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GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı və işlənilmə dərəcəsi. Dünyanın əsas iqtisadi inkişaf 

tendensiyalarına müvafiq olaraq Azərbaycanın biliyə, İKT-yə, innovasiyaya 

əsaslanaraq inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi bir sıra dövlət sənədlərində təsbit 

olunmuşdur. İnnovativ inkişafa keçid üçün yüksək elm-texnologiya və innovasiya 

parkları əsas hərəkətverici qüvvədir. Son onillikdə qəbul olunan ölkənin İnkişaf  

konsepsiyasında [1], eləcə də İnformasiya cəmiyyəti üzrə Milli Strategiyada [3]  

elm-təhsil-istehsalat sahələri arasında qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi 

istiqamətində yeni idarəetmə mexanizmlərinin işlənilməsi, innovasiya 

mərkəzlərinin, texnoparkların yaradılması məsələləri qoyulmuşdur. Elm haqqında  

qanunda da [5] biliklərə əsaslanan intellektual cəmiyyətin və iqtisadiyyatın 

formalaşdırılması problemlərinin tədqiqi, elmi innovasiya subyektlərinin, 

innovasiyalar üzrə informasiya bankının inkişaf etdirilməsi cəmiyyət qarşısında 

qoyulan əsas məqsədlərdəndir.  

Ölkədə həyata keçirilən kompleks islahatların təməlində intellektual potensial, 

texnoloji tərəqqi, elmin və təhsilin inkişaf səviyyəsi dayanır. 4.0 Sənaye 

inqilabının  [89] tələblərinə uyğun olaraq qarşıdakı illərdə robot texnikası, avtonom 

işləyən nəqliyyat vasitəsi, süni intellekt, Əşyaların İnterneti, böyük verilənlərin 

emalı üzrə informasiya texnologiyaları aktuallaşacaqdır.  

Milli iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə işlənilmiş Strateji Yol Xəritələrində 

(SYX) [21] iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyini, inklüzivliyini və sosial rifahını 

daha da artırmaq planlaşdırılmışdır. Müvafiq sahə üzrə SYX-nin başlıca məqsədi 

[29] elmin, təhsilin, istehsalın, xidmət sahələrinin rəqəmsallaşdırılması üçün 

ölkənin İKT sənayesinin potensialının artırılmasıdır. Bu prosesdə həlli tələb 

olunan əsas problemlərdən biri də  müasir texnopark strukturlarının səmərəli  

təşkili və idarə olunması problemlərinin elmi-metodoloji əsaslara söykənərək 

vaxtında həll edilməsidir. 

Texnoparkların idarə olunması problemləri üzrə elmi nəşrlərin 

vizuallaşdırılmış bibliometrik nəticələrinin təhlili (Əlavə, Qrafik 1-6) göstərir ki, 

elmi parkların fəaliyyətinin bəzi aspektləri Thelwall Mike (İngiltərə), Tijssen 
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Robert (Niderland), Chen Han-Shen (Tayvan), Kilinc Mehmet Serdar, S.Y.Gulbas 

(Türkiyə), Zhou Ning, Shi Fengdan (Çin), Lamperti Francesco (İtaliya),  Sanaz 

Pourdarab, Mohammad Abbasian (Iran), Abdulov A.N., Vixanski O.S., Левченко  

Ю.И., Sokolov L.V. (Rusiya) və s. kimi  müəlliflər tərəfindən tədqiq olunmuşdur. 

Bu nəşrlərdə iqtisadi inkişafda elm-texnologiya parklarının rolunun təhlili, 

texnoparkların fəaliyyətinin riyazi modellər vasitəsilə tədqiqi, texnoparkın 

kompleks fəaliyyətinin modelləşdirilməsi, texnologiya parklarında səmərəliliyin 

artırılması, qeyri müəyyənlik şəraitində texnologiya parklarının 

rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi modelinin işlənilməsi, innovasiya 

layihələrinin qiymətləndirilməsində çoxkriteriyalı yanaşmalardan istifadə edilməsi, 

texnoparklarda əmək məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi, elmi parkların vahid 

informasiya mərkəzinin işlənilməsi elmi-texniki parkların əməkdaşlığının 

perspektiv istiqamətləri və s. kimi problemlərə baxılmışdır  [83, 84, 88, 91, 105, 

108, 111, 114, 119, 122, 126, 139, 141, 146].  

Bunlara baxmayaraq aparılan araşdırmalar göstərir ki, texnoparkların 

fəaliyyəti üzrə beynəlxalq təcrübənin ümumiləşdirilərək Azərbaycanda tətbiq 

olunması və texnoparkların səmərəli idarə olunması problemləri kifayət qədər 

əhatəli formada öyrənilməmişdir. Ona görə də texnoparkın idarəetmə  

problemlərinin həlli üçün riyazi modelləşmə və informasiya texnologiyalarının 

müasir nailiyyətlərindən yararlanmaqla müvafiq modellərin, metodların, 

alqoritmlərin işlənilməsi olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Müasir texnopark strukturları bütün dünyada 4.0 Sənaye inqilabı çağırışlarına 

müvafiq olaraq davamlı və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi, intellektual 

potensialın gücləndirilməsi, elm-texnologiya tutumlu sahələrin daha yüksək 

inkişafı üçün əlverişli vasitə olaraq qəbul edilir. İnnovasiya strukturlarının 

yaradılması üçün innovativ, rəqabətqabiliyyətli və ixracyönlü sənaye potensialının 

formalaşdırılması, İKT-in və intellektual informasiya texnologiyaların geniş 

tətbiqi, “elektron hökumət”in inkişaf etdirilməsi, yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin 

hazırlanması, qlobal iqtisadi informasiya fəzasına sıx inteqrasiya vacib 

şərtlərdəndir. Hazırda müxtəlif xarakterli elmi texnopark strukturları üzrə  
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perspektiv beynəlxalq tövsiyələrin, razılaşmaların müqayisəli təhlili əsasında 

onların fəaliyyətinin səmərəli təşkili, tənzimlənməsi  və keyfiyyətli idarə olunması 

ən əsas vəzifələrdəndir. Ona görə də texnoparkların səmərəli idarə olunması üzrə 

mövcud model və metodların ümumiləşdirilməsi, onların elmi-nəzəri cəhətdən 

daha da inkişaf etdirilməsi müasir İnformasiya cəmiyyətinin qarşısında duran ən 

ümdə məsələlərdəndir.  

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. İnformasiya iqtisadiyyatı şəraitində 

texnoparkların fəaliyyətinin səmərəli təşkili və idarə olunması üçün müvafiq 

modellərin, metodların, alqoritmlərin və tövsiyələrin işlənilməsidir. 

Dissertasiya işində qarşıya qoyulmuş  məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı 

məsələlər tədqiq olunur: 

1. Texnoparkların elmi-texnoloji  mühit və sosial-iqtisadi infrastruktur obyekti 

olaraq formalaşma mərhələlərinin, spesifik xüsusiyyətlərinin araşdırılması 

və həmin sahədə beynəlxalq  təcrübənin sistemli analizi nəticəsində onun 

elmi-nəzəri problemlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

2. Texnoparkların mürəkkəb sistem olaraq idarəetmə obyekti kimi innovasiya 

proseslərinin idarə olunması problemlərinin tədqiqi;   

3. Mövcud fəaliyyət formalarının sintezi əsasında innovativ texnoparkların 

səmərəli təşkilati-idarəetmə modelinin işlənilməsi; 

4. Texnoparkların fəaliyyətinin səmərəli təşkili üzrə informasiya təminatı 

sisteminin, onun əsas göstəricilər blokunun və arxitektur-texnoloji 

strukturunun işlənilməsi;    

5. Texnoparkların idarə olunması və innovativ fəaliyyətinin kompleks analizi 

və müqayisəli qiymətləndirilməsi üzrə göstəricilər, kriteriyalar, model və 

alqoritmlərin işlənilməsi;  

6. Texnoparklarda innovasiya layihələrinin seçilməsi və reallaşması üzrə 

göstəricilərin, kriteriyaların müəyyənləşdirilməsi və innovativ layihələrin  

qiymətləndirilməsi modellərinin və alqoritmlərinin işlənilməsi;  
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7. Texnoparklarda innovativ məhsul-xidmət istehsalı buraxılışına təsir edən 

əsas amillərin müəyyənləşdirilməsi və müvafiq proseslərin çoxfaktorlu 

modelləşdirilməsi;  

8. Təklif olunmuş model və metodların, alqoritmlərin eksperimental 

nəticələrinin təhlili əsasında Azərbaycanda texnoparkların innovativ 

fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi və onların   inkişaf  perspektivləri 

üzrə tövsiyələrin işlənilməsi. 

Tədqiqat metodları. Dissertasiya işində qarşıya qoyulmuş məsələləri həll 

etmək üçün sistemli analiz, çoxkriteriyalı optimallaşma üsulları, kompüter 

modelləşməsi, qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi və s. istifadə edilmişdir. 

Dissertasiya işində tədqiqat obyekti olaraq innovasiya texnoparklarının 

idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi prosesləri qəbul olunmuşdur.  

Tədqiqat predmeti olaraq isə texnoparkların fəaliyyətinin effektiv təşkilində 

innovasiya layihələrinin seçilməsi prosesləri, texnoparkların fəaliyyətinin 

kompleks qiymətləndirilməsi və innovativ məhsul-xidmət istehsalı prosesləri 

götürülmüşdür. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 

 sosial-iqtisadi infrastruktur obyekti kimi texnoparkların müasir innovativ 

təşkilati-idarəetmə strukturu; 

 texnoparkların təkmilləşdirilmiş informasiya təminatı sisteminin arxitektur- 

texnoloji struktur modeli; 

 texnoparkların fəaliyyətinin idarə olunması sisteminin  və innovativ 

inkişafının konseptual modelləri; 

 texnoparkların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə innovativ layihələrin 

göstəriciləri və kriteriyaları; 

 texnoparkların idarə olunması və fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi  üzrə 

göstəricilər sistemi və texnoparkların fəaliyyətinin müqayisəli 

qiymətləndirilməsi üzrə kompozit indikatorlar sistemi; 

 texnoparkların kompozit indeksi əsasında onların kompleks fəaliyyətinin 

müqayisəli qiymətləndirilməsi metodu;   
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 texnoparklarda innovativ məhsul-xidmət istehsalı proseslərinin çoxfaktorlu 

modelləri. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Dissertasiya işində əldə olunan elmi yeniliklər 

aşağıdakılardır: 

 mürəkkəb strukturlu sosial-iqtisadi infrastruktur obyekti kimi texnoparkların 

müasir innovativ təşkilati-idarəetmə modeli təklif olunmuşdur; 

 texnoparkların təkmilləşdirilmiş informasiya təminatı sisteminin arxitektur- 

texnoloji struktur modeli işlənilmişdir; 

 texnoparkların fəaliyyətinin idarə olunması sisteminin və innovativ 

inkişafının konseptual modeli  işlənilmişdir; 

 texnoparklarda innovativ layihələrin seçim göstəriciləri və kriteriyaları 

müəyyənləşdirilmiş, onların müqayisəli qiymətləndirilməsi üsulu 

işlənilmişdir; 

 texnoparkların idarə olunması və fəaliyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi  

üzrə göstəricilər və kompozit indikatorlar sistemi təklif olunmuşdur; 

 texnoparkların kompozit indeksi əsasında onların kompleks fəaliyyətinin 

müqayisəli qiymətləndirilməsi metodu işlənilmişdir; 

 texnoparklarda innovativ məhsul-xidmət istehsalı proseslərinin çoxfaktorlu 

modelləri  işlənilmişdir. 

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. İşdə təklif olunan indekslər, 

kriteriyalar, model və metodlar müxtəlif sahə texnoparklarında tətbiq oluna bilər.  

İşdə tətbiq olunan idarəetmə modelləri və metodları innovasiya 

müəssisələrinin fəaliyyətində istifadə oluna bilər.  

Təklif edilən metod və modellərin əsasında əldə edilmiş elmi-praktiki 

nəticələr müxtəlif texnopark strukturlarının fəaliyyət nəticələrinin səmərəliliyinin 

artırılmasına imkan verir.  

Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya işinin əsas elmi-nəzəri və praktiki 

nəticələri   Osaka (Yaponiya), Moskva,   Novosibirsk, Astana, Vinnitsa,  Bakı və s.  
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keçirilən 20-dən çox beynəlxalq və Respublika səviyyəli konfranslarda  məruzə 

edilmişdir. Beynəlxalq  konfranslardan 13-nün materialları xarici  elmi bazalarda 

indeksləşdirilmişdir. Dissertasiya işinin elmi-nəzəri və praktiki nəticələri 

müntəzəm olaraq Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramlarının 

icra prosesində (2012-2019-cu illər), Yoxsulluğun azaldılması üzrə Dövlət 

Proqramının icrasında (2012-2019-cu illər) istifadə olunmuşdur. Həmçinin 

İnformasiya cəmiyyəti məsələləri üzrə Milli Strategiyanın fəaliyyət planının 

(2014-2019-ci illər) icrasında, Telekommunikasiya və İnformasiya 

Texnologiyalarının inkişafı üzrə Strateji Yol Xəritəsinin (SYX) fəaliyyət planının  

icrasında (2016-2019-cu illər) istifadə edilmişdir. İşin nəticələri müntəzəm olaraq 

2012-2020-ci illər ərzində AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun illik 

hesabatlarına daxil edilərək müvafiq təşkilatlara təqdim edilmişdir.  

Çap olunmuş elmi əsərlər. Dissertasiya mövzusu üzrə müəllifin ümumilikdə 

24 elmi iş, o cümlədən 6 beynəlxalq və 7  respublika səviyyəli jurnal məqaləsi, 8  

beynəlxalq və 3 respublika konfrans materiallarında nəşr edilmişdir. Həmin 

işlərdən, 4-ü Web of Science və Scopus bazasında, 10-u digər beynəlxalq elmi 

bazalarda indeksləşdirilmişdir. Qalanları isə AAK-ın tövsiyyə etdiyi digər elmi 

nəşrlərdir.  

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Dissertasiya işi 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları 

İnstitutunda yerinə yetirilmişdir.  

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin həcmi. Dissertasiya işi giriş, dörd 

fəsil, nəticə, 146 adda ədəbiyyat siyahısı, əlavə, 43 şəkil və 12 cədvəldən ibarət 

olmaqla 175 səhifədir. İşin əsas hissəsi 142  səhifədə şərh olunmuşdur.  

Dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi 

283644 qədərdir. Ədəbiyyat siyahısı və  əlavələr nəzərə alınmadan 243179 

işarədir. 

Dissertasiyanın 1-ci fəsilində 48470, 2-ci fəsilində 49151, 3-cü fəsilində 

68777, 4-cü fəsilində 55088 işarə vardır.  

