışı –
hazır məhsulun satışı – gəlir əldə olunması

• marketinq tədqiqatları - investisiya layihəsi – yeni məhsulun yaradılması - məhsul istehsalının təşkili - hazır məhsulun satışı

• elmi tədqiqatlar - marketinq tədqiqatları - yeni məhsulun buraxılışı – məhsul satışı – yeni satış bazarlarının əldə edilməsi – məhsul
istehsal və satışının artırılması

• elmi və marketinq tədqiqatları - yeni ideya – layihələndirmə – məhsul istehsalı – məhsul satışı – gəlir götürülməsi – mənfəətin bölgüsü

√ elmi və marketinq tədqiqatları – yeni ideya – ideyanın layihələndirilməsi – layihənin sınaqdan keçirilməsi – yeni məhsulun buraxılışı –
məhsulun təkmilləşdirilməsi – məhsulun kütləvi buraxılışı – məhsul istehsalının dayandırılması

350. İnnovasiya layihəsinin bölmələri arasında beləsi yoxdur:

• layihənin məqsədlər ağacı və onun reallaşdırılması üzrə tədbirlər sistemi
• layihənin kompleks əsaslandırılması
√ məhsulun satış planı
• layihənin reallaşdırılması mexanizmi və motivasiya sistemi
• layihənin həyata keçirilməsinin resurs (kompleks) təminatı

351. Elmi-texniki inqilab aiddir

• texnoloji innovasiyalara
• makro innovasiyalara
• sosial-siyasi innovasiyalara
√ eralı innovasiyalara
• bazisli innovasiyalara

352. Yeniliyin tipinə görə innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:



√ material-texniki, sosial, iqtisadi, təşkilati-idarəetmə, hüquqi, ekoloji
• texniki-texnoloji, təşkilati-iqtisadi, ictimai (istehsaldan kənar)
• radikal, kombinələşdirilmiş, modifikasiya edilmiş
• əvəzləyici, ləğvedici, qaytarıcı, tamamilə yeni (analoqu olmayan)
• dəqiq, sistemli, strateji

353. Aşağıdakı fəaliyyətlərdən hansı biri müəssisənin innovasiya fəaliyyətinə aid edilə bilməz?

√ yeni proseslərin, məhsulların və məmulatların sınağının lisenziyalaşdırılması və standartlaşdırılması;
• istehsalın texnoloji cəhətdən yenidən təchiz edilməsinin və hazırlığının həyata keçirilməsi;

• iqtisadi dövriyyədə reallaşdırılacaq yeni yaxud təkmilləşdirilmiş məhsulun və ya texnoloji prosesin yaradılmasına istiqamətlənmiş elmi-
tədqiqat, təcrübə-konstruktor və texnoloji işləmələrin yerinə yetirilməsi;

• innovasiya infrastrukturunun yaradılması və inkişaf etdirilməsi;
• intellektual mülkiyyət obyektlərinə və məxfi elmi və texnoloji informasiyaya hüquqların əldə edilməsi, ötürülməsi və qorunması;

354. Yeniliklərin tətbiqində özəl şirkətlərin son məqsədi:

• istehlakçıların tələbatını daha dolğun ödəməkdir
• rəqabət qabiliyyətini artırmaqdır
• satış bazarlarını genişləndirməkdir
• məhsulun keyfiyyətini yüksəltməkdir
√ öz mənfəətini artırmaqdır

355. Yenilik dərəcəsinə və sələfi ilə müqayisəsinə görə innovasiyalar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

• texniki-texnoloji, təşkilati-iqtisadi, ictimai (istehsaldan kənar)
• radikal, kombinələşdirilmiş, modifikasiya edilmiş
• dəqiq, sistemli, strateji
√ əvəzləyici, ləğvedici, qaytarıcı, tamamilə yeni (analoqu olmayan)
• material-texniki, sosial, iqtisadi, təşkilati-idarəetmə, hüquqi, ekoloji

356. Aşağıdakı mülahizələrdən hansı biri elmi-texniki tərəqqi ilə innovasiya arasında əlaqəni daha dolğun əks etdirir?

√ İnnovasiya – elmi-texniki tərəqqinin potensial imkanlarının yeni məhsul və tex¬no¬logi¬ya¬larda öz əksini tapan real elmi-texniki
nailiyyətlərə çevrilməsini əks etdi¬rir

• İnnovasiya həm elmi-texniki tərəqqini, həm də marketinq fəaliyyətini birləşdirir
• İnnovasiya - elmi-texniki tərəqqinin fundamental tədqiqatlarının bazara çıxarılması və kommersiyalaşdırılmasıdır
• İnnovasiya – elmi-texniki tərəqqinin imkanlarının yeni məhsul və tex¬no¬logi¬ya¬larda öz əksini tapmasıdır
• İnnovasiya elə elmi-texniki tərəqqinin özüdür

357. Aşağıdakılardan hansı texniki-texnoloji innovasiyaların yaradılması məqsədlərinə aid deyil?

√ müəssisənin maşın və avadanlıqlarının əsaslı təmiri yolu ilə onların məhsuldarlığının artırılması;
• elektronika və kompüter texnikası və s. əsasında istehsalatın idarəetmə proseslərinin kompleks tənzimlənməsi.
• istehsal olunan məmulatların konstruktiv-texnoloji mürəkkəbliyinin konstruktiv yeniliklər hesabına azaldılması
• yeni materialların tətbiqi hesabına məmulatların istehsalı üşün sərf olunan materialların həcminin azaldılması;

• texnoloji təchizatın, alətlərin, qurğuların texniki səviyyəsi və keyfiyyətinin yüksəldilməsi və əməyin elmi əsaslar əsasında təşkili
hesabına məmulatların texnoloji ağırlığı və əl işinin azaldılması;

358. Texnoloji innovasiyalar:

• məhsul buraxılışının ayrı-ayrı parametrlərinin yaxşılaşdırılmasına, istifadə olunan texnologiyalara istiqamətlənmişdir və adətən heç bir
əhəmiyyətli səmərə vermirlər

• yeni sahələrin, istehsalın təşkili formalarının, dövlət hüquqi institutların yaradılmasında öz əksini tapır
• istehsalın yeni texnoloji yaxud iqtisadi üsuluna, sosio mədəni quruluşa, ardıcıl ümumdünya sivilizasiyaya keçidini əvəz edir

• istehsalın təşkilinin daha mütərrəqqi formalarından, yeni maliyyə-kredit institutlarından, qiymətli kağız növlərindən istifadədə, iqtisadi
proseslərin idarə edilməsində öz əksini tapır

√
istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin çeşidinin genişləndirilməsinə və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, istehsalın səmərəliliyinin
yüksəldilməsinin, texnologiyada nəsl dəyişilməsinin, texnoloji tərzlərin və istehsalın texnoloji üsullarının dəyişilməsinin əsasını təşkil
edir



359. İqtisadi innovasiyalar:

• yeni sahələrin, istehsalın təşkili formalarının, dövlət hüquqi institutların yaradılmasında öz əksini tapır

•
istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin çeşidinin genişləndirilməsinə və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, istehsalın səmərəliliyinin
yüksəldilməsinin, texnologiyada nəsl dəyişilməsinin, texnoloji tərzlərin və istehsalın texnoloji üsullarının dəyişilməsinin əsasını təşkil
edir

√ istehsalın təşkilinin daha mütərrəqqi formalarından, yeni maliyyə-kredit institutlarından, qiymətli kağız növlərindən istifadədə, iqtisadi
proseslərin idarə edilməsində öz əksini tapır

• istehsalın yeni texnoloji yaxud iqtisadi üsuluna, sosio mədəni quruluşa, ardıcıl ümumdünya sivilizasiyaya keçidini əvəz edir

• məhsul buraxılışının ayrı-ayrı parametrlərinin yaxşılaşdırılmasına, istifadə olunan texnologiyalara istiqamətlənmişdir və adətən heç bir
əhəmiyyətli səmərə vermirlər

360. İnnovasiya prosesi nədir?

√ ən yeni texnologiyaların , yeniliklərin, istehsal-iqtisadi və sosial – təşkilati potensialının yaradılması, tətbiqi, inkişaf etdirilməsidir

• müəssisənin müxtəlif yeniliklərin işlənib hazırlanmasına və istifadəsinə ayrılmış maliyyə vəsaitlərinin investisiyalaşdırılması üzrə
tədbirlərin məcmuu

•
ölkənin və ayrı-ayrı sferalarının iqtisadiyyatına kapital qoyuluşlarının zəruri səviyyə və quruluşunun təmin edilməsi üzrə bir-birilə
qarşılıqlı bağlı olan məqsəd və tədbirlər kompleksi, təkrar istehsalın bütün əsas agentlərinin investisiya aktivliyinin yüksəldilməsi üzrə
tədbirlər kompleksi

• cəmiyyətin strateji məqsədlərinə nail olması üçün ölkənin elmi-texniki potensialının formalaşmasına və inkişafına istiqamətləndirilmiş
prinsip və metodların məcmusu

•
innovasiya fəaliyyətini  aktivləşdirilməsinə, onun effektivliyinin yüksəldilməsinə və nəticələrinin genişləndirilməsinə, ölkənin sürətli
sosial-iqtisadi inkişafına və cəmiyyətin tələbatının daha dolğun təmin edilməsi məqsədi ilə resurslardan geniş istifadə edilməsinə
istiqamətləndirilmiş tədbirlərin məcmusudur

361. Məmulat nümunələri hazırlamaq üçün hansı işləmələr lazımdır?

•  texnoloji
√ konstruktor
• təşkilati
• tətbiqi
• layihə

362. Yeni sistemlərin təşkili və idarə edilməsi üçün hansı işləmələrdən istifadə edilir?

•  tətbiqi
√  təşkilati
• konstruktor
•  texnoloji
• layihə

363. Yeni obyektlərin tikintisi ilə hansı işləmələr məşğul olurlar?

• texnoloji
√ layihə
• konstruktor
• təşkilati
• tətbiqi

364. Hansı işləmələr yeni proseslərin tətbiqi ilə məşğul olurlar?

• konstruktor
• təşkilati
• tətbiqi
• layihə
√ texnoloji

365. İnnovasiya prosesinin modelinə daxil deyil?