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi8_emkmYHVAhWhKJoKHatUCjgQFgggMAA&url=https://www.webofknowledge.com/&usg=AFQjCNFpSQHQIpVRIlROHobK4dEniDPwzA
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I FƏSİL.  TEXNOPARKLARIN  İNNOVATİV XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN  VƏ 

İDARƏ OLUNMASI PROBLEMLƏRİNİN TƏDQİQİ  

Müasir dövrdə yeni texnoloji innovasiyaların cəmiyyətə və ətraf mühitə təsiri, 

insanın yaşam tərzinin daha keyfiyyətli və təhlükəsiz olması, cəmiyyətin və 

iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması, intellektual sistemlərin geniş tətbiqi, iqtisadiyyatda 

və ictimai həyatda inteqrasiya və qloballaşma proseslərinin yeni xarakter alması, 

elmin, təhsilin, sənayenin birgə nailiyyətləri hesabına formalaşan yeni iqtisadi 

innovativ strukturların – texnoparkların yaranmasına gətirib çıxardı.  

Yeni iqtisadi şəraitdə texnoparklar kompleks təyinatlı mürəkkəb sistemlərə 

xas olan sosial-iqtisadi xarakterli idarəetmə obyektləri kimi fəaliyyət göstərirlər. 

Hazırda iqtisadiyyatın inkişafında katalizator rolunu oynayan texnoparkların 

yaradılmasının, fəaliyyətinin effektiv təşkilininin və onun səmərəli idarə 

olunmasının elmi əsaslarla həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyan vəzifəyə 

çevrilmişdir. 

 

1.1. Texnoparkların mürəkkəb idarəetmə obyekti kimi formalaşması                     

məsələləri  

Dünyanın qabaqcıl ölkələrində zəruri innovativ tədqiqatların aparılması üçün 

ötən əsrin ortalarında elmi-texniki və texnoloji mərkəzlər meydana çıxmağa 

başladı. Sonralar texnoparklar kimi formalaşmağa başlayan həmin strukturlarda 

elmtutumlu məhsullar və yeni texnologiyalar işlənilir, innovativ tədqiqatlar 

aparılırdı. Bu nöqteyi-nəzərdən texnoparklar mürəkkəb sosial-iqtisadi xarakterli 

sistem kimi dünya iqtisadiyyatında baş verən əsas mütərəqqi dəyişikliklərə və 

tələblərə uyğun idi. Onlar kompleks təyinatlı mürəkkəb sosial-iqtisadi idarəetmə 

obyekti kimi həm də elmi inkişaf etdirmək vasitələrindən biridir. 

Texnoparklar milli və qlobal elmi-texniki nailiyyətlərin 

kommersiyalaşdırılmasına yardım etməklə müəyyən ərazidə innovasiya mühitinin 
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formalaşmasını yerinə yetirən xüsusiləşdirilmiş elm-istehsal kompleksləridir. Onlar 

kompleks təyinatlı, mürəkkəb xarakterli innovativ strukturlar kimi elə iqtisadi 

mühiti formalaşdırmağa imkan verir ki, həmin mühit elmi-texnoloji və istehsal 

sahibkarlığının sabit inkişafını, yeni kiçik və orta müəssisələrin yaradılmasını, 

rəqabətqabiliyyətli elmtutumlu məhsulun istehsalını və onların yerli və xarici 

bazarlara çatdırılmasını təmin etsin [2, 65].  

Texnoparklar kiçik və orta elmtutumlu innovasiya şirkətlərinin inkişafı üçün 

maksimum əlverişli mühitin formalaşdırıldığı elm-istehsalat kompleksləridir və 

əsasən elmi-tədqiqat fəaliyyətinin nəticələrinin kommersiya məhsuluna çevrilməsi 

və bazara çıxarılmasının təşkili  ilə məşğul olurlar [110, 120]. Texnologiyalar parkı 

və ya texnopark innovasiya məhsulunun və yüksək texnologiyaların hazırlanması, 

işlənilməsi və ya təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə elmi tədqiqatların və təcrübi-

konstruktor işlərinin aparılması (ETTKI), onların nəticələrinin sənaye, xidmət və 

digər sahələrdə tətbiqi və kommersiyalaşdırılması üçün zəruri infrastrukturu, 

maddi-texniki bazası, innovativ mühiti və idarəetmə qurumları olan mürəkkəb 

xarakterli sosial-iqtisadi obyektdir. İdarəetmə obyekti və təsərrüfat subyekti kimi 

texnopark həm konkret qapalı bir ərazidə, həm də müəyyən bir regionda 

ixtisaslaşmış və ya qarışıq profilli formada ola bilər [110, 132]. 

Texnoparklar tədqiqat aparar, hazır məhsul buraxa bilər, servis xidmətləri 

göstərər, vasitəçilik fəaliyyəti ilə və s. məşğul ola bilərlər. Onlar elə bir iqtisadi 

mühiti formalaşdırmağa çalışırlar ki, orada həm elmi-texnoloji və istehsal 

sahibkarlığının sabit inkişafını, həm də yeni kiçik və orta müəssisələrin 

rəqabətqabiliyyətli, elm tutumlu məhsulun işlənilməsini, istehsalını, onun yerli və 

xarici bazarlara çatdırılmasını təmin etmək mümkün olsun. Texnoparklar özlərini 

əsasən elmi-texnoloji parklar, inkubatorlar, texnomərkəzlər və s. kimi göstərirlər 

[41, 133]. 

Texnopolislər də öz daxilində universitetləri, elmi-tədqiqat institutlarını, 

mədəniyyət və rekreasiya infrastrukturlu yaşayış massivlərini birləşdirən müasir 

elmi-sənaye kompleksləridir [58, 140]. İnkubatorlar isə yaranma və təşəkkül tapma 

mərhələsində olan innovasiya şirkətlərinə müxtəlif tipli xidmətlər təklif edən 
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çoxfunksiyalı komplekslərdir. İnkubator tipli intellektual mərkəzlərdə elmtutumlu 

məhsula çevirmək məqsədilə perspektivli elmi ideya və layihələrin işlənilməsi 

prosesinin səmərələşdirilməsi işi aparılır [134].  

Texnoparklar kompleks təyinatlı, mürəkkəb idarəetmə obyekti kimi əksər 

hallarda fərqli və oxşar xüsusiyyətlərə malikdirlər. Onların 1)innovativ xarakterli 

müəssisə olması, 2)elmin, təhsilin, istehsalın və kommersiyanın maksimal olaraq 

bir-birinə yaxınlaşdırılması, 3)müxtəlif maliyyələşmə, investisiya və 

stimullaşdırma mexanizmlərinin  və rejimlərinin  tətbiqi, 4)yüksək texnologiyalar, 

o cümlədən  İKT əsasında məhsul və xidmətlərin istehsalının artırılması, 5)elm və 

texnologiya tutumlu firmaların inkişaf etdirilməsi, 6)intellektual beyin məhsulunun 

işlənilməsi və elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin sürətli reallaşması və s. kimi 

əsas xüsusiyyətlərini qeyd etmək lazımdır.  

Texnoparkların sosial-iqtisadi mürəkkəb obyekt kimi yaradılmasının əsas 

məqsədləri sırasına - iqtisadiyyatın davamlı inkişafı və rəqabət qabiliyyətinin 

artırılması, innovasiya şirkətlərinin formalaşdırılması, yüksək ixtisaslı 

mütəxəssislər üçün yeni iş yerlərinin yaradılması, təhsil, elmi tədqiqat müəssisələri 

və sənaye arasında qarşılıqlı əlaqələrin təkmilləşdirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olan  kreativ insan resursları üçün əlverişli şəraitin yaradılması, innovasiya 

və yüksək texnologiyalar sahələrinin genişləndirilməsi, regionların sosial-iqtisadi 

inkişafına kömək, elmtutumlu məhsulun kiçik seriyalarla istehsalı  və onun yerli 

və xarici bazarlarda satışı  və s. aiddir. 

Texnoparklar  yaradılma məqsədlərindən asılı olaraq bir sıra əsas funksiyaları 

yerinə yetirirlər. Onlar elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işləri aparır, ali təhsil  

müəssisələri (ATM), elmi tədqiqat institutları (ETİ) və sənaye arasında qarşılıqlı 

əlaqələri formalaşdırır, AMM və ya ETİ üçün yeni gəlir mənbələrini tapır, 

texnopark bazasında yeni yaradılmış elm və texnologiya tutumlu məhsulları 

müvafiq bazarlarda reallaşdırırlar.  

Texnoparkların təşkilati-hüquqi və funksional formaları. Xüsusi halda 

təşkilati-hüquqi formalarına görə ən çox rast gəlinən texnoparklara aşağıdakıları 

göstərmək olar: elmi-texniki park, elmi-texnoloji park, tədqiqat parkları, texnoloji 
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parklar, elmi parklar, elmi-tədqiqat parkları, biznes inkubatorlar, texnoloji 

inkubatorlar, texnopolislər, kommersiya parkı, sənaye-texnoloji parkları, sənaye 

parkları və s. Texnoparklar spesifik fəaliyyət xüsusiyyətlərindən asılı olaraq digər 

müxtəlif funksional formalara da malik ola bilərlər (cədvəl 1.1.1) [9]. 

Cədvəl 1.1.1. Texnoparkların spesifik  xüsusiyyətlərinə görə funksional 

növləri 

Növləri Əsas  funksiyaları Spesifik  xüsusiyyətləri 

İnnovasiya  

texnoparkı 

 dövlət orqanları ilə birgə regional 

inkişaf üçün innovasiya  

proqramlarının işlənilməsi; 

 innovasiya fəaliyyəti sahəsində 

mütəxəssislərin hazırlanması; 
 innovativ məhsul/xidmət yaratmaq. 

İnnovasiya məhsulunu  

müstəqil yaratmaq və onu  

kommersiyalaşdırmaq üçün 

kifayət qədər istehsal və 

maliyyə resurslarına malik 

olması 

Marketinq 

texnoparkı 

 innovasiya məhsulunun 

sertifikatlaşdırılması,  

patentləşdirilməsi və növbəti 

mərhələlərin həyata keçirilməsi;  

 yeniliklərin 

kommersiyalaşdırılmasının 

dəstəklənməsi. 

İnnovasiya ideyalarını 

generasiya edən və hazır 

innovasiya  məhsulunun 

nümunələrini  yarada bilən  

strukturların üstünlük təşkil 

etməsi 

İnvestisiya 

texnoparkı 

 innovasiyanın  maliyyələşdirilməsi  

mənbələrinin axtarışı; 

 investisiya layihələrinin 

işlənilməsinə kömək göstərilməsi.  

Elmi və istehsal strukturlarının, 

həmçinin müstəqil yaradıcı 

kollektivlərin maliyyə tutumlu 

elmi-texnoloji, innovativ 

ideyalarının  üstünlük təşkil 

etməsi 

İstehsal 

texnoparkı 

 təcrübi-konstruktor  işlərinin 

aparılması; 

 innovasiya məhsulunun  təcrübi 

nümunələrinin yaradılması; 

 innovasiya məhsulunun kütləvi 

istehsalının təşkili. 

İnnovasiya fəaliyyətinin  

təcrübi-istehsal bazası olmayan 

subyektlərinin üstünlük təşkil 

etməsi; 

Yeni texnologiyaların tətbiqi 

ilə kütləvi istehsalın təşkilinə 

istiqamətlənmə 

Virtual   

texnopark 

 informasiya qarşılıqlı əlaqələrinin 

yaradılması; 

 regionda innovasiya  prosesinin 

bütün iştirakçılarının 

əlaqələndirilməsi. 

Vahid innovasiya 

infrastrukturunda birləşə bilən 

paylanmış innovasiya  

resurslarına  malik olması 

Kompleks 

texnopark 

Bütün  innovasiya  tsiklinin  həyata 

keçirilməsi 

İnnovasiya potensialının zəif 

inkişaf etməsi 

 

Texnoparkın infrastrukturuna həm fiziki infrastruktur – binalar, tikinti 

qurğuları, müasir texnoloji avadanlıqlar, rabitə kanalları, həm də virtual 

infrastruktur və göstərilən xidmətlər daxildir. Hər bir ayrıca götürülmüş texnopark 
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onun ərazisindəki müvafiq infrastruktur obyektləri və rezidentlərə göstərilən 

xidmətlər spektri ilə müəyyənləşən sahəvi ixtisaslaşması ilə xarakterizə olunur  [9].  

Texnoparkın təşkilati-idarəetmə sisteminin qurulmasında  bir çox əsas 

prinsiplərə riayət olunmalıdır. Müxtəlif profilli innovativ kompleks texnoparkların 

təşkilati struktur modellərinin araşdırılması nəticəsində və mütərrəqi elementlərinin 

sintezi nəticəsində onun nümunəvi təşkilati modelini 1.1.1-ci şəkildəki kimi təklif 

olunmuşdur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.1.1. Texnoparkın inzibati-təşkilati idarəetmə struktur modeli 

Regionun innovasiya mühitinin əsas elementlərindən biri də müvafiq maliyyə 

strukturları kimi fəaliyyət göstərən müxtəlif fondlardır (vençur investisiya, büdcə, 

sığorta və s.). Bu fondlar bir çox hallarda  innovasiyaların maliyyələşdirilməsinə  

hazır olurlar [9, 10]. Vençur kapitalı bazarda yeni yaranan və özünə müvafiq yer 

qazanmaq uğrunda mübarizə aparan müəssisələrin, firmaların maliyyələşdirilməsi 

Texnoparkın inzibati idarəetmə strukturları və şirkətləri  

İnnovativ avadınlıq və 

qurğuların istehsalı 

üzrə müəssisələr 

 

İnvestorların 

əlaqələndirilməsi 

mərkəzi 

 

 

 

Marketinq,  

kommersiyalaşdırma 

transfer  mərkəzləri 
 

Müştəri və 

vasitəçi firmalar 

 

 

İKT və informasiya  

sistemlərinin 

işlənilməsi mərkəzi 

 

Mülkiyyət 

strukturlarının 

qorunması mərkəzi 

 
Universitet nəzdindəki müvafiq 

mərkəzlər 

Tətbiqi-elmi-tədqiqat layihə 

mərkəzləri 

Müvafiq dövlət və regional 

idarəetmə orqanları  ilə 

əlaqələndirmə mərkəzi 

 

Konsaltinq xidmətləri mərkəzi 

Biznes-inkubator,  rezident 

şirkətlər 
 

 

Fəaliyyətin təşkili üzrə inzibati 

mərkəz 

 

Maliyyə bank, sığorta 

şirkətlərinin müvafiq 

strukturları 
 

 

Müxtəlif ekspert 

şuraları 

 

Ofis mərkəzləri 

 

Sosial 

obyektlər 

 

Təcrübi-

eksperimental 

müəssisələr  

 

Avadanlıqların 

saxlanılma  və 

kirayə verilməsi 

mərkəzi 
 

Nəqliyyat, rabitə 

və s. xidmətləri 

mərkəzi 
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üçün nəzərdə tutulan maliyyə vəsaitidir. Vençur kapitalı bir çox hallarda birbaşa 

özəl investisiya qoyuluşunda istifadə edilir və adətən xarici sərmayəçilər tərəfindən 

həyata keçirilir. Vençur kapitalı əsasən İKT, rabitə və multimedia avadanlıqlarının 

istehsalı, İnternet və elektron biznesin inkişafı, şəbəkə təhlükəsizliyi, elektron 

ticarət, sosial media və s. kimi sektorları inkişaf etdirmək məqsədiylə istifadə 

olunur [9, 10].  

Bundan başqa texnoparklarda innovasiya mühitinin elementləri kimi 

konsaltinq və patent müəssisələrini də göstərmək olar. Onlar innovasiya 

menecmenti sahəsində ixtisaslaşmış xidmətlər göstərə bilərlər. Qeyd olunanları 

ümumiləşdirərək texnoparkların regionun innovasiya mühiti ilə qarşılıqlı əlaqə 

strukturunu 1.1.2-ci şəkildəki kimi təqdim etmək olar. 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.1.2. Texnoparkların regionun innovasiya mühitinin elementləri ilə 

qarşılıqlı əlaqə strukturu 

 

Texnopark öz fəaliyyətini qeyd edilən funksiyaların hamısının, ya da bir 

neçəsinin yerinə yetirilməsi nəticəsində qura bilər. İnnovasiya prosesinin 

mərhələlərini müəyyənləşdirməyə imkan verən texnoparkların ümumiləşdirilmiş 

funksional strukturunu l.1.3-cü şəkildəki kimi vermək olar. Göstərilən mərhələlər 

də konkret texnoparkda müvafiq qurumların köməyi ilə həyata keçirilir. 

 

Patentləşdirmə strukturu 
Biznes inkubatorları 

İnnovasiya istehlakçıları 

Aktiv innovasiya 

müəssisələri İnnovasiya ideyaları verən 

müəssisələr 

Konsaltinq 

müəssisələri Marketinq tədqiqatları 

mərkəzi 

Maliyyə strukturları 

Müvafiq idarəetmə 

strukturları 

Texnopark 

Elmi-texnoloji  

mərkəzlər 
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Şəkil 1.1.3.  Texnoparkların  ümumləşdirilmiş funksional strukturu 

 

Texnoparkların yaradılmasının mühüm ilkin şərtləri kimi həm elmi-texnoloji 

tədqiqatlar aparmaq üçün elmi-texniki tədqiqat potensialının, həm də elmi 

nəticələrin reallaşdırıla bilməsi üçün zonalar, müəssisələr, təcrübi-eksperimental 

sahələr kimi elmi-istehsalat bazasının olması vacibdir.  

Texnoparkların yaradılmasının baza prinsipləri kimi onun dövlət 

maliyyələşməsindən asılı olmayaraq özünü saxlamaq mümkünlüyünü, investorlar 

üçün cəlbedici şərtlərin və şəraitin yaradılmasını, eləcə də regional marağın təmin 

edilə bilməsini göstərmək olar. Texnoparkların yaradılması və inkişaf etdirilməsi 

elm, təhsil, biznes mühiti arasında olan boşluqları dolduran qarşılıqlı fəaliyyət 

sisteminin yaradılmasına bir nümunədir. Texnoparklar yaradıldığı məqsədlərə 

müvafiq olaraq müxtəlif perspektiv istiqamətlərdə, o cümlədən 4.0 Sənaye 

inqilabının (Industry 4.0) [89] trendlərinə müvafiq sahələrdə ixtisaslaşır və 

fəaliyyət göstərirlər.  

Texnoparkın yaradılmasının və idarə olunmasının tənzimlənməsi parametrləri 

kompleks xarakterə malikdir. Onlar kompleks təyinatlı mürəkkəb sosial-iqtisadi  

idarəetmə obyekt kimi texnoparkların əsas vəzifələrini, dövlət dəstəyi formalarını, 

prioritetlərini, təşkilati-hüquqi formalarını, öhdəliklərini, fəaliyyət mexanizmlərini 

xarakterizə edir. Texnoparkların bir mürəkkəb idarəetmə obyekti kimi 

Texnoparkın 

idarəetmə sistemi və 

tərkib elementləri 

vasitəsilə funksional 

fəaliyyətinin təmini 

 

 İnnovasiyalara olan 

tələbatın üzə 

çıxarılması 

 

İnnovativ ideya və 

layihələrin işlənilməsi 

 

 İnnovasiya layihələrinin maliyyə  

dəstəklənməsi  

 

İnnovasiya proqramlarının 

işlənilməsi 

 

Laboratoriya 

tədqiqatları  

 
 İnnovasiya 

məhsulunun 

hərəkətinin müşayiət 

olunması 

 

İnnovasiya sahəsində 

kadrların 

hazırlanması 

 Sertifikatlaşdırma və 

patentləşdirmə 

 



17 
 

formalaşması və inkişafını bir neçə mərhələyə bölmək olar [37]. Birinci dövr 1950-

1970-ci illəri əhatə edir. 1970-1980-ci illəri əhatə edən ikinci mərhələ, 1980-1990 

illəri əhatə edən üçüncü mərhələ və dördüncü mərhələ (1990-2000-ci illər).  2000-

ci ildən sonrakı dövrlə xarakterizə olunan müasir mərhələ texnoparkların 

keyfiyyətcə yeni elmi-texnoloji və intellektual inkişaf  səviyyəsinə yüksəlişi 

mərhələsidir.  

 

1.2. Texnoparklarda innovativ proseslərin və fəaliyyətin spesifik 

xüsusiyyətlərinin  tədqiqi  

Müasir dövr cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatında elmin, elmi-texniki 

ideyaların və biliklərin xüsusi çəkisinin durmadan artması ilə xarakterizə olunur. 

Yeni texnologiyalar və müasir texniki avadanlıqlardan düzgün istifadə üçün elmin 

infrastrukturunun səmərəli təşkili, həmçinin onun prioritet sahələrinin 

müəyyənləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi ən aktual və vacib məsələlərdəndir [75]. 

Müasir tələblərə müvafiq olaraq, elmi-texniki ideyaların reallaşdırılması cəmiyyət 

qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biridir. Texnoparklarda tədqiq olunan və 

ya işlənilməkdə olan elmi ideyalar, innovasiyalar tərkibinə, təyinatına, məzmununa 

və digər əlamətlərinə müvafiq olaraq klassifikasiya olunurlar: 1)elmi-texnoloji; 

2)istehsal; 3)iqtisadi; 4)ticarət; 5)sosial; 6)ekoloji; 7)idarəedici və s. [97, 95].  

Texnoloji innovasiya proses və ya fəaliyyət olaraq innovasiyanın işlənməsi və 

ya tətbiqi ilə birbaşa əlaqədardır. Texnoloji innovasiyalara həmçinin yeni və ya 

təkmilləşdirilmiş məhsul buraxılışı ilə bağlı istehsal üsullarını və ya innovasiya 

fəaliyyətinin nəticəsi kimi, robototexnikaya, mikroelektronikaya, kompüterlə idarə 

olunan qabaqcıl istehsal üsullarına əsaslanan texnologiyaları, ölkə üzrə analoqu 

olmayan yeni texnologiyaları, yeni xüsusiyyətlərə malik ilk dəfə yaradılan istehsal 

üsullarını da aid etmək olar [112]. 

Ümumiyyətcə innovasiyaların təsnifatı və ya klassifikasiyası müəyyən 

meyarlar üzrə innovasiyaların qruplaşdırılmasını və bölgüsünü ifadə edir. 
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İnnovasiyaların təsnifat əlaməti innovasiyaların qrupunun fərqləndirici və əsas 

xüsusiyyətini təşkil edir [77].  

Təsnifat əlamətlərindən istifadə edərək innovasiyaları aşağıdakı əlamətlərə 

görə klassifikasiya etmək olar: 1)əhəmiyyətlilik (bazis, yaxşılaşdırıcı, psevdo), 

2)istiqamətlilik (əvəzləyici, səmərəli, genişləndirici), 3)reallaşdırılma yeri 

(yaranma sahəsi, tətbiq etmə sahəsi, istehlak sahəsi), 4)dəyişilmələrin dərinliyi 

(ilkin üsulların regenerasiyası, miqdarın dəyişilməsi, yenidən qruplaşdırma, 

adaptiv dəyişilmələr, yeni variant, yeni nəsil, yeni görünüş, yeni növ), 

5)işlənilmələr (müəssisənin gücü ilə, xarici güclə), 6)yayılma əhatəsi (yeni sahənin 

yaradılması üçün, bütün sahələrdə tətbiq), 7)istehsal  prosesində rolu (əsas məhsul, 

texnoloji, əlavə məhsul), 8)təmin olunan ehtiyacların xarakteri (yeni ehtiyaclar, 

mövcud olan ehtiyaclar), 9)yenilik dərəcəsi (yeni elmi  kəşf əsasında, mövcud 

proseslərə yeni üsulun tətbiqi əsasında), 10)bazara çıxış müddəti (lider-innovasiya, 

ənənəvi innovasiya),  11)yaranma səbəbi (hərəkətverici, strateji), 12)tətbiq sahəsi 

(texniki, texnoloji, təşkilatı-idarəedici, informasiya, sosial) və s. Texnoparklarda 

innovasiyanın müxtəlif əlamətlərə görə ümumiləşdirilmiş klassifikasiyasını şəkil 

1.2.1-dəki kimi vermək olar. 

İnnovasiya prosesinin strukturuna: 1)fundamental tədqiqatlar, 2)tətbiqi 

tədqiqatlar, 3)işləmələr, 4)layihələndirmə, 5)yeni məlumat və ya texnologiyanın 

yaradılması, 6)yeni məlumatın sınaqdan keçirilib mənimsənilməsi, 7)marketinq – 

yeni məhsulun bazara çıxarılması və alıcıya çatdırılması, 8)satış və satışdan 

sonrakı xidmət kimi bir çox  mərhələləri daxil etmək olar [31, 10]. Texnoparklarda  

innovasiya fəaliyyəti yeni texnologiyanın  müxtəlif istehsal və idarəetmə sahələrinə 

tətbiq edilməsidir. İnnovasiyanın bir proses kimi struktur cəhətdən xarakterizə 

olunması göstərir ki, onun nəticələrinə aşağıdakıları aid etmək olar: 1)məhsulun 

çeşidi təzələnir, rəqabət qabiliyyəti yüksəlir, əhalinin  tələbatı ödənilir; 2)istehsalın  

səmərəliyi yüksəlir, məhdud resurslardan qənaətlə istifadə olunur, istehsal xərcləri 

azalmaqla mənfəət artır; 3)yeniliklər sosial nəticələrlə səciyyələnir və s. 

Texnoparklarda innovasiya prosesinə qarşılıqlı əlaqədə olan bir çox faktorlar təsir 
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göstərir. Bunlardan ən çox rast gəlinənlərin: 1)obyektiv, 2)subyektiv, 3)qlobal, 

4)lokal, 5)təşkilat daxili, xarici və s. kimi istiqamətlərdə qruplaşdırmaq olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.2.1. Texnoparklarda innovasiyanın müxtəlif əlamətlərə görə 

ümumiləşdirilmiş klassifikasiyası 

Müxtəlif innovasiya mərhələlərinin bir ardıcıl zəncirdə birləşməsi 

texnoparklarda innovasiya prosesinin strukturunu təşkil edir (şəkil 1.2.2). 

İnnovasiya prosesinin struktur elementlərinə innovasiya marketinqi, innovasiya 

istehsalı, innovasiya realizasiyası, innovasiyanın hərəkəti, innovasiyanın iqtisadi 

səmərəliliyi, innovasiya diffuziyası aiddir.  

 

 

 

 

İşlənilmə  səviyyəsinə görə   

 Qlobal, 

 Beynəlxalq, 

 Milli,  

 Respublika, 

 Sahələr arası,  

 Korporativ,   

 Müəssisə,   

 Dövlət, 
 Regional, 

 Sahəvi, 

 Təşkilatlar 

arası, 

 Təşkilatdaxili  

Texnoparklarda 

innovasiyanın 

struktur 

elementləri və 

klassifikasiya 

əlamətləri 

İnnovasiyanın həyat 

dövrü üzrə  

 texnoloji innovasiya 

 istehsal innovasiyası  

 iqtisadi innovasiya 

 təşkilati-iqtisadi 

innovasiya 

 elmi-texniki innovasiya 

 sosial-mədəni innovasiya 

 ticarət-satış innovasiyası  

 marketinq innovasiyası 

 idarəetmə innovasiyası 

 məhsul innovasiyası 

 proses innovasiyası 

 xidmət innovasiyası 

 informasiya innovasiyası 

 elektron innovasiya 

 koqnitiv innovasiya 

 

 

Funksional məzmumuna 

görə 

 bazis  innovasiyası  

 sistem innovasiyası 

 inkişaflı innovasiya 

 yaxşılaşan innovasiya 

 əsas innovasiya 

 əlavə innovasiya 

 strateji innovasiya 

 hərəkətverici 

innovasiya 

 psevdo innovasiya  

 inqilabi innovasiya 

 təşkilati  innovasiya 

 arxitektur innovasiya 

 infrastruktur innovasiya 

 

 

 

 

İnnovasiyanın 

xarakterinə görə 

 fasiləsiz innovasiya 

 dinamik innovasiya   

 fasiləli innovasiya  

 statik innovasiya 

 diskret innovasiya 

İnnovasiya prosesinin 

mərhələlərinə görə 

İnnovasiyanın effektivlik 

formasına  görə 

Elmi-texniki yenilik 

dərəcəsinə görə Yayılma sferası üzrə 

sənaye,  maliyə,   

elmi,   nəqliyyat, 

tikinti,  turizm, 

səhiyyə, texniki, 

hüquqi,  xidmət sferası, 

ticarət-vasitəçi, 

elmi-pedaqoji,    

aqrar, 

bir və ya çox sahəli 
 

Müxtəlif qrup 

istifadəçilərin tələbatına 

gorə 

 
fərdi; qrup; kollektiv; ictimai 
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Şəkil 1.2.2. Texnoparklarda innovasiya prosesinin strukturu 

 

Texnoparklarda innovasiya prosesinin əsas mərhələlərini şəkil 1.2.3-də və 

innovasiya prosesi mərhələlərinin xüsusiyyətlərini isə 1.2.1-ci cədvəldəki kimi 

vermək olar. 

Cədvəl 1.2.1. İnnovasiya prosesi mərhələlərinin xüsusiyyətləri 

Mərhələlər Xüsusiyyətlər 

İdeya 
İqtisadi səmərə və müvəffəqiyyət vəd edən  obyekt və proseslərə 

qarşı maraq və istəklərin formalaşması  

Kəşf 
Əvvəllər məlum olmayan hadisələrin, materialların, asılılıqların, 

əlaqələrin və s. müəyyənləşdirilməsi 

Tədqiqat 
Nəzəri əsaslandırılma və kəşfin və ya müşahidənin eksperimental 

yoxlanılması 

İşlənilmələr Tədqiqatın və müşahidələrin nəticələrinin konstruksiyaya, təcrübi 

Texnoparklarda innovasiya prosesinin strukturu 

Təsvir etmə: 

 məqsəd və vəzifələr; 

 ideya axtarışı; 

 texniki iqtisadi əsaslandırma 

 

Marketinq tədqiqatları: 

 xarici mühitin təhlili;  

 bazarın təhlili; 

 SWOT - təhlili; 

 investorların axtarılması; 

 üstün variantın 

qiymətləndirilməsi 

 
İnnovasiya məhsulunun  istehsalı: 

 ideyanın maddiləşdirilməsi 

(mal, sənəd, mülkiyyət hüququ, 

əməliyyat sənədi, layihə və s.); 

 zəruri resurs təminatı 

 

İnnovasiyanın həyata keçirilməsi 

 məhsulun satışı yaxud bazar 

əməliyyatı; 

 müəssisə daxilində əməliyyatın 

reallaşdırılması; 

 satışın həvəsləndirilməsi. 