• qərbi Avropa modeli
• Strateji Alyans modeli



• Yapon innovasiya modeli
• vençur sahibkarlığı
√ Azərbaycan modeli

366. Aşağıdakılardan hansı dövlətin elmi-texniki və innovasiya siyasətinin istiqamətlərinə daxil deyil?

• dövlət elmi mərkəzlərində tədqiqatların yerinə yetirilməsi
√ ölkədə yoxsulluğun azaldılması
• dövlət elmi-tədqiqatlarında öncül istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi
• özəl bölmələrdə elmi tədqiqtların və onların nəticələrinin tətbiqinin dövlət tərəfindən stimullaşdırılması
• dövlət resurslarının elmi tədqiqatların müxtəlif istiqamətləri arasında bölüşdürülməsi

367. Milli innovasiya sistemləri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsipləri əsas götürmür?

• innovasiya fəaliyyətinin institusional kontekstinin bu fəaliyyətin məzmununa və strukturuna birbaşa təsir göstərən amil olması
√ miqyas artımında qənaət prinsipi
• iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi
• korporasiyalar və iri şirkətlər arasında innovasiyalara əsaslanan rəqabətin iqtisadi dinamikasının başlıca amili olması
• elmi işlərə əsaslanan rəqabətin iqtisadi dinamikasının başlıca amili olması

368. Hansı ölkələrdə vətəndaş ETTDK-ın dövlət maliyyələşdirilməsi üstündür?

• Çin və Türkiyə
• ABŞ və Böyük Britaniya
√ Yaponiya və Almaniya
• Fransa və İtaliya
• Rusiya və İran

369. Hərbi-kosmik proqramların dövlət maliyyələşdirilməsi hansı ölkələrdə daha üstündür?

• Fransa və İtaliya
√ ABŞ və Böyük Britaniya
• Yaponiya və Almaniya
• Rusiya və İran
• Çin və Türkiyə

370. Dövlət elmi-texniki siyasətinin formalarına nə aid deyil?

• aktiv, mülayim və passiv
√ iqtisadi və texnoloji innovasiya
• təmkinli və bazar proseslərinə geniş imkan verən
• yüksək seleksiyalı və əhatəedici
• proteksionist və xarici elm və texnika üçün son həddə qədər açıq

371. Elmi-texnki siyasətin məqsədlərinə nə aiddir?

• innovasiya siyasətinin hüquqi bazasının yaradılması
• innovasiya fəaliyyətinin kadrlarla təmin edilməsi
√ milli elmin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi
• dövlət investisiyalarının birbaşa idarə edilməsi
• innovasiya prosesləri sahəsində beynəlxalq əlaqələrin tənzimlənməsi

372. Aşağıdakılardan hansıları innovasiya sahəsində dövlətin təsiri metodlarına aiddir?

• aktiv və passiv
• əsas və köməkçi
• makroiqtisadi və mikroiqtisadi
• daxili və xarici
√ birbaşa və dolayı



373. Hansı ölkələr innovasiya prosesinə fəal təsir etməmək siyasətinin tərəfdarıdırlar?

• Fransa və Böyük Britaniya
• Yaponiya və Fransa
√ ABŞ və Böyük Britaniya
• Almaniya və ABŞ
• Yaponiya və ABŞ

374. Hansı ölkələr innovasiya prosesinə fəal təsir etmə siyasətinin tərəfdarıdırlar?

• Fransa və Böyük Britaniya
• Yaponiya və ABŞ
√ Yaponiya və Fransa
• ABŞ və Böyük Britaniya
• Almaniya və ABŞ

375. Dövlət innovasiya siyasətinin hansı variantları fərqləndirir:

√ "texnoloji təkan" siyasəti, "tələbə yönəlik" siyasət, "sosial yönümlü" siyasət, iqtisadi strukturun transformasiyasına istiqamətlənmiş
siyasət

• "texnoloji təkan" siyasəti, "investisiyaya artımı" siyasəti, "sosial inkişaf" siyasət, iqtisadi islahatlar siyasət
• regional inkişaf siyasəti, vergi güzəştləri siyasəti, «texnoloji inkişaf» siyasəti, elmi-texniki inkişaf siyasəti, yeniliklərin tətbiqi siyasəti
• elmi-texniki inkişaf siyasəti, yeniliklərin stimullaşdırılması siyasəti,  «texnoloji inkişaf» siyasəti, əməyin elmi təşkili siyasəti

• «texnoloji təkan» siyasəti, elmi-texniki inkişaf siyasəti, yeniliklərin stimullaşdırılması siyasəti, "tələbə yönəlik" siyasət, "sosial
yönümlü" siyasət

376. Dövlət innovasiya siyasətinin hansı variantı səhvdir?

• sosial yönümlü siyasət
• “tələbə yönəlik” siyasət
• “texnoloji təkan” siyasəti
• iqtisadi stukturun transformasiyasına istiqamətləndirilmiş siyasət
√ regional inkişaf siyasəti

377. Aşağıdakılardan hansı dövlətin elmi-texniki və innovasiya siyasətinin istiqamətlərinə daxil deyil?

• ETT-nin mümkün mənfi nəticələrinin qiymətləndirilməsi
• beynəlxalq əməkdaşlıq
• kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı perspektivləri
• informasiya texnologiyalarının inkişaf perspektivləri
√ regionların iqtisadi inkişafı

378. Elmi-texniki siyasətin son məqsədinə nə aiddir?

√ ölkənin iqtisadi yüksəlişini dünya bazarında rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi
• milli elmin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi
• elmin ümummilli əhəmiyyət daşıyan öncül istiqamətlərinin inkişafının stimullaşdırılması
• istehsal sferasında elmi nailiyyətlərin tətbiq edilməsi və səmərəli istifadəsi üçün mühitin təmin edilməsi
• innovasiya siyasətinin hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi

379. Aşağıdakılardan hansı elmi-texniki siyasətin məqsədlərinə aiddir?

• ETTDK –ın maliyyələşdirilməsi, orta və ali təhsilin sisteminin maliyyələşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi, bir sıra təşkili-instutusional
tədbirlərin həyata keçirilməsi

√ milli elmin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi, onun ümummilli əhəmiyyət daşıyan üstün istiqamətlərinin inkişafının stimullaşdırılması,
istehsal sferasında elmi nailiyyətlərin tətbiq edilməsi və səmərəli istifadəsi üçün mühitin təmin edilməsi

• elmi tədqiqatların inkişafına yardım etmək, innovasiya fəaliyyətini hüquqi bazasının yaradılması, innovasiya fəaliyyətinin kadrlarla
təmin edilməsi

• dövlət investisiya proqramları, dövlət investisiyalarının birbaşa idarə edilməsi, dotasiya, subsidiya formasında maliyyə pul yardımının
verilməsi

• birbaşa dotasiya maliyyələşdirilməsi, dövlətin məqsədli proqramları vasitəsi ilə innovasiyalara, yeniliklərə maliyyə dəstəyi, kontrakt
maliyyələşmə



380. İnnovasiyanın dövlət tənzimlənməsinin məqsədli proqram formasına nə aiddir?

• qanunvericilik normaları
• birbaşa dotasiya maliyyələşdirilməsi
• vergi və kredit imtiyazları
√ kontrakt maliyyələşmə
• sosial infrastukturunun yaradılması

381. Sadalananlardan hansı dövlət elmi-texniki siyasətinin realizasiya alətinə aiddir?

• vergi və amortizasiya qanunvericiliyinin liberallaşdırılması, sosial infrastrukturunun yaradılması, vergi və kredit imtiyazları

√ ETTKSİ –ın maliyyələşdirilməsi, orta və ali təhsilin sisteminin maliyyələşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi, bir sıra təşkili-instutusional
tədbirlərin həyata keçirilməsi

• inzibati idarəetmə və proqram məqsədli

• dövlət investisiya proqramları, dövlət investisiyalarının birbaşa idarə edilməsi, dotasiya, subsidiya formasında maliyyə pul yardımının
verilməsi

• makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional

382. İnnovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsinin dolayı metodlarına aşağıdakılardan hansılar aiddir?

√ vergi və amortizasiya qanunvericiliyinin liberallaşdırılması, sosial infrastrukturunun yaradılması, vergi və kredit imtiyazları
• inzibati idarəetmə və proqram məqsədli

• dövlət investisiya proqramları, dövlət investisiyalarının birbaşa idarə edilməsi, dotasiya, subsidiya formasında maliyyə pul yardımının
verilməsi

• makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional

• ETTKSİ –ın maliyyələşdirilməsi, orta və ali təhsilin sisteminin maliyyələşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi, bir sıra təşkili-instutusional
tədbirlərin həyata keçirilməsi

383. İnnovasiya proseslərini dövlət tənzimlənməsinin birbaşa metodlarına aşağıdakılardan hansılar aiddir?

• ETTKSİ–ın maliyyələşdirilməsi, orta və ali təhsilin sisteminin maliyyələşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi, bir sıra təşkili-instutusional
tədbirlərin həyata keçirilməsi

√ inzibati idarəetmə və məqsədli proqram

• dövlət investisiya proqramları, dövlət investisiyalarının birbaşa idarə edilməsi, dotasiya, subsidiya formasında maliyyə pul yardımının
verilməsi

• makroiqtisadi, mikroiqtisadi, institusional
• vergi və amortizasiya qanunvericiliyinin liberallaşdırılması, sosial infrastrukturunun yaradılması, vergi və kredit imtiyazları

384. Aşağıdakılardan hansı dövlət innovasiya siyasətinin məqsədini əks etdirir?

• yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması, sabit iqtisadi artımın təmin edilməsi, əhalinin həyat səviyyəsinin və
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ölkə iqtisadiyyatının dünya təsərrüfatına səmərəli inteqrasiyası

√
ölkədə istehsal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyinin artmasını, elmi-texniki işləmələrin nəticələrinin səmərəli istifadəsini və
sosial-iqtisadi inkişaf məsələlərinin həllini təmin edən innovasiya fəaliyyəti üçün  ölkədə əlverişli iqtisadi, hüquqi və təşkilati mühitin
yaradılması

• ölkədə istehsal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyinin artması, elmi-texniki işləmələrin nəticələrinin səmərəli istifadəsi və sosial-
iqtisadi inkişaf məsələlərinin həlli

• ölkəyə gətirilən malların keyfiyyətinə nəzarətin artmasını, fundamental tədqiqatların nəticələrinin səmərəli istifadəsini və
kommersiyalaşmasını,  əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məsələlərinin həllini təmin edən əlverişli mühitin yaradılması

• yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması, sabit iqtisadi artımın təmin edilməsi, əhalinin həyat səviyyəsinin və
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ölkənin müdafiə (hərbi), texnoloji və ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

385. Aşağıdakılardan hansı dövlətin elmi-texniki və innovasiya siyasətinin istiqamətlərinə daxil deyil?

√ ölkədə yoxsulluğun azaldılması və davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, regionların sosial-iqtisadi inkişafı.