 

İnnovasiya məhsulunun 

irəlilədilməsi: 

 informasiya, reklam; 

 ticarət obyektinin işinin 

təşkili 

 

İnnovasiyanın  

qiymətləndirilməsi: 

 innovasiyanın iqtisadi  

göstəriciləri; 

 səmərəliliyin 

qiymətləndirilməsi 

 

İnnovasiya məhsulunun satışı 

 innovasiya məhsulunun 

irəlilədilməsi 

xüsusiyyətlərinin və 

şərtlərinin dəyişdirilməsi; 

 yeni bazarların axtarışı. 
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İnnovasiya prosesi innovasiyanın yaradılması, onun mənimsənilməsi və 

yayılması ilə əlaqədar olmaqla müxtəlif məntiqi formalara malikdir: 1)sadə-

təşkilatdaxili (təbii, natural), 2)sadə-təşkilatlararası (əmtəə), 3)genişləndirilmiş. 

Birinci tip sadə innovasiya prosesi texnoparkın daxilində yeniliyin yaradılması və 

istifadəsini nəzərdə tutur.  

Məhsul innovasiya prosesində iki təsərrüfat subyekti: həm istehsalçı, həm də 

tələbatçı iştirak edir. Texnoloji prosesdə isə həm istehsalçı, həm də istehlakçı bir 

təsərrüfat subyektində ola bilərlər. Texnoparklarda innovasiya proseslərinin baza 

əlamətlərinə görə klassifikasiyası və həmin əlamətlərə görə qruplaşdırmalar cədvəl 

1.2.2-də verilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.2.3.  Texnoparklarda innovasiya prosesinin əsas mərhələləri 

nümunəyə, sxemə çevrilməsi 

İxtira  
Patentləşdirmə və ya nəşr üçün yararlı olan innovasiya 

əlamətlərinin və xüsusiyyətlərinin aşkara çıxardılması 

Tətbiq etmə 
Bazarda yeni məhsulun və ya xidmətin, eləcə də istehsalda 

texnologiyanın irəlilədilməsi 

Reallaşdırma 
Seriyalı istehsalat, satış şəbəkəsinin yaradılması, məhsulun mövcud 

növlərinin bazardan sıxışdırılması 

 

E

L

M

İ 

 

İ

D

E

Y

A

L

A

R 

 

Bazara qədərki ilkin mərhələ 

İstehsal 

mərhələsi Bazar mərhələsi 

- fundamental 

və axtarış 

xarakterli 

tədqiqatlar, 

- nəzəri və 

eksperimen 

tal işlər, 

- konsepsiya 

və qiymət-

ləndirmələr, 

- biliklər 

- tətbiqi 

tədqiqatlar 

və işləmələr, 

- modelləşmə, 

- elmi tədqiqat 

təcrübi 

konstruktor 

işləri, 

- laboratoriya 

işləmələri, 

- təcrübi 

nümunələr 

- texnologi-

yalar 

- istehsalın 

texniki 

hazırlığı, 

-  

istehsalın 

təşkili və 

dövriyyə

si 

 

 

-  istehsal 

sınağı, 

-  serial 

istehsal, 

- bazara 

çıxış və 

qərarlaş

ma, 

-  məhsul 

və 

texnolog

iyalar 

- bazarın 

genişlə

nməsi, 

- əlavə 

servis, 

reklam 

- istehlak 

keyfiyy

ətinin 

yaxşılaş

-ması 

- stabil-

ləşmə, 

- bazar-

da 

tələ-

batın 

ödənil

-məsi 

Biliklərin diffuziyası 

Texnologiyaların transferi 

Texnologiyaların kommersiyalaşması 

Cədvəl 1.2.1-in ardı 
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Texnoparklarda innovasiya prosesləri dinamik xarakterdə olub bir-birlərini 

üzvi şəkildə tamamlayır və son məhsul olan innovasiyanın alınmasına 

istiqamətlənirlər. Onların effektivliyi bazarın sürətli dəyişən şərtlərinə operativ 

reaksiya verməsi qabiliyyətindən birbaşa asılıdır. Ona görə də innovasiya 

proseslərinin bütün həyat dövrü ərzində dəstəklənməsi üçün kompleks kompüter 

proqramı təminatına zərurət yaranır. Bu istiqamətdə mövcud olan proqram təminatı 

innovasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması sistemi (IPAS) adlandırılmışdır [46 

95, 98]. IPAS yeni məhsulların yaradılmasının səmərəliliyinin artırılması 

məqsədini həyata keçirir. Mahiyyətcə çox mürəkkəb, iterativ, çox mərhələli, çox 

amildən asılı olan innovasiya proseslərinin səmərəliliyi üçün təklif olunan IPAS 

ideya mərhələsindən bazara qədər olan bütün prosesləri dəstəkləməlidir. IPAS-a 

aid oluna bilən 160-dan çox kütləvi istifadədə olan proqram məhsulları 3 qrupa 

bölünür: 1)ideyanın idarə olunması, 2)strategiyanın idarə olunması, 3)patentin 

idarə olunması (şəkil 1.2.4). 

Cədvəl 1.2.2. Texnoparklarda innovasiya prosesinin klassifikasiyası 

Klassifikasiya obyektlərinin 

baza əlamətləri 

Müəyyən edilmiş əlamətlərə görə  

qruplaşdırma 

Yeniliklərin və innovasiya 

proseslərinin məzmunu 

Təşkilati, idarəetmə, iqtisadi, texnoloji, texniki 

Yenilik dərəcəsi Mütləq, nisbi, şərti, xüsusi 

Təşkiletmə variantları Korporasiyadaxili, proqram üzrə, korpuslar 

üzrə 

Yenilik potensialı Gücləndirilmiş, kombinə olunmuş, 

modifikasiya edilmiş 

İnnovasiya prosesinin 

xüsusiyyətləri 

Təşkilatdaxili, mərhələlərin müddətinə görə 

fərqlənənlər, təşkilatlararası 

Yeniliyin yayılması və 

işlənilməsi səviyyəsi 

Beynəlxalq, dövlət, region, sahə, korporativ, 

firma 

Yeniliyin yayılması və 

işlənilməsi sferası 

Sənaye, maliyyə, ticarət-vasitəçilik, elmi-

pedaqoji, hüquqi 

Yeniliyin xarakterik 

xüsusiyyətləri 

Sadə məhsul, daha əvvəlki texnoloji mürəkkəb 

məhsulun modifikasiyası, innovasiya məhsulu, 

xidmətlər 
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Bundan başqa innovasiyanın tətbiqinə əlavə imkan yaradan amillər də vardır 

ki, onlara da aşağıdakıları aid etmək olar: 1)elmi-texniki və təsərrüfat 

infrastrukturu üçün zəruri olan proqressiv texnologiyaların və maddi-texniki 

təminatın olması, 2)maliyə ehtiyatının mövcudluğu, innovasiyalara dövlət dəstəyi 

və ya innovasiyanın tətbiqini stimullaşdıran qanunverici tədbirlərin və ya 

güzəştlərin olması, 3)innovasiya iştirakçılarının stimullaşdırması, onların özlərini 

reallaşdırma imkanlarının genişləndirilməsi, 4)təşkilati strukturların çevikliyi, 

idarəetmənin demokratik üslubu, əks-mərkəzləşdirmə, məqsədli işçi qrupun   

formalaşması və s.  

Qeyd etmək lazımdır ki, təşkilati-iqtisadi mexanizmin qiymətləndirilməsi üzrə 

göstəricilərin seçilməsi zamanı informasiyanın obyektivliyinə, nəzarət oluna 

bilməsinə, adekvatlığına, dəqiqliyinə, qoyulan məqsədə müvafiqliyinə diqqət 

yetirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.2.4. İnnovasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması sistemi vasitələrinin 

klassifikasiyası 

İnnovasiya prosesinin nəticəliliyinin qiymətləndirilməsi 3 aspektdə: 1)təşkilati 

idarəetmə, 2)sosial və 3)istehsal aspektlərində həyata keçirilir. Nəticəliliyin 

təşkilati idarəetmə aspekti istehsal sisteminin ierarxikliyinin optimallaşma 

İnnovasiya prosesləri üzrə qərar qəbuletmə həlləri 

Strategiyanın idarə 

olunması 

 

İdeyanın idarə 

olunması 

 

Patentin və digər tənzimləmə 

proseslərin idarə olunması 

 

 strateji 

planlaşma 

 layihənin idarə 

olunması 

 biznes-analitika 

 iayihələr portfeli 

 inkişaf 

ssenariləri 

 

 ideyaların 

kolleksiyası 

 ideyaların 

klassifikasiyası 

 ideyalar portfeli 

 ideyaların 

generasiyası 

 ideyaların təhlili və 

qiymətləndirilməsi 

 

 müraciətlərin 

formalaşması 

 patentlərin təhlili 

 patentlərin 

qiymətləndirilməsi 

 patent inzibatçılığı 

 patent portfelinin idarə 

olunması 

 



24 
 

dərəcəsini, koordinasiya və subordinasiya əlaqələrinin nisbətinin səviyyəsini əks 

etdirir. Sosial aspekt innovasiya prosesinin istehlak və sosial əhəmiyyətini 

xarakterizə edir. İstehsalat nəticəliliyi isə müəssisənin istehsal-texnoloji 

səviyyəsini, eləcə də əməkdaşların işlərinin yerinə yetirilməsi səviyyəsini 

xarakterizə edir.  

 

1.3. Texnoparkların fəaliyyəti üzrə xarici ölkə təcrübələrinin müqayisəli təhlili  

Texnoparklar yaradılma xüsusiyyətlərinə və məqsədlərinə müvafiq olaraq 

həm ayrıca, həm müəyyən universitet, elmi-tədqiqat institutu, böyük müəssisələrin 

nəzdində formalaşdırıla bilərlər. Texnoparklar bəzi hallarda müxtəlif təyinatlı 

klasterlərin də tərkibində ola bilər.  

Təhlillər göstərir ki, son iyirmi ildə klasterlərin formalaşdırılması dinamikası 

artmaqdadır [123]. İnkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyatın yarısı, demək olar ki, 

klasterlərin payına düşür.  

Böyük ölkələr üzrə klasterlərin paylanması strukturu şəkil 1.3.1-də göstərilib. 

2015-ci ildən başlayaraq  müvafiq əsasnamə üzrə [28] respublikanın bəzi 

bölgələrində  Yüksək Texnologiya Parklarının yaradılmasına başlanılmışdır . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.3.1. İnkişaf etmiş ölkələr üzrə klasterlərin paylanması 

Ümumiyyətlə, ilk texnoparkın 1950-ci ildə yaradılmasına baxmayaraq, 1980-

ci ildə bütün dünyada 21 texnopark fəaliyyət göstərirdi. Qabaqcıl ölkələrdə 
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fəaliyyət göstərən texnoparkların say tərkibi haqqında onu demək olar ki, dünyada 

cəmisi 4000-ə yaxın texnopark vardır. O cümlədən, ABŞ-da 300-ə qədər, 

Avropada 1500-dən artıq innovasiya mərkəzi, 260 iri elmi-texnoloji park, Fransada 

40 texnopark, Almaniyada 40 elmi park, 18 texnopark, yüzlərlə innovasiya 

mərkəzləri, Böyük Britaniyada 40 texnopark, 34 universitet elmi parkı, 

Finlandiyada 20-yə qədər texnopark, Rusiyada 84 texnopark, 60-dan artıq 

universitet texnoparkı vardır.  Beynəlxalq səviyyəli informasiyaların təhlili 

göstərdi ki, dünyadakı 4000-ə yaxın texnoparkın ən çox formalaşdığı region və ya 

dövlətlər əsasən, ABŞ-da, Avropa və Cənub-Şərqi Asiyadadır [51]. Qeyd etmək 

lazımdır ki, qabaqcıl ölkələrdə fəaliyyət göstərən texnoparkların 50%-də 100-ə 

qədər rezident şirkət, 16%-də 100-200 aralığında şirkət, 20%-də isə 200-dən çox 

şirkət fəaliyyət göstərir  [50].  

Texnoparkların 80%-dən çoxu dövlət tərəfindən verilmiş güzəştlərdən istifadə 

edir. Onların 17%-i öz fəaliyyətlərini texnoparklarda yaradılan yeni şirkətlərin sayı 

ilə, 16%-i cəlb edilmiş şirkətlərin sayı ilə, 6%-i lisenziyaların və patentlərin 

kommersiyalaşması ilə, 6%-i kütləvi informasiya vasitələrlərində texnoparkın işi 

haqqında verilən məlumatlar əsasında qiymətləndirirlər [51]. Texnoparkların 60%-

dən çoxu xarici investisiyaların cəlb edilməsini də özlərinin əsas işi hesab edirlər. 

Ümumiyyətlə, texnopark strukturlarının sayı 4000-ə yaxın olsa da, UNESCO-

nun (URL:https:/unesco.org/new/en/natural-sciences/science-

technology/university-industry-partnerships/science-parks-around-the-world) və 

Türkiyə regionlarının texnoloji inkişaf Assosasiyasının öz rəsmi saytlarında 

(http://www.tgbd.org.tr/tr/teknopark) yerləşdirdikləri məlumatlara görə, hal-

hazırda dünyada 900-ə yaxın elmi park fəaliyyət göstərir.  

Texnoparkların 80%-ə yaxını biznes-inkubator tipli mərkəzlərin 

yaradılmasıyla bağlıdır. Elmi parklar ölkələrin elmi- texnoloji inkişaf səviyyəsinə 

müvafiq olaraq bəzi yerlərdə daha çox formalaşmışdır (şəkil 1.3.2): ABŞ-da 150 

(və ya 14%), Yaponiyada 110 (və ya 10%), Çində 100 (və ya 9%), Böyük 

Britaniyada 63 (və ya 5,7%), Fransada 60 (və ya 5,4%) elmi park vardır.  
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Şəkil 1.3.2. Elmi parkların daha çox olduğu region və dövlətlər 

Göründüyü kimi, ilk 10 dövlətdə 567 elmi park vardır ki, bu da ümumi elmi 

parkların sayının 63%-ni təşkil edir. Ancaq həmin informasiya Beynəlxalq Elmi 

Parklar Assosiasiyasının (BEPA) verdiyi məlumatlarla uzlaşmır [18]. BEPA-nın 

rəsmi portalında 73 ölkəyə aid olan 392 elmi park haqqında məlumat vardır. 

Onlardan 270-i tam üzv, 51 qismən üzv və 71 assosiativ üzvdür. Həmin elmi 

parkların qabaqcıl ölkələr üzrə paylanması şəkil 1.3.3-dəki kimidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.3.3. Elmi texnoparkların qabaqcıl ölkələr üzrə paylanması 

strukturu 
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Dünyada texnoparkların və digər innovasiya texnoloji mərkəzlərinin  

fəaliyyətini əlaqələndirən  və müəyyən formalarda tənzimləyən  Beynəlxalq Elmi 

Parklar Assosasiyasının (BEPA) (URL:https://iasp.ws/statistics; 

URL:https://iasp.ws/by-technology-sector) məlumatları əsasında elmi parkların 

qabaqcıl ölkələr üzrə paylanması, fəaliyyət istiqamətləri, təyinatı, məqsəd-

vəzifələri haqqında dəqiq təhlillər aparmaq mümkündür. 

Dünyada texnoparklarının vəziyyətinin təhlilini və statistik uçotunu - 

Ümumdünya Elmi və Texnoloji Parklar Assosiasiyası Alyansı (WAINOVA World 

Alliance for Innovation), National Business Incubation Association (NBIA) - 

Biznes inkubatorları üzrə Milli Assosiasiyalar kimi beynəlxalq təşkilatlar da 

aparırlar.    

 BEPA-nın portalında yerləşdirilmiş məlumatlardan istifadə olunmaqla tərtib 

olunmuş diaqramların analizi göstərmişdir ki, elmi parkların 92,4%-nin 

fəaliyyətində elmi-tədqiqat və inkişaf işləri üstünlük təşkil edir. Texnoparkların 

77,2%-i təlim və tədris işləri, 34,2%- i isə ticarət, satış, marketinq işləri ilə məşğul 

olur (şəkil 1.3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.3.4. Texnoparkların fəaliyyət aktivliyinin strukturu 

 

Elm və texnologiya parklarının strukturuna daxil olan əsas tərkib 

elementlərinin analizi haqqında məlumatlar isə şəkil 1.3.5-də verilmişdir. Həmin 

diaqramdan göründüyü kimi, texnoparkların tərkib elementlərini 91,60% 

inkubatorlar, 80,70% elmi-tədqiqat institutları, 42,90% universitetlər və s. təşkil 

edir. 

https://iasp.ws/by-technology-sector
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Şəkil 1.3.5. Texnoparkların təkib elementləri 

Texnoparkların normal fəaliyyəti üçün əsas məsələlərdən biri onun müvafiq 

tipli şəhərlərdə yerləşməsidir (şəkil 1.3.6). Təhlillərdən göründüyü kimi, 

texnoparkların 45,4%-i kiçik şəhərlərdə, 35,3%-i böyük şəhərlərdə, 13,4%-i isə 

orta miqyaslı şəhərlərdə yerləşmişlər. 

Texnopakların normal fəaliyyəti üçün vacib olan şərtlərdən biri də onların 

yerləşdiyi ərazinin müəyyən şərtləri ödəməsidir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.3.6. Texnoparkların müxtəlif ölçülü şəhərlərdə yerləşməsi 

strukturu 

Həmin şərtlərə görə, texnoparklar üçün ayrılan ərazi 1)şəhərə yaxın yerdə; 

2)əhalinin yaşayışı üçün əlverişli şəraitli regionda; 3)elmi-tədqiqat və təhsil 

müəssisəsinin bazası olan regionda və yüksək ixtisaslı elmi tədqiqat işi ilə məşğul 

olan kadrlardan ibarət regionda; 4)elmi-tədqiqat işləri aparan və yeni texnologiya 

işləmələri hazırlamağa qadir olan elmi-tədqiqat və universitetlərə yaxın olan yerdə 

yerləşməlidir.  
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Mərkəzi Avropa texnoparklarının 92%-i ali məktəb bazalarında, 4%-i sahə və 

akademik elmi tədqiqat bazalarında və 4%-i isə sənaye müəssisələri bazalarında 

təşkil olunmuşdur. Texnoparkların 50%-i kiçik sahəlidir (20 hektara qədər), 41%-i 

300-dən az iş yerinə, 21%-i 300-dən çox iş yerinə malikdir. Texnoparkların 4%-i 

400-dən çox şirkəti özündə birləşdirir. Rusiya texnoparklarının 55%-dən çoxu 

texniki universitetlərin, 37%-i klassik universitetlərin, 4%-i isə elmi-tədqiqat 

institutlarının və 4%-i isə sənaye müəssisələrin yaxınlığında yerləşirlər [50].  

Texnoparkların fəaliyyət istiqamətləri üzrə ixtisaslaşması. BEPA-nın rəsmi 

portalından əldə edilmiş məlumatların analizi göstərir ki, texnoparkların 14%-dən 

çoxu və ya 197-i İKT və telekommunikasiya, 11-%-i və ya 156-i biotexnologiya, 

9-%-i və ya 122-i ətraf mühit və ekologiya, 8%-i və ya 115-i səhiyyə və əczaçılıq 

sahəsində, 7,5%-i və ya 113-ü enerji sektorunda, 7%-i və ya 101-i isə elektronika 

sahəsində təmsil olunubdur (URL:https://iasp.ws/by-technology-sector).    

Bu istiqamətlər təbii ki, hazırkı dövrdə ən çox innovativ məhsullara ehtiyac 

duyulan sahələr sırasındadır. Bəzi ölkə texnoparklarının müxtəlif fəaliyyət 

istiqamətləri üzrə ixtisaslaşması haqqında onu qeyd etmək olar ki, məsələn, Rusiya 

texnoparklarının 33%-i informasiya texnologiyaları, 25%-i yüksək texnoloji 

kimya, 16%-i nanotexnologiya, 5%-i biomed, 2%-i atom sənayesi və kosmos, 

19%-i digərləridir.  

BEPA-nın məlumatı əsasında dünya texnoparklarının ixtisaslaşması vəziyyəti 

üzrə analizin nəticələri 1.3.7-ci şəkildə verilimişdir (URL:https://iasp.ws/by-

technology-sector). Göründüyü kimi, texnoparkların say etibarı ilə 1400-ü və ya 35-

%-i 15 istiqamətdə ixtisaslaşmışdır.  

Qabaqcıl xarici ölkə təcrübənin ümumiləşdirilməsi onu qeyd etməyə əsas 

verir ki, texnoparklara uğur gətirən amillər sırasında onların şəhər və ya şəhər 

ətrafındakı universitetlər yaxınlığında olmasını, dövlət dəstəyinin üstün rolunu, 

lazımi həcmdə investisiyaların olmasını, elm-təhsil-istehsal əlaqələrinin effektiv 

təşkilini, innovativ tədqiqatların reallaşdırılması mərhələlərinin düzgün 

müəyyənləşdirilməsini və həyata keçirilməsini göstərmək olar. Bu amillərdən hər 

hansı birinin müəyyən dərəcədə yerinə yetirilməməsi nəticə etibarı ilə texnoparkın 
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qarşıya qoyduğu məqsədlərin tam həyata keçirilməsinə ciddi maneə yaradır. Ona 

görə də texnoparkların yaradılması prosesində beynəlxalq kooperasiyaya, 

innovasiya sahibkarlığına, güzəştli innovativ fəaliyyətə tələbin formalaşmasına 

diqqətlə yanaşılmalıdır. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Şəkil 1.3.7. Texnoparkların fəaliyyət sahələri üzrə ixtisaslaşma 

istiqamətləri (BEPA-nın  rəsmi məlumatı əsasında, 2018-ci il) 

 

Müasir elmi-texnoloji parkların dünya üzrə mülkiyyət xarakteristikasını təhlil 

edərkən məlum olmuşdur ki, onların 33%-i institutlar və hakimiyyət orqanları 

tərəfindən təşkil olunmuşdur.  

Avropa texnoparklarının 45%-i qarışıq, 17%-i özəl, 38%-i isə dövlət 

mülkiyyətinə aiddir [52]. Dünyada texnoparkların 71%-i dövlət mülkiyyəti 

formasındadır. Xüsusi investorların iştirakı ilə formalaşan texnoparklar 21%, 

qarışıq mülkiyyət əsasında olan texnoparklar isə cəmisi 8% təşkil edir.  

Avropa texnoparklarının 45%-i qarışıq mülkiyyət, 38%-i dövlət mülkiyyəti, 

17%-i isə özəl mülkiyyət obyektidir.  

Rusiyada isə texnoparkların 9,3%-i fərdi mülkiyyət, 6,7%-i vençur 

mülkiyyəti, 13,3%-i dövlət və qeyri universitet mülkiyyəti, 22,7%-i universitet 

strukturuna aid mülkiyyət, 48%-i isə universitet filiallarına aid mülkiyyət əsasında 

fəaliyyət göstərir. 
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1.4.  Texnoparkların fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması problemləri  

Texnoparklar müxtəlif idarəetmə səviyyələrinə malikdir. Onlar iki əsas 

səviyyədə idarə oluna bilər: 1)dövlət tənzimlənməsi, 2)kollegial idrəetmə (icra 

direksiyası səviyyəsində). Dövlət tənzimləməsi və kollegial idarəetmə formalarının 

bir-biri ilə uyğunluğunu və uzlaşmasını [33]: 1)informasiya texnologiyaları 

sahəsinin mövcud problemlərinin həllinə şərait yaratmaq; 2)texnopark bazasında 

ixracata yönəldilmiş məhsullar/xidmətlər əsasında sənayeni inkişaf etdirmək; 

3)dünya bazarında ölkənin müvafiq sahələrdə normal inkişafının formalaşması 

əsaslarını yaratmaq; 4)xarici investisiyaları və sifarişləri cəlb etmək; 5)dövlət 

orqanları və yerli biznesin keyfiyyətli əməkdaşlığını təmin etmək vasitəsilə həyata 

keçirmək olar. 

Texnoparkın idarəetmə missiyası bazarın tələbinə uyğun yüksək keyfiyyətli 

innovasiya məhsulunun və xidmətlərin istehsalında elmi-texniki və texnoloji 

nailiyyətlərin hazırlanmasını və tətbiqini sürətləndirmək məqsədilə “elm–təhsil–

biznes” inteqrallaşdırılmış üçlüyünün formalaşması üçün şəraitin  yaradılmasından 

ibarətdir. Bu missiyanın xarici mühit parametrlərinin qiymətləndirilməsini nəzərə 

almaq lazımdır: 1)regionun elmi və tədqiqat potensialı; 2)elmi-tədqiqat 

müəssisələrinin və ali məktəblərin innovasiya aktivliyi; 3)regional sosial-iqtisadi 

inkişafın prioritetləri; 4)regionda sərbəst investisiya resurslarının və potensial 

strateji investorların olması; 5)istehsal infrastrukturunun vəziyyəti və s. 

Aparılan təhlil və araşdırmalara əsasən, texnoparkın fəaliyyətinin idarə 

edilməsi üzrə mövcud olan problemləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1)inkişafın planlaşdırılması, 2)fəaliyyətin səmərəli təşkili, 3)fəaliyyətin 

motivasiyası, 4)dövlət nəzarəti üzrə problemlər, 5)idarəetmə proseslərinin 

səmərəliliyi, 6)proqnozlaşdırma və perspektiv inkişaf istiqamətləri.        

İnkişafın planlaşdırılması üzrə problemlər: 1)texnoparkın idarə olunmasında 

vahid aparatın olmaması; 2)texnoparkın idarə olunmasının vəzifə və funksiyasının, 

məqsədlərinin, prioritetlərinin kifayət qədər əsaslandırılmamış seçimi; 
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3)texnoparkın idarəetmə fəaliyyətinin qeyri-səmərəli strateji planlaşdırılması; 

4)texnoparkın idarə edilməsi işinin kifayət qədər qiymətləndirilməməsi. 

Fəaliyyətin səmərəli təşkili üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi sahəsində 

problemlər: 1)texnoparkın formalaşmasının və inkişafının metodiki və normativ-

hüquqi təminatının qeyri-mükəmməlliyi; 2)mərkəzi və regional hakimiyyət 

orqanları arasında qarşılıqlı əlaqə sisteminin yaxşı olmaması; 3)texnoparkın 

infrastrukturunun kifayət qədər maliyyələşməməsi, yaranma mərhələsində 

layihənin yüksək xərci; 4)texnoparkın rezidentlərinin innovasiya məhsulunun 

praktikada tətbiqi və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün təşkilati-iqtisadi 

şəraitin olmaması; 5)investorların yüksək risklərlə bağlı marağının olmaması; 

6)texnoparkın normal strukturlaşdırılmış infrastrukturunun olmaması; 

Fəaliyyətin motivasiyası işlənilməsi üzrə problemlər: 1)texnopark brendi ilə 

əlaqədar təbliğat işinin zəifliyi; 2)müəllif hüquqlarının qorunması sisteminin 

mükəmməl olmaması; 3)elmi-tədqiqat işçilərinin, mütəxəssislərin zəif statusu; 

4)rezidentlərin texniki və texnoloji istehsal yeniliyi üçün stimul və şəraitin 

olmaması; 5)texnopark rezidentlərinin innovasiya layihələrinin fundamental və 

tətbiqi tədqiqatlarının maliyyələşməsinin qeyri-dəqiq sistemi; 6)informasiya-

texnoloji resurslara girişin qeyri-mükəmməl sistemi. 

Dövlət nəzarəti və səmərəli idarəetmə üzrə problemlər: 1)qoyulmuş 

məqsədlərə, məsələlərə uyğunluğu üzə çıxarmaq məqsədilə texnoparkda sistemli 

şəkildə monitorinqin həyata keçirilməməsi; 2)dövlət əhəmiyyətli texnoparklarda 

innovasiya resurslarından istifadə üzrə nəzarət sisteminin səmərəsizliyi; 

3)texnoparkın fəaliyyətinin idarə olunmasının səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsinin metodiki bazasının qeyri-mükəmməlliyi; 4)büdcədən 

maliyyələşən texnopark rezidentlərinin innovasiya layihələrinin nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi sisteminin olmaması və s. 

Texnoparkın fəaliyyətinin təşkili üzrə xarici təcrübənin və elmi ədəbiyyatın 

təhlili nəticəsində onun idarə edilməsi sisteminin aşağıdakı funksiyalarını 

göstərmək olar [68, 79]: 1)rezident-şirkətlərin fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin 

yaradılması, 2)innovativ fəaliyyətin dəstəklənməsi sisteminin formalaşdırılması, 
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3)elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinin yerinə yetirilməsi üçün əlverişli 

şəraitin yaradılması, 4)innovasiya müəssisələrinə  konsaltinq, mühəndis, texniki, 

texnoloji, informasiya və digər xidmətlərin göstərilməsi, 5)bazarların tədqiqi, 

əlaqədar müəssisələrə marketinq xidmətlərinin göstərilməsi, 6)innovasiyalı 

məhsulun üzə çıxarılması, seçim və istehsalda tətbiqinə qədər onların müşayiət 

olunması, 7)qərar qəbuletməyə dəstək məqsədilə intellektual informasiya 

sisteminin   işlənilməsi və s. 