• dövlət elmi tədqiqatlarında prioritet (öncül) istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi; dövlət resusrlarının elmi tədqiqatların müxtəlif
istiqamətləri arasında bölüşdürülməsi; dövlət elmi mərkəzlərində tədqiqatların yerinə yetirilməsi;

• özəl bölmədə elmi tədqiqatların və onların nəticələrinin tətbiqinin dövlət tərəfindən stimullaşdırılması, ETT-nin templəri və səmərəliliyi
nöqteyi-nəzərindən zəruri rəqabət səviyyəsinin saxlanılması;

• iqtisadiyyatda innovasiya mühitini, tədqiqat və işləmələri təmin edən infrastrukturun formalaşdırılması: elmi-texniki informasiya,
standartlaşdırma, statistika xidmətlərinin yaradılması; xarici təcrübənin öyrənilməsi və beynəlxalq əməkdaşlıq;

• elmi-texniki inkişafın proqnozlaşdırılması: ümummilli elmi prioritetlər sisteminin formalaşdırılması, ETT–nin mümkün mənfi
nəticələrinin qiymətləndirilməsi, informasiya-kommunikasiya texnologiyaların inkişaf perspektivləri;



386. Aşağıdakılardan hansı dövlət innovasiya siyasətinin qarşısında duran vəzifələrə daxil deyil?

• innovasiya fəaliyyətinin inkişafında elm, təhsil, istehsal və maliyyə-kredit sferalarının qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi
• innovasiya fəaliyyətinin infrastrukturunun yaradılması və inkişaf etdirilməsi;
• dövlət innovasiya siyasətinin istiqamətlərinin, müəyyənləşdirilməsi və reallaşdırılması;
√ yerli innovasiya məhsullarının beynəlxalq bazarlarda satışının həyata keçirilməsi;
• elmi-texniki kooperasiya və innovasiya fəaliyyəti sahəsində xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı;

387. Dövlət müəssisələrin innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün hansı alətlərdən  istifadə edilə bilməz?

√ rəqabətin inkişafı
• müəssisələrə uzun müddətli kreditin verilməsi
• vergi güzəştləri
• patent
• müəlliflik hüquqlarının qorunması

388. Dövlətin elmi-texniki siyasəti nədir?

• ən yeni texnologiyaların , yeniliklərin, istehsal-iqtisadi və sosial – təşkilati potensialının yaradılması, tətbiqi, inkişaf etdirilməsidir

•
ölkənin və ayrı-ayrı sferalarının iqtisadiyyatına kapital qoyuluşlarının zəruri səviyyə və quruluşunun təmin edilməsi üzrə bir-birilə
qarşılıqlı bağlı olan məqsəd və tədbirlər kompleksi, təkrar istehsalın bütün əsas agentlərinin investisiya aktivliyinin yüksəldilməsi üzrə
tədbirlər kompleksi

√ cəmiyyətin strateji məqsədlərinə nail olması üçün ölkənin elmi-texniki potensialının formalaşmasına və inkişafına istiqamətləndirilmiş
prinsip və metodların məcmusu

•
innovasiya fəaliyyətini  aktivləşdirilməsinə, onun effektivliyinin yüksəldilməsinə və nəticələrinin genişləndirilməsinə, ölkənin sürətli
sosial-iqtisadi inkişafına və cəmiyyətin tələbatının daha dolğun təmin edilməsi məqsədi ilə resurslardan geniş istifadə edilməsinə
istiqamətləndirilmiş tədbirlərin məcmusu

• müəssisənin müxtəlif yeniliklərin işlənib hazırlanmasına və istifadəsinə ayrılmış maliyyə vəsaitlərinin investisiyalaşdırılması üzrə
tədbirlərin məcmuu

389. İnnovasiyanın dövlət tərəfindən dəstəklənməsinin əsas istiqamətlərinə nə aid deyil?

• elmi tədqiqatların inkişafına yardım etmək
• innovasiya fəaliyyətini hüquqi bazasının yaradılması
• innovasiya prosesləri sahəsində beynəlxalq münasibətlərinin tənzimlənməsi
• innovasiya fəaliyyətinin kadrlarla təmin edilməsi

√ innovasiya həyata keçirən müəssisələrə tam bazar sərbəstliyinin verilməsi və innovasiya işləmələrinin aparılması üçün bağlanmış
müqavilələr üzrə dövlət sifarişlərinin ləğv edilməsi

390. Dövlət innovasiya siyasəti nədir?

• cəmiyyətin strateji məqsədlərinə nail olması üçün ölkənin elmi-texniki potensialının formalaşmasına və inkişafına istiqamətləndirilmiş
prinsip və metodların məcmusu

•
ölkənin və ayrı-ayrı sferalarının iqtisadiyyatına kapital qoyuluşlarının zəruri səviyyə və quruluşunun təmin edilməsi üzrə bir-birilə
qarşılıqlı bağlı olan məqsəd və tədbirlər kompleksi, təkrar istehsalın bütün əsas agentlərinin investisiya aktivliyinin yüksəldilməsi üzrə
tədbirlər kompleksi

• ən yeni texnologiyaların , yeniliklərin, istehsal-iqtisadi və sosial – təşkilati potensialının yaradılması, tətbiqi, inkişaf etdirilməsidir

• üəssisənin müxtəlif yeniliklərin işlənib hazırlanmasına və istifadəsinə ayrılmış maliyyə vəsaitlərinin investisiyalaşdırılması üzrə
tədbirlərin məcmuu

√
innovasiya fəaliyyətini  aktivləşdirilməsinə, onun effektivliyinin yüksəldilməsinə və nəticələrinin genişləndirilməsinə, ölkənin sürətli
sosial-iqtisadi inkişafına və cəmiyyətin tələbatının daha dolğun təmin edilməsi məqsədi ilə resurslardan geniş istifadə edilməsinə
istiqamətləndirilmiş tədbirlərin məcmusudur

391. Aşağıdakılardan hansı dövlət innovasiya siyasətinin məqsədini əks etdirmir?

• sosial-iqtisadi inkişaf mərhələlərin həllini təmin edən innovasiya fəaliyyəti üçün ölkədə əlverişli iqtisadi –hüquqi mühitin yaradılması
• ölkədə əlverişli təşkilati mühitin yaradılması
• ölkədə istehsal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyətinin artması
√ sabit iqtisadi artımın təmin edilməsi
• elmi-texniki işləmələrin  nəticələrinin səmərəli istifadəsi

392. İxtisaslaşdırılmış və kompleks innovasiya təşkilatları hansılardır?



• səhmdar cəmiyyətləri, maliyyə-sənaye qrupları
• konqlomerat, konsorsium
• təsərrüfat yoldaşlıqları, kooperativlər
√ texnoparklar, strateji alyanslar
• texnoloji parklar, yoldaşlıqlar

393. İxtisaslaşdırılmış və kompleks innovasiya təşkilatları hansılardır?

•  konqlomerat
• təsərrüfat yoldaşlıqları
• müəssisə birlikləri
• kooperativlər
√ texnoparklar

394. İxtisaslaşdırılmış və kompleks innovasiya təşkilatları hansılardır?

• kartel
• sığorta şirkətləri
• holdinq
√ strateji alyanslar
• kommandit müəssisələr

395. İxtisaslaşdırılmış və kompleks innovasiya təşkilatları hansılardır?

• holdinq
•  klaster
•  konsern
•  kooperativ
√ tədqiqat mərkəzləri

396. İxtisaslaşdırılmış və kompleks innovasiya təşkilatları hansılardır?

√ konsern, kartel, konqlomerat, konsorsium
• müəssisə birlikləri, sığorta şirkətləri, alyanslar
• holdinq, konsorsium, holdinqlər, əməliyyat şirkətləri
• tədqiqat mərkəzləri, layihə-konstruktor təşkilatları, elmi parklar
• məhdud məsuliyyətli müəssisələr,yoldaşlıqlar, kommandit müəssisələr

397. Şirkətlərin inteqrasiyasının təşkilati formaları hansılar aid deyil?

• kartel, trest
• konsern, kartel
√ əməliyyat şirkətləri, səhmdar cəmiyyətləri
• sənaye holdinqləri, strateji alyanslar
• konqlomerat, konsorsium, maliyyə-sənaye qrupları

398. Şirkətlərin inteqrasiyasının təşkilati formaları hansılar aid deyil?

• trest, konqlomerat
• konsern, kartel
√ müəssisə birlikləri, sığorta şirkətləri
• strateji alyanslar, maliyyə-sənaye qrupları
• konsorsium, sənaye holdinqləri

399. Şirkətlərin inteqrasiyasının təşkilati formaları hansılardır?

• yoldaşlıqlar, korporasiyalar
• kommandit müəssisələr, səhmdar cəmiyyətlər, kooperativlər
• əməliyyat şirkətləri, səhmdar cəmiyyətləri,  maliyyə-sənaye qrupları



• müəssisə birlikləri, sığorta şirkətləri, alyanslar
√ konsern, kartel, trest

400. Şirkətlərin inteqrasiyasının təşkilati formaları hansılardır?

• alyanslar, inkubatorlar, klasterlər
• konsern, holdinq, konsorsium
• səhmdar cəmiyyətləri, təsərrüfat cəmiyyətləri, kooperativlər
√ strateji alyanslar, maliyyə-sənaye qrupları
• təktəsisçili müəssisələr, korparasiyalar

401. Şirkətlərin inteqrasiyasının təşkilati formalarına hansı aiddir?

• korporasiyalar
•  inkubatorlar
√ strateji alyanslar
• texnoloji parklar
• əməliyyat təşkilatlar

402. Şirkətlərin inteqrasiyasının təşkilati formalarına hansı aiddir?

• kooperativlər
√ sənaye holdinqləri
• yoldaşlıqlar
• təşkilati müəssisələr
• kombinatlar

403. Təkbaşina rəhbərliyə hansı aiddir?

• şaquli
• təkbaşina rəhbərlik
•  üfüqi
√ xətti
• ierarxiya

404. Təşkilati struktur tiplərə hansı aid deyil?

• qərargah
•  matris
• divizional
√ şaquli
• briqada

405. Texnoparkların tipinə hansı aiddir?

• mühəndis mərkəzləri
√ texnopolis
• kiçik və orta müəssisələr
• iri müəssisələr
• regional mərkəzlər

406. Texnoparkların tipinə hansı aiddir?

• sahibkarlıq
√ texnoloji parklar
• riskli kapital
• ictimai tələb
• xüsusi kapital

407. Texnoparkların tipinə hansı aiddir?



• ictimai tələb
√ biznes-inkubatoru
• mühəndis mərkəzləri
• kiçik müəssisələr
• servis xidmətləri

408. Texnoparkların hansı tipləri məlum deyil?

• biznes-inkubatorlar
•  texnopolislər
• elmi parklar
√ konsaltinq parklar
• texnoloji parklar

409. Təşkilatların struktur tipləri aşağıdakılardır:

• xətti, funksional, xətti-funksional, üfiqi, şaquli
• xətti, xətti-funksional, qərargah, ierarxiya, şaquli, üfiqi
• ümumi, xüsusi, istehsal, qeyri-istehsal
• üfiqi, şaquli, ierarxiya, təkbaşına rəhbərlik
√ xətti, funksional, xətti-funksional, matris (qərargah), briqada, divizional

410. Şirkətlərin inteqrasiyasının təşkilati formaları hansılardır?

• təktəsisçili müəssisələr, ortaqlıqlar, cəmiyyətlər
√ konsern, kartel, trest, konqlomerat, konsorsium, sənaye holdinqləri, strateji alyanslar, maliyyə-sənaye qrupları
• müəssisə birlikləri, sığorta şirkətləri, alyanslar, inkubatorlar, klasterlər, texnoloji parklar
• konsern, holdinq, konsorsium, holdinqlər, əməliyyat şirkətləri, səhmdar cəmiyyətləri,  maliyyə-sənaye qrupları
• məhdud məsuliyyətli müəssisələr, kommandit müəssisələr, səhmdar cəmiyyətləri, təsərrüfat cəmiyyətləri, kooperativlər

411. Şirkətlərin inteqrasiyasının təşkilati formalarına hansı aid deyil?

• konsorsium
• maliyyə sənaye qrupları
√ təşkilati müəssisələr
• strateji alyanslar
• sənaye holdinqləri

412. Şirkətlərin inteqrasiyasının təşkilati formalarına hansı aid deyil?

√ kooperativlər
• konsern
• konqlomerat
• trest
•  kartel

413. Elm və istehsalın sıx qarşılıqlı əlaqə formaları hansılardır?

√ ərazə elm-sənaye mərkəzləri (texnopolis, texnopark), «texnoloji kooperasiya» (şirkətlərin, elmi mərkəzlərin və dövlətin birgə fəaliyyəti)
• maliyyə-sənaye qrupları, elmi parklar, inkubatorlar, klasterlər
• universitetlər, institutlar, elmi mərkəzlər
• layihə-konstruktor bölmələri, elmi araşdınma şöbələri, layihə institutları
• elmi-tədqiqat mərkəzləri, sınaq laboratoriyaları, universitetlər

414. İxtisaslaşdırılmış və kompleks innovasiya təşkilatları hansılardır?

• konsern, kartel, konqlomerat, konsorsium, sənaye holdinqləri, strateji alyanslar, maliyyə-sənaye qrupları

• müəssisə birlikləri, sığorta şirkətləri, alyanslar, inkubatorlar, klasterlər, texnoloji parklar, təktəsisçili müəssisələr, ortaqlıqlar,
cəmiyyətlər



• konsern, holdinq, konsorsium, holdinqlər, əməliyyat şirkətləri, səhmdar cəmiyyətləri,  maliyyə-sənaye qrupları
√ tədqiqat mərkəzləri, layihə-konstruktor təşkilatları, elmi parklar, maliyyə-sənaye qrupları, texnoparklar, texnopolislər, strateji alyanslar
• məhdud məsuliyyətli müəssisələr, kommandit müəssisələr, səhmdar cəmiyyətləri, təsərrüfat cəmiyyətləri, kooperativlər

415. Elm və istehsalın sıx qarşılıqlı əlaqə formaları hansılardır?

• elmi araşdınma şöbələri
• elmi araşdınma şöbələri
√  «texnoloji kooperasiya» (şirkətlərin, elmi mərkəzlərin və dövlətin birgə fəaliyyəti)
• layihə-konstruktor bölmələri
• institutlar

416. Elm və istehsalın sıx qarşılıqlı əlaqə formaları hansılardır?

• sınaq laboratoriyaları
• universitetlər
• elmi parklar
• layihə institutları
√ ərazə elm-sənaye mərkəzləri

417. Milli innovasiya sistemləri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsipə əsaslanmır?

• innovasiya fəaliyyətinin institusional kontekstinin bu fəaliyyətin məzmununa və srukturuna birbaşa təsir göstərən amil olması
• göstərilənlərdən heç biri
• korporasiyalar və iri şirkətlər arasında innovasiyalara və elmi işlətmələrə əsaslanan rəqabətin iqtisadi dinamikanın başlıca amili olması
√ elmi-texniki inkişafın yalnız dövlət tərəfindən təmin edilməsi mümkünlüyü
• iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi rolunun qəbul edilməsi

418. Milli innovasiya sistemləri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsipə əsaslanmır?

• korporasiyalar və iri şirkətlər arasında innovasiyalara və elmi işlətmələrə əsaslanan rəqabətin iqtisadi dinamikanın başlıca amili olması
• göstərilənlərdən heç biri
• iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi rolunun qəbul edilməsi
• iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi rolunun qəbul edilməsi
√ iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin məhdudlaşdırılması

419. Milli innovasiya sistemləri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsipə əsaslanır?

• tələb-təklif tarazlığı qanunu
• elmi-texniki inkişafın yalnız dövlət tərəfindən təmin edilməsi mümkünlüyü
√ iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi rolunun qəbul edilməsi
• ümumi tarazlığın statik nəzəriyyəsi
• pul təklifi qanunu

420. Milli innovasiya sistemləri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsipə əsaslanır?

• «Görünməz əl» prinsipi
• pul təklifi qanunu
√ korporasiyalar və iri şirkətlər arasında innovasiyalara və elmi işlətmələrə əsaslanan rəqabətin iqtisadi dinamikanın başlıca amili olması
• miqyas artımında qənaət prinsipi
• iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin məhdudlaşdırılması

421. Milli innovasiya sistemləri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsipə əsaslanır?

• ümumi tarazlığın statik nəzəriyyəsi
√ iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi rolunun qəbul edilməsi
• elmi-texniki inkişafın yalnız dövlət tərəfindən təmin edilməsi mümkünlüyü
• pul təklifi qanunu
• iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin məhdudlaşdırılması



422. Milli innovasiya sistemləri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsipə əsaslanır?

• elmi-texniki inkişafın yalnız dövlət tərəfindən təmin edilməsi mümkünlüyü
√ korporasiyalar və iri şirkətlər arasında innovasiyalara və elmi işlətmələrə əsaslanan rəqabətin iqtisadi dinamikanın başlıca amili olması
• «Görünməz əl» prinsipi
• tələb-təklif tarazlığı qanunu
• miqyas artımında qənaət prinsipi

423. Strateji alyans nədir?

√ nəticələrin kommersiyalaşdırılması da daxil olmaqla bütün innovasiya tsikli üzrə mürəkkəb işlər kompleksinin həyata keçirilməsi üçün
iştirakçıların firmalararası kooperasiya sazişidir

• müəyyən bir ərazidə (məsələn, inkişaf etmiş infrastruktura malik kiçik şəhərdə) tam innovasiya tsiklini əhatə edən müəssisə və
idarələrin daxil olduğu elmi ideyalar mərkəzi (məsələn, universitet) yanında xüsusi olaraq yaradılmış kompleksdir

• eynicinsi sənaye müəssisələrinin öz məhsullarının ümumi satış kontoru vasitəsilə satışını təşkil etmək məqsədi ilə xüsusi ticarət
cəmiyyəti yaxud ortaqlığı formasında yaratdıqları birlikdir

• fəaliyyəti elmi-texniki tədqiqatların kommersiyalaşdırılmasına və yeniliklərin maddi istehsal sferasına hərəkətinin sürətləndirilməsinə
əsaslanan kompakt (sıx əlaqəli) yerləşdirilmiş kompleksdir

• müəssisələrin inteqrasiyasının elə formasıdır ki, burada sazişə girən şirkətlər vahid istehsal kompleksinə çevrilir və özlərinin hüquqi,
istehsal və kommersiya müstəqilliyini itirirlər və onların idarə edilməsi vahid mərkəzdən həyata keçirilir

424. Elmi park nədir?

• müxtəlif şirkətlərin vahid maliyyə nəzarəti altında birləşməsini nəzərdə tutan inteqrasiya formasıdır

• fəaliyyəti elmi-texniki tədqiqatların kommersiyalaşdırılmasına və yeniliklərin maddi istehsal sferasına hərəkətinin sürətləndirilməsinə
əsaslanan kompakt (sıx əlaqəli) yerləşdirilmiş kompleksdir

• müxtəlif şirkətlərin vahid maliyyə nəzarəti altında birləşməsini nəzərdə tutan inteqrasiya formasıdır

√ yüksək elmi potensiala malik iri elmi mərkəzlərin (məsələn, universitetlər, institutlar və s.) ətrafında formalaşan və onların elmi
ideyalarının və ixtiralarının tətbiqini nəzərdə tutulan innovasiya təşkilatıdır

• eynicinsi sənaye müəssisələrinin öz məhsullarının ümumi satış kontoru vasitəsilə satışını təşkil etmək məqsədi ilə xüsusi ticarət
cəmiyyəti yaxud ortaqlığı formasında yaratdıqları birlikdir

425. Texnopark:

√ Fəaliyyəti elmi-texniki tədqiqatların kommersiyalaşdırılmasına və yeniliklərin maddi istehsal sferasına hərəkətinin sürətləndirilməsinə
əsaslanan kompakt (sıx əlaqəli) yerləşdirilmiş kompleksdir

•
iri müstəqil şirkətlərin ayrı-ayrı fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi və birgə maliyyələşdirilməsi, strateji elmi-tədqiqat və layihə-konstruktor
işləmələrinin (ETLKİ) həyata keçirilməsi, texnologiya və standartların işlənilməsi məqsədi ilə firmalararası kooperasiya çərçivəsində
yaratdıqları müvəqqəti birlikdir