[114]-də iqtisadiyyatın inkişafında elm və texnologiya parklarının rolu ətraflı 

tədqiq olunmuşdur. Burada elmi parkların texnologiyanın inkişafında mühüm rol 

oynaması və ölkələrin inkişaf artımının stimullaşdırması üzrə əhəmiyyəti 

göstərilmişdir. Metodoloji kontekstdə ekspertlər tərəfindən rəqabət üstünlüyünə və 

Dünya Bankının göstəricilərinə görə biliyə əsaslanan iqtisadiyyata təsir göstərən 

əsas amillər qiymətləndirilmişdir. Burada aşağıdakı əsas və alt amillərə diqqət 

verilmişdir:  insan resursları aspektləri, tədqiqat, işləmə və inkişaf, texnologiya 

transferi, ümumi iqtisadi göstəricilərin əsası olan bilik iqtisadiyyatının əsas 

meyarları, institusional rejim və iqtisadi stimullar, innovasiya sistemi, təhsil, 

informasiya texnologiyaları və kommunikasiya. Bilik əsaslı iqtisadiyyatın inkişafı 

üzrə tədqiqatın nəticələri xüsusi proqramı vasitəsilə modelləşdirilmiş və nəticədə 

həmin model eksperimental olaraq testdən keçirərək təhlil edilmişdir. 

Mürəkkəb vəziyyətdə qeyri-səlis çoxkriteriyalı qərar qəbuletmə 

metodlarından istifadə etməklə [105] firmalar universitet texnoparklarını seçmək 

üçün bir çox qeyri-müəyyənlikləri aradan qaldırır, ekspertlərə nisbətən daha dəqiq, 

etibarlı informasiyalar təqdim etməklə qərar qəbuletmə prosesinin effektivliyini 

artırırlar. 

Bəzi idarəetmə proseslərində elmi-texniki parklar iqtisadi inkişafda 

stimullaşdırıcı strukturlar kimi önəmli rol oynayırlar. Belə ki, konkret bir elmi-

texniki parka daxil olan 170 firmanın fəaliyyətinin həmin parka daxil olmayan 

7190 firmanın fəaliyyətinin reqressiya analizi vasitəsilə aparılan müqayisəli təhlili 

[83] göstərmişdir ki, yüksək artım tempi olan firmalar nəticəyə daha çox təsir 

gücünə malikdirlər. 
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Elmi-texnoloji parklar potensial elmi-texniki ideyaların reallaşması üçün bir-

çox müxtəlif resurslar, imkanlar, vəsaitlər təşkil edə bilirlər. Ona görə də yeni 

formalaşan texnoparklar əvvəllkilərin təcrübəsindən istifadə etməlidir. Bu 

istiqamətdə nümunə kimi [84] ABŞ-ın qabaqcıl universitet texnoparkları ilə digər 

regional universitet texnoparkları arasındakı səmərəli əməkdaşlığı göstərmək olar. 

Orada   inkişaf etməkdə olan ölkələrdəki vəziyyət ümumiləşdirilərək müqayisəli 

şəkildə təhlil edilmiş və  əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi üzrə müəyyən tövsiyələr 

verilmişdir. 

Texnoparklarda iqtisadi inkişafı dəstəkləyən mexanizmlərdən biri də biznes-

inkubator strukturlarının effektiv fəaliyyət göstərməsidir. Rəqabətin güclü olduğu 

şəraitdə texnoloji inkubatorlarda rezident şirkətlərin xarici kompaniyalarla, 

universitetlərlə qarşılıqlı əlaqələri qiymətləndirilməlidir. [126]-da aparılan 

tədqiqatlarda universitet və sənaye arasında  effektiv innovativ mühitin 

yaradılmasında inkubatorların yüksək rolu əsaslandırılmışdır. 

Elmi-texnoloji parklar ona daxil olan firmaların əmək məhsuldarlığına 

bilavasitə müsbət təsir edir. İdarəetmə zamanı həmin təsirin dinamiki cəhətdən 

qiymətləndirilməsinə  [141] və təsr amillərinin müəyyənləşdirilməsinə tələbat 

yaranır. Texnopark firmaları biliklərin əldə olunmasıyla və ya başqa üstün 

cəhətiylə əmək məhsuldarlığını yüksəldə bilərlər.  

İqtisadi krizislər, resurs çatışmazlıqları, ekoloji böhran və s. kimi 

vəziyyətlərdə iqtisadi inkişafın dayanıqlı və davamlı olmasında eko-industrial 

parklar önəmli əhəmiyyətə malik olurlar. Ona görə də onların zəruri informasiyalar 

əsasında kompleks üstünlüyünü qiymətləndirmək üçün [146] hibrid strukturlar 

təklif olunur. Konkret halda Delfi metodundan istifadə etməklə idarəetmə 

prosesinin indeks göstəriciləri sistemi qurulmuşdur. Həmin sistemə iqtisadi, sosial, 

ekoloji fayda kriteriyaları 9 meyar və keyfiyyət alt kriteriyaları daxil edilmişdir. 

Alt kriteriyaların təyini üçün müqayisəli şəkildə ən yaxşı və ən pis metoddan 

istifadə olunmuşdur. Daha sonra seçilmiş eko-industrial parklardan kompleks 

üstünlüyə malik olanı seçilmişdir. Bu cür seçilmiş eko-industrial park iqtisadi 

inkişaf və dayanıqlı hallar üçün təklif edilə bilər. 
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Texnoparkın idarəetmə sisteminin strukturunu müəyyənləşdirərkən 

texnoparkın təşkilati quruluşuna, texnoparkın vəzifə və məqsədlərinin 

reallaşdırılması mexanizmlərinə diqqət yetirilməlidir.  

Bu prosesdə həmçinin texnoparkların yaradılmasıyla bağlı normativ sənədlər, 

vergi və gömrük güzəştləri, texnoparkların infrastruktur xüsusiyyətləri,  

texnoparkların elmi-innovativ və tədris fəaliyyəti göstəriciləri  də nəzərə 

alınmalıdır [7].  

Texnoparkların idarəçiliyi onun fəaliyyət sferalarına görə aşağıdakı kimi 

ixtisaslaşmasından çox asılıdır: 1)İKT və telekommunikasiya,  2)biotexnologiya, 

3)ətraf mühit və ekologiya, 4)səhiyyə və əczaçılıq, 5)enerji sektoru, 6)elektronika 

sahəsi, 7)proqram mühəndisliyi, 8)kompüter elmləri və avadanlığı, 9)biznes və 

sənaye xidmətləri, 10)istehsal və avtomatlaşdırma texnologiyası, 

11)mikrokompyuter və nanotexnologiya, 12)kimyəvi maddələr və neft kimyası, 

13)yeyinti sənayesi,  14)optika və hərbi sənaye, 15)robototexnika, süni intellekt və 

intellektual sistemlər, 16)sənaye İnterneti və kiber-fiziki sistemlər. 

Texnoparkın idarəçiliyinin xüsusiyyətləri sırasında bir çox aspektləri qeyd 

etmək olar. Bir tərəfdən texnopark innovasiya-investisiya proseslərinin effektiv 

idarəolunma obyektidirsə, digər tərəfdən o, biznes struktur kimi innovasiya 

şirkətlərinə geniş spektrli professional metodiki yardım göstərir. Eyni zamanda 

müəyyən əmlak kompleksini idarə edən kompleksdir. Əmlak/avadanlıq kompleksi 

kimi texnopark malik olduqlarını effektiv idarəetməyə cəlb etməlidir.  

İdarəetmənin göstərilən aspektləri tələb edir ki, elə effektiv idarəetmə sistemi 

yaradılmalıdır ki, texnopark qarşısında qoyulan iqtisadi, sosial, elmi-texnoloji 

nəticələri əldə etmək mümkün olsun  [32].  

Texnoparkların idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. 

Texnoparkların daha da effektli  idarə edilməsi üçün onların fəaliyyətində müasir, 

innovativ texnologiyalarının tətbiqi səmərəli nəticələrdən hesab olunur. 

Texnoparkların müasir idarəçilik imkanları getdikcə genişlənir. Onların 

informasiya təminatının yeni imkanları yaranır.  
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Texnoparkların innovativ fəaliyyətinin həmçinin E-dövlət texnologiyaları 

əsasında da inkişaf etdirilməsi üçün əhəmiyyətli sayılan bəzi istiqamətlərə 

aşağıdakıları daxil etmək olar [129]: 1)biznes inkubatorla, startap şirkətlərlə virtual 

əlaqələrin genişləndirilməsi, 2)fiziki və virtual texnoparklarla əlaqələrin təmin 

olunması, 3)virtual elmi konfrans və forumların təşkilində yeni elektron üsullar və 

texnologiyalardan istifadə, 4)idarə etmədə səmərəli qərar qəbulunun dəstəkləyici 

intellektual informasiya sistemləri vasitəsilə həyata keçirilməsi, 5)texnoparkların 

vahid informasiya fəzasının formalaşması və təhlükəsizliyinin təmin olunması, 

6)regional  və beynəlxalq texnoparlarla əlaqələrin yaradılması, 7)yerli və xarici 

İKT şirkətlər ilə  virtual əlaqələrin qurulması, 8)beynəlxalq elmi və verilənlər 

bazasına çıxış imkanlarının artırılması, 9)texnoparklarının fəaliyyətinin 

nəticələrinin tətbiqinin sürətləndirilməsi, 10)ölkədaxili və beynəlxalq elmi-

innovativ əməkdaşlığın genişləndirilməsinə kömək, 11)beynəlxalq elmi qurumların 

və elm adamlarının virtual mühitdə operativ və səmərəli əlaqələrinin 

yaradılmasında müasir İKT imkanlarının yaradılması, 12)innovativ strukturların və 

texnoparkların informasiya təminatının yeni imkanları, 13)innovativ strukturların 

elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin kommersiyalaşdırılması prosesinə dəstək, 

14)innovativ məhsulun xarici bazarlara çıxış imkanlarının artırılması, 

15)texnoparkda maliyyə resurslarının və texniki vasitələrin effektiv paylanması və 

s.  

Mövcud elmi ədəbiyyatların [83, 88, 91, 104, 105, 108, 114, 119, 126, 139, 

146] sistemli analizi göstərir ki, texnoparklarda bir sıra problemlər vardır ki, 

onların həll olunmasına çalışılır:  

 müxtəlif yanaşma və üsullardan istifadə etməklə texnoparkın kompleks 

fəaliyyətinin modelləşdirilməsi və modelin eksperimental realizasiyası 

vasitəsiylə tövsiyyələrin  işlənilməsi; 

 elmi-innovasiya layihələrinin qiymətləndirilməsi və seçilməsi üçün 

çoxkriteriyalı həllər;  

 eko-innovasiya layihələrinin qiymətləndirilməsi üçün xüsusi göstəricilər və 

kriteriyaların işlənilməsi; 
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 elmi-texnoloji parklarda innovasiyaların işlənilməsi və ya 

kommersiyalaşdırılması prosesində universitetlərlə sənaye arasında əsas 

əlaqələrin müəyyənləşdirilməsi;  

 elmi parkların innovasiya qabiliyyətlərinin qiymətləndirilməsinin sistem 

modeli;  

 qeyri-səlis qiymətləndirmə əsasında elmi texnoloji innovasiya layihəsinin 

idarəetmə risklərinin qiymətləndirilməsi;  

 elmi parkların potensialının qiymətləndirilməsi; 

 elmi-texniki parkların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə metodiki yanaşma 

və elmi-texniki parkların innovasiya strategiyalarının müqayisəli təhlili; 

 elmi-texniki parkların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. 

Göstərilənlər əsasında hesab etmək olar ki, texnoparkların idarə edilməsində 

mövcud olan ən vacib problemlər müəyyənləşdirilmişdir. Başqa sözlə 

texnoparklarda 1)inkişaf strategiyasının işlənilməsi və müvafiq strukturlarla 

effektiv əlaqələrin qurulması, 2)elm-təhsil-biznes əlaqələrinin inteqrasiyası üzrə 

fəaliyyətin təşkili, 3)əlverişli innovasiya mühitinin formalaşdırılması, 4)elmi-

tədqiqat işlərinin nəticələrinin kommersiyalaşdırılması, 5)innovasiya layihələrinin 

təhlili və qiymətləndirilməsi, 6)texnoparkın ümumi inkişaf modelinin işlənilməsi, 

7)təşkilati idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, 8)mükəmməl 

informasiya təminatı sisteminin işlənilməsi, 9)innovativ məhsul-xidmət 

istehsalının çoxamilli riyazi statistik modelinin işlənilməsi və müvafiq təhlillərin 

aparılması, 10)kompleks fəaliyyətin qiymətləndirilməsi  və s. kimi həllini gözləyən 

idarə etmə  problemləri mövcuddur [7, 63]. 

Texnoparkların fəaliyyət istiqamətləri üzrə elmi tədqiqat və təcrübə-

konstruktor işlərinin həyata keçirilməsi aşağıdakı yeni idarə etmə problemlərinin 

vaxtında aşkarlanması, onların həll yollarının işlənilməsi məsələlərini daha da 

aktuallaşdırır. 

 texnoparklarda innovativ layihələrin seçilməsi və qiymətləndirilməsi; 

 texnoparklarda innovasiya və innovativ mühit göstəricilərinin işlənilməsi; 
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 texnoparklarda təşkilati-iqtisadi idarəetmə mexanizmlərinin 

müəyyənləşdirilməsi, texnoparkların  fəaliyyətini xarakterizə edən  

indikatorların  və texnoparkların səmərəli idarəetmə sisteminin və 

tənzimləmə mexanizmlərinin işlənilməsi; 

 texnoparkların kompleks fəaliyyətinin  səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi,  

 texnoparkların informasiya təminatı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətlərinin işlənilməsi;  

 texnoparkların innovativ fəaliyyətinin e-dövlət texnologiyaları ilə 

inteqrasiyasının təşkili və s. 

Beləliklə qeyd etmək olar ki, texnoparkların yaradılması, fəaliyyətinin 

səmərəli təşkili və idarə olunması problemlərinin aşkarlanması və onların həlli 

aktual məsələlərdən biridir. Bu səbəbdən də texnoparkların fəaliyyətinin səmərəli 

idarə olunması problemlərinin konseptual həll istiqamətləri işlənilməlidir.  

Texnoparkların fəaliyyətində innovativ layihələrin idarə olunması, seçilməsi 

və qiymətləndirilməsi məsələləri həll edilməlidir.  

Bundan başqa texnoparkların informasiya təminatı sistemlərinin  

təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq modellər təklif olunmalı və onun onun innovativ 

fəaliyyətinin E-dövlət texnologiyaları əsasında yaxşılaşdırılması istiqamətləri 

işlənilməlidir.  

Texnoparklarda məhsul/xidmət istehsalının riyazi modellər vasitəsilə tədqiqi 

həyata keçirilməlidir [73].  

Texnoparkların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün çoxsəviyyəli 

indikatorlar sistemi, konseptual informasiya və riyazi modelləri 

formalaşdırılmalıdır.  