• müəssisələrin inteqrasiyasının elə formasıdır ki, burada sazişə girən şirkətlər vahid istehsal kompleksinə çevrilir və özlərinin hüquqi,
istehsal və kommersiya müstəqilliyini itirirlər və onların idarə edilməsi vahid mərkəzdən həyata keçirilir

• yüksək elmi potensiala malik iri elmi mərkəzlərin (məsələn, universitetlər, institutlar və s.) ətrafında formalaşan və onların elmi
ideyalarının və ixtiralarının tətbiqini nəzərdə tutulan innovasiya təşkilatıdır

• müxtəlif şirkətlərin vahid maliyyə nəzarəti altında birləşməsini nəzərdə tutan inteqrasiya formasıdır

426. Texnopolis:

• nəticələrin kommersiyalaşdırılması da daxil olmaqla bütün innovasiya tsikli üzrə mürəkkəb işlər kompleksinin həyata keçirilməsi üçün
iştirakçıların firmalararası kooperasiya sazişidir

• müxtəlif şirkətlərin vahid maliyyə nəzarəti altında birləşməsini nəzərdə tutan inteqrasiya formasıdır

• yüksək elmi potensiala malik iri elmi mərkəzlərin (məsələn, universitetlər, institutlar və s.) ətrafında formalaşan və onların elmi
ideyalarının və ixtiralarının tətbiqini nəzərdə tutulan innovasiya təşkilatıdır

•
iri müstəqil şirkətlərin ayrı-ayrı fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi və birgə maliyyələşdirilməsi, strateji elmi-tədqiqat və layihə-konstruktor
işləmələrinin (ETLKİ) həyata keçirilməsi, texnologiya və standartların işlənilməsi məqsədi ilə firmalararası kooperasiya çərçivəsində
yaratdıqları müvəqqəti birlikdir

√ müəyyən bir ərazidə (məsələn, inkişaf etmiş infrastruktura malik kiçik şəhərdə) tam innovasiya tsiklini əhatə edən müəssisə və
idarələrin daxil olduğu elmi ideyalar mərkəzi (məsələn, universitet) yanında xüsusi olaraq yaradılmış kompleksdir

427. Konsorsium:

• müxtəlif şirkətlərin vahid maliyyə nəzarəti altında birləşməsini nəzərdə tutan inteqrasiya formasıdır

• hüquqi yaxud fiziki şəxslərin, bir qayda olaraq, ümumi təsərrüfat, elmi, mədəni yaxud başqa qeyri-kommersiya məqsədlərinə çatmaq
üçün yaratdıqları könüllü birlik formasıdır

•
nəticələrin kommersiyalaşdırılması da daxil olmaqla bütün innovasiya tsikli üzrə mürəkkəb işlər kompleksinin həyata keçirilməsi üçün
iştirakçıların firmalararası kooperasiya sazişidir  c) hüquqi yaxud fiziki şəxslərin, bir qayda olaraq, ümumi təsərrüfat, elmi, mədəni
yaxud başqa qeyri-kommersiya məqsədlərinə çatmaq üçün yaratdıqları könüllü birlik formasıdır



√
iri müstəqil şirkətlərin ayrı-ayrı fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi və birgə maliyyələşdirilməsi, strateji elmi-tədqiqat və layihə-konstruktor
işləmələrinin (ETLKİ) həyata keçirilməsi, texnologiya və standartların işlənilməsi məqsədi ilə firmalararası kooperasiya çərçivəsində
yaratdıqları müvəqqəti birlikdir

• yüksək elmi potensiala malik iri elmi mərkəzlərin (məsələn, universitetlər, institutlar və s.) ətrafında formalaşan və onların elmi
ideyalarının və ixtiralarının tətbiqini nəzərdə tutulan innovasiya təşkilatıdır

428. Texnoloji park nədir?

• əsasən axtarış – tətbiqi tədqiqatlarla, layihə konstruktor işləmələri ilə və onların əsasında yeni məhsul növlərinin, texnoloji proseslərin
mənimsənilmələrilə, təşkilati-idarəetmə məsələlərin həlli ilə məşğul olan təşkilatlar

√
texnologiyaların işlənib hazırlanmasını, onların kommersiya məhsuluna çevrilməsini və istehsalata ötürülməsini, məhsulun sınaqdan
keçirilməsini və sertifikasiyalaşdırılmasını, servis xidmətlərini, texnalogiyaların ekspert qiymətləndirilməsini təmin edən elmi-istehsalat
kompleksi

• kiçik müəssisələr əmələ gətirən və onlara innovasiya xidmətləri göstərmək və heyətin ixtisaslaşdırılması üçün təyin olunmuş mürəkkəb
çoxprofilli kompleks

• ayrıca çox da böyük olmayan inkişaf etmiş infrastrukturu ilə və onun həyat fəaliyyətini təmin edən şəhərin bazasında yaranmış elmi-
istehsalat kompleksi

• infrastruktura yaratmaq üçün yaşayıb işləmək məqsədi ilə komfortlu şərait yaratmaq mümkün olan yararlı (ölçülərinə görə elmi və
sənaye mərkəzlərinə yaxın olması) ərazi

429. Biznes-inkubator nədir?

•
texnologiyaların işlənib hazırlanmasını, onların kommersiya məhsuluna çevrilməsini və istehsalata ötürülməsini, məhsulun sınaqdan
keçirilməsini və sertifikasiyalaşdırılmasını, servis xidmətlərini, texnalogiyaların ekspert qiymətləndirilməsini təmin edən elmi-istehsalat
kompleksi

• infrastruktura yaratmaq üçün yaşayıb işləmək məqsədi ilə komfortlu şərait yaratmaq mümkün olan yararlı (ölçülərinə görə elmi və
sənaye mərkəzlərinə yaxın olması) ərazi

• əsasən axtarış – tətbiqi tədqiqatlarla, layihə konstruktor işləmələri ilə və onların əsasında yeni məhsul növlərinin, texnoloji proseslərin
mənimsənilmələrilə, təşkilati-idarəetmə məsələlərin həlli ilə məşğul olan təşkilatlar

• ayrıca çox da böyük olmayan inkişaf etmiş infrastrukturu ilə və onun həyat fəaliyyətini təmin edən şəhərin bazasında yaranmış elmi-
istehsalat kompleksi

√ kiçik müəssisələr əmələ gətirən və onlara innovasiya xidmətləri göstərmək və heyətin ixtisaslaşdırılması üçün təyin olunmuş mürəkkəb
çoxprofilli kompleks

430. Texnopolis nədir?

•
texnologiyaların işlənib hazırlanmasını, onların kommersiya məhsuluna çevrilməsini və istehsalata ötürülməsini, məhsulun sınaqdan
keçirilməsini və sertifikasiyalaşdırılmasını, servis xidmətlərini, texnalogiyaların ekspert qiymətləndirilməsini təmin edən elmi-istehsalat
kompleksi

• əsasən axtarış – tətbiqi tədqiqatlarla, layihə konstruktor işləmələri ilə və onların əsasında yeni məhsul növlərinin, texnoloji proseslərin
mənimsənilmələrilə, təşkilati-idarəetmə məsələlərin həlli ilə məşğul olan təşkilatlar

• kiçik müəssisələr əmələ gətirən və onlara innovasiya xidmətləri göstərmək və heyətin ixtisaslaşdırılması üçün təyin olunmuş mürəkkəb
çoxprofilli kompleks

√ ayrıca çox da böyük olmayan inkişaf etmiş infrastrukturu ilə və onun həyat fəaliyyətini təmin edən şəhərin bazasında yaranmış elmi-
istehsalat kompleksi

• infrastruktura yaratmaq üçün yaşayıb işləmək məqsədi ilə komfortlu şərait yaratmaq mümkün olan yararlı (ölçülərinə görə elmi və
sənaye mərkəzlərinə yaxın olması) ərazi

431. Texnopark nədir?

•
texnologiyaların işlənib hazırlanmasını, onların kommersiya məhsuluna çevrilməsini və istehsalata ötürülməsini, məhsulun sınaqdan
keçirilməsini və sertifikasiyalaşdırılmasını, servis xidmətlərini, texnalogiyaların ekspert qiymətləndirilməsini təmin edən elmi-istehsalat
kompleksi

√ infrastruktura yaratmaq üçün yaşayıb işləmək məqsədi ilə komfortlu şərait yaratmaq mümkün olan yararlı (ölçülərinə görə elmi və
sənaye mərkəzlərinə yaxın olması) ərazi

• kiçik müəssisələr əmələ gətirən və onlara innovasiya xidmətləri göstərmək və heyətin ixtisaslaşdırılması üçün təyin olunmuş mürəkkəb
çoxprofilli kompleks

• ayrıca çox da böyük olmayan inkişaf etmiş infrastrukturu ilə və onun həyat fəaliyyətini təmin edən şəhərin bazasında yaranmış elmi-
istehsalat kompleksi

• əsasən axtarış – tətbiqi tədqiqatlarla, layihə konstruktor işləmələri ilə və onların əsasında yeni məhsul növlərinin, texnoloji proseslərin
mənimsənilmələrilə, təşkilati-idarəetmə məsələlərin həlli ilə məşğul olan təşkilatlar

432. Vençur firmaları nə deməkdir?

• ayrıca çox da böyük olmayan inkişaf etmiş infrastrukturu ilə və onun həyat fəaliyyətini təmin edən şəhərin bazasında yaranmış elmi-
istehsalat kompleksi

√ onların əsasında yeni məhsul növlərinin, texnoloji proseslərin mənimsənilmələrilə, təşkilati-idarəetmə məsələlərin həlli ilə məşğul olan
təşkilatlar



• infrastruktura yaratmaq üçün yaşayıb işləmək məqsədi ilə komfortlu şərait yaratmaq mümkün olan yararlı (ölçülərinə görə elmi və
sənaye mərkəzlərinə yaxın olması) ərazi

•
texnologiyaların işlənib hazırlanmasını, onların kommersiya məhsuluna çevrilməsini və istehsalata ötürülməsini, məhsulun sınaqdan
keçirilməsini və sertifikasiyalaşdırılmasını, servis xidmətlərini, texnalogiyaların ekspert qiymətləndirilməsini təmin edən elmi-istehsalat
kompleksi

• kiçik müəssisələr əmələ gətirən və onlara innovasiya xidmətləri göstərmək və heyətin ixtisaslaşdırılması üçün təyin olunmuş mürəkkəb
çoxprofilli kompleks

433. Milli innovasiya sistemləri konsepsiyaları hansı metodoloji prinsipləri əsas götürürlər?

√
korporasiyalar və iri şirkətlər arasında innovasiyalara və elmi işlətmələrə əsaslanan rəqabətin iqtisadi dinamikanın başlıca amili olması;
iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi rolunun qəbul edilməsi; innovasiya fəaliyyətinin institusional kontekstinin bu fəaliyyətin məzmununa və
srukturuna birbaşa təsir göstərən amil olması

• Görünməz əl» prinsipi; ümumi tarazlığın statik nəzəriyyəsi; pul təklifi qanunu
• iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin məhdudlaşdırılması; monetarizm; tələb-təklif tarazlığı qanunu

• miqyas artımından qənaət prinsipi; korporasiyalar və iri şirkətlər arasında innovasiyalara və elmi işlətmələrə əsaslanan rəqabətin iqtisadi
dinamikanın başlıca amili olması; pul təklifi qanunu

• elmi-texniki inkişafın yalnız dövlət tərəfindən təmin edilməsi mümkünlüyü; iqtisadi inkişafda biliyin xüsusi rolunun qəbul edilməsi;
innovasiya fəaliyyətinin institusional kontekstinin bu fəaliyyətin məzmununa və srukturuna birbaşa təsir göstərən amil olması

434. Strateji Alyans nədir?

√ nəticələrin kommersiyalaşdırılması da daxil olmaqla bütün innovasiya tsikli üzrə mürəkkəb işlər kompleksinin həyata keçirilməsi üçün
iştirakçıların firmalararası kooperasiya sazişidir

• müəssisələrin inteqrasiyasının elə formasıdır ki, burada sazişə girən şirkətlər vahid istehsal kompleksinə çevrilir və özlərinin hüquqi,
istehsal və kommersiya müstəqilliyini itirirlər və onların idarə edilməsi vahid mərkəzdən həyata keçirilir

•
iri müstəqil şirkətlərin ayrı-ayrı fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi və birgə maliyyələşdirilməsi, strateji elmi-tədqiqat və layihə-konstruktor
işləmələrinin (ETLKİ) həyata keçirilməsi, texnologiya və standartların işlənilməsi məqsədi ilə firmalararası kooperasiya çərçivəsində
yaratdıqları müvəqqəti birlikdir

• eynicinsi sənaye müəssisələrinin öz məhsullarının ümumi satış kontoru vasitəsilə satışını təşkil etmək məqsədi ilə xüsusi ticarət
cəmiyyəti yaxud ortaqlığı formasında yaratdıqları birlikdir

• müxtəlif şirkətlərin vahid maliyyə nəzarəti altında birləşməsini nəzərdə tutan inteqrasiya formasıdır

435. Elmi park nədir?

√ yüksək elmi potensiala malik iri elmi mərkəzlərin (məsələn, universitetlər, institutlar və s.) ətrafında formalaşan və onların elmi
ideyalarının və ixtiralarının tətbiqini nəzərdə tutulan innovasiya təşkilatıdır

•
iri müstəqil şirkətlərin ayrı-ayrı fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi və birgə maliyyələşdirilməsi, strateji elmi-tədqiqat və layihə-konstruktor
işləmələrinin (ETLKİ) həyata keçirilməsi, texnologiya və standartların işlənilməsi məqsədi ilə firmalararası kooperasiya çərçivəsində
yaratdıqları müvəqqəti birlikdir

• müxtəlif şirkətlərin vahid maliyyə nəzarəti altında birləşməsini nəzərdə tutan inteqrasiya formasıdır

• müəssisələrin inteqrasiyasının elə formasıdır ki, burada sazişə girən şirkətlər vahid istehsal kompleksinə çevrilir və özlərinin hüquqi,
istehsal və kommersiya müstəqilliyini itirirlər və onların idarə edilməsi vahid mərkəzdən həyata keçirilir

• nəticələrin kommersiyalaşdırılması da daxil olmaqla bütün innovasiya tsikli üzrə mürəkkəb işlər kompleksinin həyata keçirilməsi üçün
iştirakçıların firmalararası kooperasiya sazişidir

436. Texnopark nədir?

•
İri müstəqil şirkətlərin ayrı-ayrı fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi və birgə maliyyələşdirilməsi, strateji elmi-tədqiqat və layihə-konstruktor
işləmələrinin (ETLKİ) həyata keçirilməsi, texnologiya və standartların işlənilməsi məqsədi ilə firmalararası kooperasiya çərçivəsində
yaratdıqları müvəqqəti birlikdir

• hüquqi yaxud fiziki şəxslərin, bir qayda olaraq, ümumi təsərrüfat, elmi, mədəni yaxud başqa qeyri-kommersiya məqsədlərinə çatmaq
üçün yaratdıqları könüllü birlik formasıdır

√ Fəaliyyəti elmi-texniki tədqiqatların kommersiyalaşdırılmasına və yeniliklərin maddi istehsal sferasına hərəkətinin sürətləndirilməsinə
əsaslanan kompakt (sıx əlaqəli) yerləşdirilmiş kompleksdir

• eynicinsi sənaye müəssisələrinin öz məhsullarının ümumi satış kontoru vasitəsilə satışını təşkil etmək məqsədi ilə xüsusi ticarət
cəmiyyəti yaxud ortaqlığı formasında yaratdıqları birlikdir

• Yüksək elmi potensiala malik iri elmi mərkəzlərin (məsələn, universitetlər, institutlar və s.) ətrafında formalaşan və onların elmi
ideyalarının və ixtiralarının tətbiqini nəzərdə tutun innovasiya təşkilatıdır

437. Texnopolis nədir?

• Nəticələrin kommersiyalaşdırılması da daxil olmaqla bütün innovasiya tsikli üzrə mürəkkəb işlər kompleksinin həyata keçirilməsi üçün
iştirakçıların firmalararası kooperasiya sazişidir

• Fəaliyyəti elmi-texniki tədqiqatların kommersiyalaşdırılmasına və yeniliklərin maddi istehsal sferasına hərəkətinin sürətləndirilməsinə
əsaslanan kompakt (sıx əlaqəli) yerləşdirilmiş kompleksdir



• Yüksək elmi potensiala malik iri elmi mərkəzlərin (məsələn, universitetlər, institutlar və s.) ətrafında formalaşan və onların elmi
ideyalarının və ixtiralarının tətbiqini nəzərdə tutun innovasiya təşkilatıdır

•
İri müstəqil şirkətlərin ayrı-ayrı fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi və birgə maliyyələşdirilməsi, strateji elmi-tədqiqat və layihə-konstruktor
işləmələrinin (ETLKİ) həyata keçirilməsi, texnologiya və standartların işlənilməsi məqsədi ilə firmalararası kooperasiya çərçivəsində
yaratdıqları müvəqqəti birlikdir.

√ Müəyyən bir ərazidə (məsələn, inkişaf etmiş infrastruktura malik kiçik şəhərdə) tam innovasiya tsiklini əhatə edən müəssisə və
idarələrin daxil olduğu elmi ideyalar mərkəzi (məsələn, universitet) yanında xüsusi olaraq yaradılmış kompleksdir

438. Konsorsium nədir?

• müxtəlif şirkətlərin vahid maliyyə nəzarəti altında birləşməsini nəzərdə tutan inteqrasiya formasıdır

• müəssisələrin inteqrasiyasının elə formasıdır ki, burada sazişə girən şirkətlər vahid istehsal kompleksinə çevrilir və özlərinin hüquqi,
istehsal və kommersiya müstəqilliyini itirirlər və onların idarə edilməsi vahid mərkəzdən həyata keçirilir

• eynicinsi sənaye müəssisələrinin öz məhsullarının ümumi satış kontoru vasitəsilə satışını təşkil etmək məqsədi ilə xüsusi ticarət
cəmiyyəti yaxud ortaqlığı formasında yaratdıqları birlikdir

√
iri müstəqil şirkətlərin ayrı-ayrı fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi və birgə maliyyələşdirilməsi, strateji elmi-tədqiqat və layihə-konstruktor
işləmələrinin (ETLKİ) həyata keçirilməsi, texnologiya və standartların işlənilməsi məqsədi ilə firmalararası kooperasiya çərçivəsində
yaratdıqları müvəqqəti birlikdir

• hüquqi yaxud fiziki şəxslərin, bir qayda olaraq, ümumi təsərrüfat, elmi, mədəni yaxud başqa qeyri-kommersiya məqsədlərinə çatmaq
üçün yaratdıqları könüllü birlik formasıdır

439. Vençur firmalarının yaradılması hansı həlqədən ibarət deyil?

• innovasiyanın ideyası
• sahibkar
√ vençur firmasının yerlləşdiyi yer
• riskli kapital
• ictimai tələb

440. Riskli biznesin yayıldığı sahəyə hansı aid deyil?

•  elektrotexnika
• informasiya texnologiyası
• maşınqayırma
√ yeyinti sənayesi
• gen mühəndisliyi

441. Vençur müəssisələrinin hansı növləri məlumdur?

• kommutantlar, violentlər
• banklar, sığorta şirkətləri
• qız və asılı kompaniyalar
√ iri korporasiyaların riskli biznesi və daxili riskli layihələri
• patientlər, eksplerentlər

442. Vençur müəssisələrinin növlərinə hansı aiddir?

•  patientlər
• sığorta şirkətləri
√ şəxsi riskli biznes
• qız firmalar
• banklar

443. Vençur müəssisələrinin növlərinə hansı aiddir?

•  kommutantlar
• banklar
√ iri korporasiyaların daxili riskli layihələri
• qız firmalar
• səhmdar cəmiyyətlər

444. Vençur müəssisələrinin növlərinə hansı aiddir?



• violentlər
• sığorta kompaniyaları
√ şəxsi riskli biznes
• asılı kompaniyalar
• müstəqil kiçik müəssisələr

445. Aşağıdakı davranış tiplərindən hansı biri nəhəng şirkətlərə aid edilə bilməz?

√  patient
• “məğrur aslanlar”;
• “qüdrətli fillər”;
• “astagəl begemotlar”.
• violent;

446. Kommutant müəssisələrin bazar davranışı hansı heyvanın davranış tərzinə bənzədilir?

√ “boz siçanlar”;
• ilk qaranquşlar”;
• “məğrur aslanlar”;
• “astagəl begemotlar”.
• “hiyləgər” tülkülər”;

447. Eksplerent müəssisələrin bazar davranışı hansı heyvanın davranış tərzinə bənzədilir?

• “boz siçanlar”;
√ “ilk qaranquşlar”;
• “məğrur aslanlar”;
• “astagəl begemotlar”.
• “hiyləgər” tülkülər”;