Texnoparkların inkişaf fəaliyyətinin səmərəli idarə olunması üçün beynəlxalq 

təşkilatların qəbul etdiyi [100] müəssisələrin inkişaf Konsepsiyasında və IV 

Sənaye inqilabının (Sənaye 4.0 – Industry 4.0) [89] trendlərində təklif olunan əsas 

tövsiyələr və çağrışlar nəzərə alınmalıdır. 
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II FƏSİL. TEXNOPARKLARDA İNNOVASİYA LAYİHƏLƏRİNİN 

SƏMƏRƏLİ SEÇİMİ VƏ  QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  MODELLƏRİ  

VƏ METODLARI  

Texnoparkların yaradılması və  fəaliyyətinin effektiv təşkili prosesi  daha çox 

elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi, onların kommersiyalaşdırılması, elmi-

texnoloji tutumlu məhsul istehsalı, konsaltinq xidmətlərin göstərilməsi, 

investisiyaların cəlb olunması ilə əlaqədardır. Belə mürəkkəb prosesin təşkilində 

və idarə olunmasında innovativ layihələr mühüm rol oynayır. Bu cür layihələr 

adətən yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsulun istehsalına, xidmətin göstərilməsinə, 

texnologiyaların istifadəsinə, təşkilati-iqtisadi yeniliklərin aparılmasına yönəlmiş 

olurlar. Ona görə də hesab etmək olar ki, innovativ layihələrin işlənilməsi, onların 

qiymətləndirilməsi, seçimi və reallaşdırılması məsələləri birbaşa texnoparkın 

fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması ilə ilə bağlıdır.  

 

2.1. Texnoparklarda innovasiya layihələrinin formalaşması prosesləri, onların 

idarə olunmasının metodoloji əsaslarının təkmilləşdirilməsi 

Yüksək elm, texnologiya tutumlu sahələrdə, o cümlədən, İKT sahəsində 

istehsal/xidmət və idarəetmə işlərinin yenilənməsi, təkmilləşdirilməsi istiqamətində 

işlənilən innovasiya layihələri (İL) hər hansı innovasiya məhsulunun yaradılması, 

istehsalı və reallaşdırılmasını təmin edən müəyyən ardıcıllıqla qarşılıqlı əlaqəli 

proseslərin, əməliyyatların, işlərin məcmusunun yerinə yetirilməsindən ibarətdir 

[55].  

Bütövlükdə, innovasiya layihəsi elm və texnikanın prioritet istiqamətlərdə 

inkişafının konkret məqsədlərinin əldə olunmasına istiqamətlənmiş resurslar, 

zaman və icraçılar üzrə qarşılıqlı əlaqəli kompleks  mürəkkəb tədbirlər sistemidir. 
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İnnovasiya layihəsi mahiyyətcə həm də uzunmüddətli investisiya layihəsidir. 

İnnovasiya layihəsinin investisiyalaşdırılması risklidir. Belə ki, yenilik hələ 

sınaqdan keçirilməsə, məlum deyil ki, o, arzu olunan nəticələrə gətirib çıxaracaq, 

yoxsa səmərəsiz olacaqdır. Ona görə də investor arzu olunan gəlirliyi mümkün 

olan risklə də əlaqələndirməli və zəruri hallarda vençur fondları da cəlb etməklə 

müvafiq qərar qəbul etməlidir [59, 125]. 

İstehsal-təsərrüfat fəaliyyətində innovativ proseslərə qoyulan investisiyalardan 

istifadə edilməsi məhsulun hazırlanma texnologiyasını təkmilləşdirməyə, yenilərini 

yaratmağa və buraxılan məhsulları daha da yaxşılaşdırmağa, yeni bazarların 

mənimsənilməsinə imkan verir. Başqa sözlə investisiyalar həyata keçirilmə 

qismində əksər hallarda innovasiyaları nəzərdə tutur. Ciddi innovasiyalar iri kapital 

qoyuluşları tələb edir. Eyni zamanda səmərəli investisiya qoyuluşları da 

innovasiyalarsız mümkün deyildir [44].  

İnvestisiya layihəsinin məqsədi – yaradılan yeniliyin kommersiyalaşdırılması, 

innovasiya layihəsinin məqsədi isə - gələcəkdə kommersiya effekti gətirməyə qadir 

olan innovasiyaların yaradılmasıdır. Hazırkı iqtisadi şəraitdə bazarda şirkətlərin 

rəqabətlilik qabiliyyətini təmin edən başlıca faktor onun daimi olaraq öz 

fəaliyyətini innovativ əsaslarda qurmasıdır. Ona görə də kəskin rəqabət 

mübarizəsində yaşamaq üçün şirkətlər mövcud məhsulları və xidmətləri daim 

təkmilləşdirməyə və yeniləşdirməyə məcburdurlar. Nəticə etibarı ilə innovasiya və 

investisiya layihələri həyata keçirən, intellektual fəaliyyət nəticələrini yaradan və 

onları işlədən müasir şirkətlər öz rəqabətqabiliyyətlərini artırmış olurlar [44, 137]. 

Cəmiyyətin və iqtisadiyyatın qarşısında qoyulmuş inkişaf məqsədləri 

innovasiyaların işlənilməsini sürətləndirmiş və innovativ, investisiya və elmi-

texniki layihələrin bir çox yeni növlərinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Hər hansı 

investisiya və ya innovasiya layihəsi müxtəlif növ faktorların uçotunu tələb edir. 

Adətən, investisiya və innovasiya prosesləri bir-birilə sıx bağlı olduğundan 

innovasiya layihəsi investisiyaların daxil olması ilə müşayiət olunur [42].  

İxtiyari innovasiya və investisiya layihəsi sosial, texniki, təşkilati, ictimai, 

siyasi və s. kimi mühitlərin kəsişməsində inkişaf edir. Onlar müəyyən resurslar 
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çərçivəsində və göstərilən müddət ərzində konkret nəticələrin alınmasına yönəlmiş 

dəqiq işlənilmiş mexanizmlərin, qruplaşdırılmış məqsədlərin və məsələlərin 

olmasını nəzərdə tutur. Belə layihələrin unikallığı daha yüksək istehlak dəyərlərinə 

cavab verən qabaqcıl yüksək texnoloji məhsulların, texnologiyaların yaradılması 

ilə əldə olunur [81]. 

İnnovasiya layihəsi investisiya layihəsindən aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə 

fərqlənir [12]: 1)tətbiq edilmədə əlavə qiymətləndirmə və seçim kriteriyalarının 

zəruriliyi ilə; 2)layihənin ilkin iqtisadi qiymətləndirilməsinin çox dəqiq olmaması 

ilə; 3)layihənin idarə edilməsində yüksək çevikliyin zəruriliyi ilə; 4)layihənin 

mərhələlərinin işlənilməsinə daha dəqiq münasibətlə; 5)mühüm maliyyə itkiləri 

olmadan innovasiya layihəsinin dayandırılması imkanı ilə; 6)kommersiya 

səmərələri əldə olunmadıqda yüksək risk dərəcəsi ilə, uğurlu halda isə - yüksək 

gəlirlə; 7)layihə parametrlərinin (məqsədlər, müddətlər, xərclər, gələcək gəlirlər və 

s.) daha yüksək qeyri-müəyyənlik dərəcəsi ilə (ilkin maliyyə-iqtisadi 

qiymətləndirməsinin həqiqiliyinin azalması, praktikada əlavə qiymətləndirmə və 

seçim prosedurlarının istifadəsi, risklərin qiymətləndirilməsi zəruriliyi); 

8)innovasiya layihələrinin uzunmüddətli olması, zamana görə gələcək nəticələrə 

istiqamətləndirilmə, bir çox elmi-texniki problemlərin həllinin mürəkkəbliyi; 9)son 

nəticələrin yüksək qeyri-müəyyənliyi; 10)layihələrin reallaşdırılmasına yüksək 

ixtisaslı kadrların, yaradıcı insanların, yeni texnologiyaların və s. cəlb edilməsi; 

11)innovasiya layihəsinin reallaşdırılmasının ayrı-ayrı mərhələlərinin dəqiq 

hazırlanması;  12)layihə çərçivəsi daxilində yüksək ehtimalla gözlənilməz, lakin 

müstəqil kommersiya əhəmiyyəti kəsb edən aralıq və son nəticələrin alınması; 

13)innovasiya prosesinin idarə edilməsinin çevikliyi; 14)biznesin yeni sferalarına, 

yeni sahələrə, texnologiyalara, əmtəə bazarlarına və s. tez daxil olmaq üçün 

layihəyəyə əlavə tələblərin qoyulması və s.  

İnnovasiya layihələrinin spesifik xüsusiyyətləri layihə iştirakçıları ilə birbaşa 

əlaqədardır.  Bir qayda olaraq layihənin predmet sahəsinin xarakteri onun növünü 

müəyyənləşdirir. Belə ki, kapital qoyuluşu tələb edən və əsas fondun yaradılması 

istiqamətində fəaliyyət göstərən layihələr investisiya layihəsinə aid edilir. Yeni 
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sistemlərin və texnologiyaların yaradılması, nou-xau və digər kəşflər, yeniliklər 

məqsədi daşıyan layihələr isə innovasiya layihələrinə aiddir. 

Yeni proqram kompleksinin və məhsulunun yaradılması, həmçinin elmi 

araşdırmalar ilə bağlı layihələr tədqiqat layihəsidir. Belə layihələr onların ümumi 

məqsədinin əsasını təşkil edən lokal məqsədlərin müəyyənləşdirilməsilə 

xarakterizə olunur.  

Müəssisələrin islahatı, yeni idarəetmə sisteminin konsepsiyası, yeni təşkilatın 

yaradılması və beynəlxalq forumların keçirilməsi təşkilati layihələr bölməsinə 

aiddir və aşağıdakı parametrlərlə xarakterizə olunurlar: 1)layihənin nəticəsinin 

keyfiyyət və kəmiyyət baxımından qiymətləndirilməsi; 2)başlanğıc və son 

müddətlərin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi; 3)xərclərin planlaşdırılması; 

4)layihəyə çəkilən xəclərin təsbit edilməsi və nəzarətdə saxlanılması.  

Müəssisələrin özəlləşdirilməsi, audit sisteminin yaradılması, yeni vergi 

sisteminin tətbiqi və iqtisadi inkişafla bağlı olan bütün layihələr iqtisadi layihələr 

olaraq aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdirlər: 1)layihənin əsas məqsədi aid olduğu 

sistemin, obyektin iqtisadi göstəricilərini yüksəltməkdir; 2)layihənin işlər qrafikinə 

əsasən onların müddəti müəyyənləşdirilir; 3)vəsaitlər imkan daxilində ehtiyaca 

görə paylanır; 4)xərclər əvvəlcədən müəyyənləşdirilir, nəzarət olunur və layihənin 

inkişafından asılı olaraq dəqiqləşdirilir. 

Sosial sistemin islahatı, səhiyyə, aztəminatlı təbəqənin sosial müdafiəsi, təbii 

və sosial fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması və s. bu kimi layihələr sosial 

layihələr adlanır və aşağıdakı parametrlə xarakterizə olunur: 1)layihənin məqsədi 

müəyyənləşdirilir və layihədəki işlər icra olunduqca məqsədlər bir-birilə əvəz 

olunur; 2)layihənin başlanğıc və son müddətləri əvvəlcədən təxmini olaraq təyin 

olunur, müəyyən mərhələlərdən sonra isə dəqiqləşdirilir; 3)layihənin xərcləri 

büdcədən asılı olaraq müəyyənləşdirilir; 4)ehtiyatlar təlabata uyğun olaraq verilir. 

Sosial layihələr digər layihələrə nisbətən qeyri-müəyyən, qeyri-səlis təbiətə malik 

olurlar. 

İştirakçıların sayına, ətraf mühitə təsirinə, ölçülərinə və digər funksional 

xarakteristikalara görə layihələr klassifikasiya oluna bilərlər (şəkil 2.1.1).  
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Miqyasına görə layihələri şərti olaraq 1)kiçik layihələr, 2)orta layihələr, 

3)böyük layihələr, 4)nəhəng layihələr kimi sinflərə bölmək olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil  2.1.1. İnnovasiya layihələrinin funksional xarakteristikalarına görə  

klassifikasiyası 

Ümumiyyətcə  innovasiya layihələri həll səviyyələrinə görə aşağıdakı növlərə 

ayrılır: 1)beynəlxalq; 2)respublika; 3)regional; 4)sahə; 5)ayrıca müəssisə və s. 

Reallaşma müddətinə görə innovasiya layihələri 1)uzunmüddətli (5 ildən artıq), 

2)ortamüddətli (5 ilə qədər), 3)qısamüddətli (1-2 il) olurlar. Mürəkkəblik 

İnnovasiya layihələrinin funksional xarakteristikalarına görə  klassifikasiyası 

 

Predmet-

məzmun 

strukturuna 

və fəaliyyət 

xarakterinə 

görə 

 
tədqiqat 

elmi-texniki 

istehsal 

aparatının 

modernləş-

dirilməsi və 

yeniləşdirilm

əsi  

 
müəssisənin 

sistemli 

yeniləşdiril-

məsi  

 

Tipinə 

görə 

 
yeni 

məhsul 

istehsalın 

yeni üsulu 

yeni 

bazar 

idarə 

etmənin 

yeni 

strukturuu 

İnnovasiya 

layihələri 

həll 

səviyyələ-

rinə görə 

 

beynəlxalq

q 

respublika 

ayrıca 

müəssisə 

xamma-

lın yeni 

mənbəyi 

 

Elmi-texniki 

əhəmiyyətlili

k səviyyəsinə 

görə 

 
modern 

 

novator 

(innovasiya-

ları təkmil-

ləşdirən) 

 

qabaqcıl 

 
pioner (baza 

innovasiyalar) 

 

regional 

sahə 

Tələbatlar

ın növünə 

görə 

 
yeni və ya 

təkmilləşdiri

lmiş 

məhsulun 

yaradılması 

 

Reallaşma 

müddətinə görə 

 
uzunmüddətli (5 ildən 

artıq) 

yeni bazarın 

yaradılması 

xammalın  və 

ya 

yarımfabrikatl

arın yeni 

mənbəyinin 

mənimsənilm

əsi 

 

idarəetmə 

strukturunun 

yenidən 

təşkil 

edilməsi 

ortamüddətli (5 ilə 

qədər) 

qısamüddətli (1-2 il) 

Miqyasına  görə 

 
Monolayihələr 

 

 
Multilayihələr 

 
Meqalayihələr 
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dərəcəsinə görə innovasiya layihələri üç qrupa bölünürlər: 1)sadə layihələr, 

2)mürəkkəb layihələr, 3)çox mürəkkəb layihələr [23, 45]. İnnovasiya layihələrini 

həll olunan məsələlərin miqyasına görə aşağıdakılara bölmək olar: 

Monolayihələr - bir qayda olaraq, bir müəssisə və ya bir bölmə tərəfindən 

yerinə yetirilən layihələrdir; Onlar birmənalı şəkildə innovasiya məqsədinin 

(konkret məhsulun, texnologiyanın yaradılması) qoyuluşu ilə fərqlənir, ciddi 

zaman və maliyyə çərçivəsində həyata keçirilir. Monolayihə özünəməxsus növə, 

miqyasa və struktura malik olan ayrıca bir layihədir. 