448. Violent müəssisələrin bazar davranışı hansı heyvanın davranış tərzinə bənzədilir?

• “boz siçanlar”;
• “ilk qaranquşlar”;
√ “məğrur aslanlar”;
• “qüdrətli fillər”.
• “hiyləgər” tülkülər”;

449. Kiçik innovasiya müəssisələrinin rolu nədən ibarət deyil?

• yeni iş yerlərini yaratmaq
• iri müəssisələrin ehtiyaclarını təmin etmək
• xüsusi əmtəə və xidmətlərlə istehlakçıları təmin etmək
√ marketinq tədqiqatları aparmaq üçün daha çox imkanları olur
• yeni əmtəə və xidmətlər tətbiq etmək

450. Kiçik innovasiya müəssisələrinin üstünlüklərinə hansı aid deyil?

• son istehlakçıya daha yaxın olurlar
√ sosial inkişaf etmək üçün daha yaxşı imkanları olur, onlar bazarda daha rəqabətqabiliyyətli olurlar
• böyuməkdə olan tələbi maksimal sürətlə hesaba alırlar
• iqtisadiyyatın struktur dəyişikliklərinə operativ cavab verirlər
• bazarın tələblərinə böyük çeviklik və uyğunlaşma göstərirlər

451. Kiçik innovasiya müəssisələrinin üstünlüklərinə hansı aiddir?

• yeni texnologiyaların miqyaslı tətbiqi üçün daha yaxşı zəmin yaradır
√ iqtisadiyyatın struktur dəyişikliklərinə operativ reaksiya verirlər
• sosial inkişaf üçün daha əlverişli imkanları olur, onlar bazarda daha raqabətqabiliyyətlidirlər



• marketinq tədqiqatları aparmaq üçün daha çox imkanları olur
• daha güclü, cəmləşmiş və mərkəzləşmiş kapital

452.  Məğrur aslanlar :

• eksplerent firmalar
• kommutant firmalar
• violent firmalar
√ vençur firmalar
• patient firmalar

453.  Boz siçanlar :

• eksplerent firmalar
√ kommutant firmalar
• violent firmalar
• vençur firmalar
• patient firmalar

454.  Hiyləgər tülkülər :

• eksplerent firmalar
• kommutant firmalar
• violent firmalar
• vençur firmalar
√ patient firmalar

455.  İlk qaranquşlar :

√ eksplerent firmalar
• kommutant firmalar
• violent firmalar
• vençur firmalar
• patient firmalar

456. Kiçik innovasiya müəssisələrinin üstünlüklərinə hansı aid deyil?

• böyuməkdə olan tələbi maksimal sürətlə hesaba alırlar
√ marketinq tədqiqatları aparmaq üçün daha çox imkanları olur
• xüsusi kapitalın nisbətən daha sürətli dövr etməsi
• son istehlakçıya daha yaxın olurlar
• bazarın tələblərinə cavab olaraq məhsulun və istehsal prosesinin texnologiyasına tez proqressiv dəyişikliklər gətirmək qabiliyyəti

457. Kiçik innovasiya müəssisələrinin üstünlüklərinə hansı aid deyil?

• son istehlakçıya daha yaxın olurlar
√ yeni texnologiyaların miqyaslı tətbiqi üçün daha yaxşı zəmin yaradır
• böyuməkdə olan tələbi maksimal sürətlə hesaba alırlar
• iqtisadiyyatın struktur dəyişikliklərinə operativ cavab verirlər
• xüsusi kapitalın nisbətən daha sürətli dövr etməsi

458. Vençur sahibkarlığının üstünlüklərinə hansı aid deyil?

• çeviklik
• yeni ideyaları tez tutmaq
• yeni ideyaları sınaqdan keçirmək
√     mərkəzləşdirilmiş proqram
• sürətlə axtarış istiqamətini dəyişməsi

459. Riskli biznesin yayıldığı sahəyə hansı aid deyil?



•  elektrotexnika
• rabitə
• maşınqayırma
√ yüngül sənaye
•  informatika

460. Vençur müəssisələrini hansı növləri vardır?

• kommutantlar, violentlər, patientlər, eksplerentlər
• banklar, sığorta kompaniyaları, təqaüd fondları
√ iri korporasiyaların riskli biznesi və daxili riskli layihələri
•  kiçik və asılı olmayan kompaniyalar
• kiçik asılı olmayan müəssisələr

461. Kiçik innovasiya müəssisələrinin üstünlüklərinə hansı aiddir?

• yeni texnologiyaların miqyaslı tətbiqi üçün daha yaxşı zəmin yaradır
• marketinq tədqiqatları aparmaq üçün daha çox imkanları olur
√ xüsusi kapitalın nisbətən daha sürətli dövr etməsi
• sosial inkişaf üçün daha əlverişli imkanları olur, onlar bazarda daha raqabətqabiliyyətlidirlər
• daha güclü, cəmləşmiş və mərkəzləşmiş kapital

462. Vençur kapitalı nədir?

• annuitetin bir növüdür
• sığorta kapitalının bir növüdür
• səhmdar kapitalının formasıdır
√ riskli investisiyadır
• törəmə müəssisələrin kapitalıdır

463. Vençurlu maliyyələşmə hansı formalarda həyata keçirilir?

• qiymətli kağızların, səhmlərin buraxılması
• iri korporasiyaların daxili riskli layihələri
√ adətən konversiya hüququq ilə yeni firmaların səhmlərinin əldə edilməsi və müxtəlif növlü kreditlərin verilməsi
• vençurlu firmaların xüsusi vəsautləri
• investisiyalaşdırma və riskli layihələr

464. Kommutant müəssisələr hansılardır?

• bazarın müəyyən segmentini tutan və bazar payını böyütməyə cəhd göstərən dərin ixtisaslaşmış müəssisələr
• bazar lideri olan, aqressiv rəqabətə meylli, diversifikasiyalı istehsala malik nəhəng transmilli şirkətlər.
√ bazara ənənəvi məhsul və xidmətlərlə yeni daxil olan müəssisələr;
• innovativ məhsul və xidmətlərlə bazara yeni daxil olan müəssisələr;
• bazar rəqabətindən çəkinməyən, rəqabətə dözümlü və kütləvi istehsalla məşğul olan dərin ixtisaslaşmaya malik fimalar;

465. Violent müəssisələr hansılardır?

• bazara ənənəvi məhsul və xidmətlərlə yeni daxil olan müəssisələr;
• bazar lideri olan, aqressiv rəqabətə meylli, diversifikasiyalı istehsala malik nəhəng transmilli şirkətlər.
√ bazar rəqabətindən çəkinməyən, rəqabətə dözümlü və kütləvi istehsalla məşğul olan dərin ixtisaslaşmaya malik fimalar;
• bazarın müəyyən segmentini tutan və bazar payını böyütməyə cəhd göstərən dərin ixtisaslaşmış müəssisələr
• innovativ məhsul və xidmətlərlə bazara yeni daxil olan müəssisələr;

466. Eksplerent müəssisələr hansılardır?

• bazara ənənəvi məhsul və xidmətlərlə yeni daxil olan müəssisələr;
• bazar lideri olan, aqressiv rəqabətə meylli, diversifikasiyalı istehsala malik nəhəng transmilli şirkətlər.
• bazar rəqabətindən çəkinməyən, rəqabətə dözümlü və kütləvi istehsalla məşğul olan dərin ixtisaslaşmaya malik fimalar;



• bazarın müəyyən segmentini tutan və bazar payını böyütməyə cəhd göstərən dərin ixtisaslaşmış müəssisələr;
√ innovativ məhsul və xidmətlərlə bazara yeni daxil olan müəssisələr;

467. Vençur sahibkarlığının üstünlüklərinə hansı aid deyil?

• qoyulmuş tapşırıqların vaxtında yerinə yetirilir
√ perspektiv ideyalar yaradılmır
• gəlir əldə etmək cəhdi
• perspektiv ideyalar yaradılmış
• rəqabətin təzyiqi cəld hərəkət etməyi imkan

468. Patient firmalar necə adlanır?

√ “hiyləgər tülkülər”
• “boz siçanlar”
• “qüvvətli fillər”
• “ağır tərpənən begemotlar”
• “ilk qaranquşlar”

469. Firma-eksplerentlər hansı adı almışlar?

• “boz siçanlar”
• “qüvvətli fillər”
√ “ilk qaranquşlar”
• “hiyləgər tülkülər”
• “ağır tərpənən begemotlar”

470. Yeniliklərin bazara ötürülməsi ilə hansı firmalar məşğul olur?

• violentlər
• vençurlular
• kommutantlar
• patientlər
√ eksplerentlər

471. Aşağıdakılardan hansı vençur firmalarının yaranmasına imkan vermir?

• innovasiyanın ideyası
√ material resurslarının mövcudluğu
• riskli kapital
• sahibkar
• ictimai tələb

472. Vençur firmalarının yaradılması hansı həlqədən ibarət deyil?

• riskli kapital
√ rəqabətlərin mövcudluğu
•  ictimai tələb
• innovasiyanın ideyası
• sahibkar

473. Vençur firmaları necə xarakterizə etmək olar?

• bazarın dar seqmentinə işləyirlər və dəbin, reklamın təsiri altında formalaşmış tələbatları təmin edirlər
• lokal, hətta fərdi tələbləri təmin edir, xırda bənzətmə istehsalı ilə məşğul olurlar
√ məhsul istehsalının təşkili ilə məşğul olmur, yalnız öz tədqiqatlarını digər firmalara ötürdüyünə görə o qədər də gəlirli firmalar deyil
• geniş istehlak dairəsi üçün  iriseriyalı və kütləvi məhsul buraxılışı ilə firmalar məşğuldur
• bazarın köhnə seqmentlərinin yeni yaxud radikal dəyişikliklərinin yaradılmasında ixtisaslaşan firmalardır

474. Violent firmaları necə xarakterizə etmək olar?



• bazarın dar seqmentinə işləyirlər və dəbin, reklamın təsiri altında formalaşmış tələbatları təmin edirlər
√ geniş istehlak dairəsi üçün  iriseriyalı və kütləvi məhsul buraxılışı ilə firmalar məşğuldur
• bazarın köhnə seqmentlərinin yeni yaxud radikal dəyişikliklərinin yaradılmasında ixtisaslaşan firmalardır
• məhsul istehsalının təşkili ilə məşğul olmur, yalnız öz tədqiqatlarını digər firmalara ötürdüyünə görə o qədər də gəlirli firmalar deyil
• lokal, hətta fərdi tələbləri təmin edir, xırda bənzətmə istehsalı ilə məşğul olurlar

475. Kommutant firmaları necə xarakterizə etmək olar?

• məhsul istehsalının təşkili ilə məşğul olmur, yalnız öz tədqiqatlarını digər firmalara ötürdüyünə görə o qədər də gəlirli firmalar deyil
• bazarın köhnə seqmentlərinin yeni yaxud radikal dəyişikliklərinin yaradılmasında ixtisaslaşan firmalardır
• bazarın dar seqmentinə işləyirlər və dəbin, reklamın təsiri altında formalaşmış tələbatları təmin edirlər
• geniş istehlak dairəsi üçün  iriseriyalı və kütləvi məhsul buraxılışı ilə firmalar məşğuldur
√ lokal, hətta fərdi tələbləri təmin edir, xırda bənzətmə istehsalı ilə məşğul olurlar

476. Patient firmaları necə xarakterizə etmək olar?

• geniş istehlak dairəsi üçün  iriseriyalı və kütləvi məhsul buraxılışı ilə firmalar məşğuldur
• məhsul istehsalının təşkili ilə məşğul olmur, yalnız öz tədqiqatlarını digər firmalara ötürdüyünə görə o qədər də gəlirli firmalar deyil
• bazarın köhnə seqmentlərinin yeni yaxud radikal dəyişikliklərinin yaradılmasında ixtisaslaşan firmalardır
• lokal, hətta fərdi tələbləri təmin edir, xırda bənzətmə istehsalı ilə məşğul olurlar
√ bazarın dar seqmentinə işləyirlər və dəbin, reklamın təsiri altında formalaşmış tələbatları təmin edirlər

477. Eksplerent firmaları necə xarakterizə etmək olar?

• bazarın dar seqmentinə işləyirlər və dəbin, reklamın təsiri altında formalaşmış tələbatları təmin edirlər
• məhsul istehsalının təşkili ilə məşğul olmur, yalnız öz tədqiqatlarını digər firmalara ötürdüyünə görə o qədər də gəlirli firmalar deyil
• lokal, hətta fərdi tələbləri təmin edir, xırda bənzətmə istehsalı ilə məşğul olurlar
• geniş istehlak dairəsi üçün  iriseriyalı və kütləvi məhsul buraxılışı ilə firmalar məşğuldur
√ bazarın köhnə seqmentlərinin yeni yaxud radikal dəyişikliklərinin yaradılmasında ixtisaslaşan firmalardır

478. Riskli (vençurlu) sahibkarlığın xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

• kredit faizləri ilə vəsaitlər uzun müddətə verilir
• bank pul vəsaitlərinin investora vaxtında qaytarılması üçün zəmanət verir
• bu sahibkarlığın ən gəlirsiz növüdür
• vençurlu firmaların ixtiyarına keçmiş resurslar bir il ərzində kənarlaşdırıla bilər
√ kreditləşmədə adi təminat tələb olunmur

479. İnvestisiyalaşmanın başqa formalarından fərqli olaraq vençurlu kapitalın xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

• innovasiya ideyasının mövcudluğu
• ictimai tələbin təmin edilməsinə istiqamətlənməsi
√ maliyyələşdirilən firmanın idarə edilməsində investorun fəallığı
• qoyulmuş vəsaitin qayıtmaması riskini özündə daşıyır
• nisbətən qısa müddətə vəsaitlərin verilməsi

480. İstehsal resurslarına nə aid deyil?

• maliyyə resusrları
• sahibkarlıq qabiliyyəti
√ kommersiya krediti
• istehsal vəsaitləri
• əmək resursları

481. Sadalananlardan hansıları innovasiyanın dolayı maliyyələşdirmə mənbəyinə aiddir?

√ xüsusi elmi avadanlıq və stendlərin lizinqi
• müəssisələrin xüsusi vəsaitləri
•  zaminlər



• innovasiya investisiyaları
• büdcə vəsaitləri

482. İnnovasiyaların hansı maliyyələşdirmə metodları mövcuddur?

√ birbaşa və dolayı
• daxili və büdcə metodu
• ümumdövlət, sahə, regional
• xüsusi və borc alınmış
• əsas və köməkçi

483. İstehsal resurslarına nə aid deyil?

√ komersiya krediti
• texnologiya və təşəbbüskarlıq qrupları
• əmək resursları
• kapital
• təbii resurslar

484. Sadalananlardan hansı dövlət qeyri-büdcə fondlarının xüsusiyyətidir?

√ ciddi məqsədli istiqamətin olması

• fondların pul resursları bələdiyyə xüsusiyyətlərindədir, büdcələrin həmçinin başqa fondların tərkibinə daxil edilmir və bu və ya digər
məqsədlərə müsadirə etməyə məxsus deyildir

• əsasən və hüquqi şəxslərin könüllü ayırmalarının hesabına formalaşır
• fondlara haqq vermə tarifləri hər bir müəssisə tərəfindən sərbəst qoyulur
• fondların vəsaitləri büdcəyə daxil edilmiş dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunur

485. Fərziyyələr üsulunda hansı siyasi göstərəcidən istifadə edilmir?

√ bazardakı qiymət və maya dəyəri
• xaricdən gələcək potensial təhlükə
• hökümət qurumlarının qərarlarında qarışıqlıq
• hökümət qruplarında nəzarətin və tarazlığın dərəcəsi
• hökümətin bir-birini tamamlayan iqtisadi – siyasi fəaliyyətlər

486. Fərziyyələr üsulunda hansı iqtisadi göstəricidən istifadə edilmir?

• valyuta siyasəti
√ investisiya xərclərinin miqdarı
• idarəetmənin keyfiyyəti
• hökümətin maliyyə siyasəti
• beynəlxalq kreditlərə olan münasibətlər

487. Fərziyyələr üsulunda hansı iqtisadi göstəricidən istifadə edilmir?

• pul siyasətinin təsirli olması
• idarəetmənin keyfiyyəti
• investisiyalara qarşı hökümətin münasibətləri
√ ölkə riski
• hökümətin maliyyə siyasəti

488. Ölkə riskinin müəyyən edilməsində hansı üsuldan istifadə edilmir?

• statistik təhlil
√ komersiya metodu
• iqtisadi, sosial amillər
• fərziyyə üsulu
• cədvəl üsulu



489. Elmi əməkdaşlar:

√ kəşflər etməklə və innovasiya fikirlərini təklif edərək yeni ideyalar irəli sürürlər
• bütün sadalananlar
• inzibati-təsərrüfat fəaliyyətlə məşğul olurlar

• özündə patentli xidmətlərin, elmi-texniki və maliyyə-kommersiya məlumat bölmələri maliyyə-iqtisadi bölmələrini, işçilərini,
laborantları daxil edir

• elmi xidmətlə, tədqiqatlarının nəticələrinin realizasiyasıyla məşğul olur

490. Elmi kadrlara aiddir:

• elmi işçilər, eksperimental zavodlar, sexlər, laboratoriyaların yüksək ixtisaslı kadrları
• tədqiqatçılar, ixtiraçılar, sexlərin rəhbərləri
• elmi-tədqiqat təşkilatlarının strukturu və onun çevikliyi
• alimlər, kiçik xidmətedici heyət, novatorlar
√ tədqiqatçılar, texniklər, laborantlar

491. Elmi-texniki təşkilatların heyəti qruplarından hansı qrupu elmi-texniki kadrların strukturasının əsas hissəsi sayılır?

• inzibati təsərrüfat heyəti
• xidmətedici heyət
√ elmi əməkdaşlar
• elmi-texniki heyət
• elmi-köməkçi heyət

492. Sadalananlardan nəyi elmi-texniki təşkilatların heyətinə daxil edilmir?

• inzibati təsərrüfat heyəti
√ xidmətedici heyət
• elmi əməkdaşlar
• elmi-texniki heyət
• elmi-köməkçi heyət

493. Elmi-texniki təşkilatların təşkili təxminən hansı nisbətdə elmi işçilər və köməkçi texniki işçilər olmalıdır?

√ 1:2,5
• 1:1
• 1:2
• 2,5: 1
• 2:1

494. Elmi təşkilatlarda hansı tipli iş qrafiki geniş yayılmışdır?

• cəmləşdirilmiş iş günü
• natamam (qismən) məşğul
• sadalananlardan heç biri
• sıxılmış iş həftəsi
√ çevik qrafik (cədvəl)

495. Elmi-texniki heyət:

• bütün sadalananlar

• özündə patentli xidmətlərin, elmi-texniki və maliyyə-kommersiya məlumat bölmələri maliyyə-iqtisadi bölmələrini, işçilərini,
laborantları daxil edir

√ elmi xidmətlə, tədqiqatlarının nəticələrinin realizasiyasıyla məşğul olur
• kəşflər etməklə və innovasiya fikirlərini təklif edərək yeni ideyalar irəli sürürlər
• inzibati-təsərrüfat fəaliyyətlə məşğul olurlar

496. Elmi-köməkçi heyət:



• elmi xidmətlə, tədqiqatlarının nəticələrinin realizasiyasıyla məşğul olur
• bütün sadalananlar
• inzibati-təsərrüfat fəaliyyətlə məşğul olurlar
• kəşflər etməklə və innovasiya fikirlərini təklif edərək yeni ideyalar irəli sürürlər

√ özündə patentli xidmətlərin, elmi-texniki və maliyyə-kommersiya məlumat bölmələri maliyyə-iqtisadi bölmələrini, işçilərini,
laborantları daxil edir

497. İntellektual mülkiyyətə nə aid deyil?

• nəzəriyyələr
• incəsənət əsərləri
• proqram məhsulları
√ mülkiyyət hüququ
•  kəşflər

498. Azərbaycanda yeniliklərə (ixtiralara və s.) müəlliflik hüquqları harada qeydiyyata alınır?

• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetində
• Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsində
√ Azərbaycan Respublikasının Müəlliflik Hüquqları Agentliyində
• Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyində
• Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyində

499. İntellektual mülkiyyətə nə daxil deyil?

• radio və teleproqramlar
• incəsənət əsərləri
• nəzəriyyələr
• proqram məhsulları
√ mal və xidmətlər

500. İntellektual mülkiyyətə nə daxil deyil?

• modellər
• konsepsiyalar
•  ixtiralar
• kəşflər
√ mülkiyyət hüququ