Multilayihələr - elmi-texniki kompleksin yaradılması, nəhəng texnoloji 

problemin həlli, hərbi-sənaye kompleksinin bir və ya bir qrup müəssisənin 

konversiyasının aparılması kimi mürəkkəb innovasiya məqsədinin əldə olunmasına 

yönəldilmiş onlarla monolayihələri birləşdirən kompleks proqramlardır. 

Multilayihə bir neçə monolayihədən təşkil olunmuş layihələr kompleksidir. 

Meqalayihələr – öz aralarında bir-biri ilə məqsədlər ağacı ilə bağlı olan, bir 

sıra multilayihələr və yüzlərlə monolayihələri birləşdirən çoxməqsədli kompleks 

proqramlardır. Koordinasiya mərkəzindən mərkəzləşdirilmiş maliyyələşmə və 

rəhbərlik tələb olunur. Meqalayihələr əsasında sahənin texniki cəhətdən tamamilə 

yeniləşdirilməsi, ekoloji, regional problemlərin həlli, yerli məhsul və 

texnologiyaların rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi kimi innovasiya 

məqsədləri əldə oluna bilər. Meqalayihə özündə mono və multi layihələri 

birləşdirən  məqsədli proqram və ya inkişaf proqramlarıdır. 

İnnovasiya layihəsi işlənilməsi və yerinə yetirilməsinə görə bir neçə 

mərhələyə bölünür [12]: 1)ideyanın yaranması; 2)ideyanın layihə formasında 

işlənilməsi; 3)seçim, qiymətləndirmə və maliyyələşmə; 4)real proseslərə başlanma; 

5)inkubasiya; 6)inkişaf mərhələsi. Layihələrin yerinə yetirilməsi müəyyən 

ardıcıllıqla həyata keçirilməlidir. Hər bir mərhələ müəyyən işləri əhatə edir. Belə 

ki, ilkin mərhələdə qərar, məqsəd, elan, tələblər, istiqamətlər, mövzular və s. kimi 

şərtlər öyrənilir, dəqiqləşdirilməklə müəyyən məlumatlar əldə olunur. Müvafiq 

elmi istiqamət sonrakı mərhələrin yerinə yetirilməsi işləri ardıcıl şəkildə həyata 

keçirilir.  
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Layihənin hazırlanması və təqdimatı mərhələsində ən zəruri məlumatlar 

toplanır. İlkin ekspertiza mərhələsində təqdim olunan layihələrin müsabiqənin 

tələblərinə uyğunluğu yoxlanılır. Sonra isə layihənin ekspertlər qrupu tərəfindən 

qiymətləndirilməsi, seçimi, qərarverməyə dəstək mərhələsi başlayır ki, bu 

mərhələdə də müvafiq işlər yerinə yetirilir. Təqdim olunmuş layihələrin idarə 

olunması bir sıra mərhələdə həyata keçirilir: 1)Layihə ekspert qrupu tərəfindən 

yoxlanılır. İlkin mərhələdə müsabiqəyə təqdim olunmuş layihələrin texniki 

ekspertizası keçirilir və nəticəsi göstərilir. Belə ki, həmin mərhələdə layihələrin 

müvafiq elmi sahələrin prioritet istiqamətlərinə uyğunluq dərəcəsi müəyyən 

olunur, elmi istiqamətlər üzrə qruplaşdırılma aparılır və növbəti mərhələyə 

keçməsi barədə müvafiq qərar qəbul olunur. 2)Sonrakı mərhələdə ilkin texniki 

ekspertizadan keçmiş layihələrin  elmi ekspertizası işi təşkil olunur. 3)Növbəti 

mərhələdə ekspertlərin layihələrin dəstəklənməsi və maliyyələşdirilmə həcmi 

barədə hazırladığı yekun rəylər, tövsiyələr və arayışlar layihələrin seçilməsi barədə 

qərarın qəbul olunması məqsədilə müzakirə edilir. Müştərək layihələrin qismən 

maliyyələşdirilməsi konkret layihənin şərtləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.  

Elmi-texniki ekspert qiymətləndirilməsində layihənin göstəricilərinin qiymət 

şkalası  hazırlanır, sonda ekspertlərin rəyi əsasında yekun ballar toplanılaraq yekun 

qiymətləndirmə metodikası işlənilir. Bütün bu mərhələlər başa çatdıqdan sonra 

qalib elan olmuş layihələr haqqında məlumatlar açıqlanır və maliyyələşdirmə və 

reallaşdırma işlərinə başlanır.  

Layihənin maliyyələşməsi və icrası mərhələsində qalib olan layihənin 

maliyyələşdirilmə həcmi və müddəti göstərilir. Sonra isə layihələrin icrası və ona 

nəzarət mərhələsi başlayır ki, bu mərhələdə layihə icraçıları verilən müddət ərzində 

yerinə yetirəcəyi işlər haqqında məlumatlandırılaraq həmin işlərin yerinə 

yetirilməsinə başlayırlar. Digər mərhələ icradan sonrakı tətbiq, inkişaf, yayılma  

mərhələsidir. Bu mərhələdə layihənin yerinə yetirilərək müxtəlif aralıq müddət 

üzrə hesabatlar işlənir. 

Yeni məhsulun və texnologiyanın yaradılması və hərəkəti prosesini aşağıdakı  

mərhələlərə bölmək olar: 1)layihənin ilkin hazırlanması; 2)layihənin imkanlarının 



46 
 

qiymətləndirilməsi; 3)layihənin qəbul edilməsi; 4)layihənin həyata keçirilməsi; 

5)layihə nəticələrinin qiymətləndirilməsi; 6)layihənin növbəti mərhələyə 

ötürülməsi.  

Bu mərhələlərin hər birinin gedişində müxtəlif fəaliyyət növləri həyata 

keçirilir. Onlardan bəziləri layihə üzərində işin bütün mərhələlərində özünü göstərə 

bilər. İnnovasiya layihələrinin yerinə yetirilmə mərhələləri 2.1.2-ci şəkildəki kimi 

verilə bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Şəkil 2.1.2. İnnovasiya layihələrinin yerinə yetirilmə mərhələləri 

Geniş mənada innovasiyaların həyat tsikli üzrə hərəkəti sonsuzdur. Belə ki, bu 

prosesin iştirakçılarına – alimlərə və sahibkarlara bir tərəfdən bazar tələbatı, digər 

tərəfdən - elmi biliklər təsir edir. Bu mərhələlər yuxarıda məntiqi ardıcıllıqla 

göstərilmişdir. Halbuki real praktikada bu ardıcıllığa riayət olunmaya bilər, 

mərhələlərdən bəziləri, hətta olmaya da bilər. Burada hər bir sonrakı əməliyyatın 

yerinə yetmə ardıcıllığı özündən əvvəlkinin yerinə yetmə nəticəsindən asılı 

olacaqdır. Layihənin reallaşdırılmasının ideal vəsiyyətində bir mərhələnin sonu 

Layihənin ilkin hazırlanması 

 cari texniki məsələlərin, 

işləmələrin və tədqiqatların 

müzakirəsi; 

 ən yeni işləmələrin 

müzakirəsi; 

 sahənin texniki 

problemlərinin həllində 

iştirak etmə; 

 tərəfdaşlarla  səmərəli 

təkliflərin müzakirəsi. 

Layihənin 

yaranması 

 yeni texniki 

ideyanın 

yaranması; 

 yeni və ya daha 

yaxşılaşdırılmış 

innovativ məhsulun 

potensial tətbiqi 

ideyasının 

yaranması. 

Layihənin qəbul edilməsi  

 texniki ideyanın bazarın 

konyukturası ilə müqayisəsi; 

 ideyanın kommersiya 

əsaslılığının yoxlanılması 

üçün onun layihəyəyə 

çevrilməsi və layihə təklifinin 

formalaşması; 

 formalaşan layihə qrupunun 

fəaliyyətinin koordinasiyası. 

Layihənin növbəti 

mərhələyə ötürülməsi  

 işləmənin layihə 

üzərində sonrakı 

işlərin həyata 

keçirilməsi üçün 

növbəti mərhələyə 

ötürülməsi. 
 

Layihənin həyata keçirilməsi  

 layihənin idarə edilməsi; 

 layihənin məqsədlərinin əldə olunması 

üçün lazım olan işin yerinə yetirilməsi; 

 layihənin yerinə yetirilməsi gedişində üzə 

çıxan texniki problemlərin həlli; 

 digər texniki işləmələrə və bazar 

konyukturasına nəzarət; 

 layihə qrupunun vaxtlı-vaxtında 

məlumatlandırılması; 

 layihə qrupunun işinə mane olan  

amillərin aradan götürülməsi. 

Layihə 

nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi  

 işləmənin 

nəzərdə tutulan 

bazarın tələbatına 

uyğunluğunun 

müəyyən 

edilməsi. 
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sonrakının başlanğıcı ilə üst-üstə düşür. Görülən işin nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi bəzən layihə üzərində işi yenidən başlamağa gətirib çıxarır. 

Aydındır ki, layihə praktiki olaraq, istənilən mərhələdə dayandırıla bilər. Bu halda 

layihənin ilkin hazırlanması mərhələsinə qayıdış zəruridir. İlkin mərhələlərdə 

prosesin idarə edilməsində əsas konsepsiya “nəticələrin təhlili - yenidən 

planlaşdırma” tsiklinin təkrarlanmasıdır. Bu, o vaxta qədər davam edə bilər ki, 

gözlənilən nəticələr, yəni yaradılan texnologiyaların xarakteristikaları 

kifayətləndirici olsun. 

 

2.2. İnnovasiya layihələrinin  seçilməsi və analizi üçün göstərici və 

kriteriyaların işlənilməsi 

İnnovasiya layihəsinin seçimi və qiymətləndirilməsi üzrə göstərici və 

kriteriyaların işlənilməsinə bir neçə aspektdən yanaşmaq olar: 1)innovasiya 

layihəsinin ilkin formalaşma prosesi üzrə, 2)innovativ layihənin işlənilməsi və 

təqdimi, 3)innovasiya layihəsinin seçimi və reallaşdırılması üzrə, 4)innovativ 

layihənin tətbiq nəticələri üzrə. İnnovasiya layihələrinin qiymətləndirilməsinə 

yanaşma özündə struktur analiz və innovasiyaların faydalılığını müəyyən etmək 

üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma metodlarının ardıcıl tətbiqini birləşdirir.  

İqtisadi səmərəliliklə yanaşı innovasiya layihəsinin qiymətləndirilməsi vacib 

olan bir sıra digər xarakteristikalara da malikdir [59]. Onlar da layihənin iqtisadi 

səmərəliliyinə təsir edə bilirlər.  

Elmi-texniki faktorların qiymətləndirilməsi üçün məhsul, xidmət, 

texnologiya, işlərin yerinə yetirilmə üsulları və s. kimi bir neçə mühüm parametr 

seçilməlidir. Belə ki, əvvəlcə layihənin elmi-texniki baxımından əsaslandırılması 

prosesində alternativ variantlar təhlil edilir və seçilir. Buna layihənin elmi-texniki 

qiymətləndirilməsi deyilir. Sonra isə layihənin məhsuluna olan tələbat və onun 

perspektivliyi qiymətləndirilir. Bu isə layihənin kommersiya baxımından 

qiymətləndirilməsi adlanır. 3-cü mərhələdə layihənin maliyyə baxımından həyat 
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qabiliyyəti yoxlanılır. Onun realizə edilməsinə xərclənən vəsaitin ödənilməsi, 

gəliri, maliyyə riski və s. kimi digər maliyyə göstəriciləri qiymətləndirilir. Bu 

prosesə layihənin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi deyilir. 4-cü mərhələdə 

layihənin ətraf mühitə vurduğu ziyan müəyyənləşdirilərək ekoloji baxımdan onun 

səmərəlilik dərəcəsi artırılır. Bu proses ekoloji qiymətləndirilmə adlanır.  

5-ci mərhələdə layihənin yerinə yetirilməsi və idarə edilməsinə cavabdeh 

təşkilatın hazırlıq səviyyəsi qiymətləndirilir. Bu layihənin təşkilati baxımdan 

qiymətləndirilməsi adlanır. Növbəti 6-cı mərhələdə layihənin yerli şəraitə uyğun 

olması, iştirakçıların və maraqlı tərəflərin sosial aspektlərinin nəzərə alınması və 

ona uyğun olması, onlara qarşı mənfi reaksiyalar araşdırılır və qiymətləndirilir. 

Buna layihənin sosial qiymətləndirilməsi deyilir. 7-ci mərhələdə layihə iqtisadi 

nöqteyi-nəzərdən əsaslandırılmalı, iqtisadi göstəriciləri və səmərəliyi 

qiymətləndirilməlidir. Bu hissəyə isə layihənin iqtisadi qiymətləndirilməsi deyilir. 

Bunlardan başqa innovativ, informasiya, inteqrasiya, beynəlxalq qiymətləndirmələr 

də ola bilər (şəkil  2.2.1). Belə qiymətləndirilmə elə bir göstəricilər sistemidir ki, o, 

bu sistemin hər bir iştirakçısının xərc və nəticələrinin nisbətini əks etdirir.
. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Səkil 2.2.1. İnnovasiya layihəsinin qiymətləndirilməsi istiqamətləri 

 

Hazırkı vaxtda bir sıra zəif formalizə edilən strateji faktorların fəaliyyəti 

gələcəkdə mədaxil və məxariclərin səviyyəsinə xeyli təsir edə bilər. Belə faktorlar 

çox faktorlu modellərdən istifadə etməklə layihələrin qiymətləndirilməsi gedişində 

Texnoloji  

qiymətləndirmə 

 

Kommersiya 

qiymətləndirilməsi 

 

İnnovativ qiymətləndirmə 

 

İnteqrativ  

qiymətləndirmə 

 

İnformasiya 

qiymətləndirilməsi 

 

İqtisadi qiymətləndirmə 

 
Beynəlxalq 

qiymətləndirmə 

 

Ekoloji qiymətləndirmə 

 

Təşkilati qiymətləndirmə 

 

Sosial qiymətləndirmə 

 
Maliyyə 

qiymətləndirilməsi 

 

Texniki qiymətləndirmə 

 

İnnovasiya layihəsinin qiymətləndirilməsi istiqamətləri 
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nəzərə alına bilər. Belə ki, burada maliyyə-iqtisadi göstəricilərlə yanaşı, bir 

tərəfdən müəssisənin vəziyyətinə layihənin qarşılıqlı təsirinin müxtəlifliyini, digər 

tərəfdən xarici mühitin (tələbatların, rəqiblərin, elmi-texniki inkişafın, 

qanunvericiliyin və s.) layihəyə təsirini nəzərə almağa imkan verən digər 

kriteriyalar və göstəricilər də iştirak edir. İnnovasiya layihələrinin seçim 

prosesində kriteriyaların əsas məzmununu aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:  

1.Elmi potensialın qiymətləndirilməsi kriteriyası aşağıdakı məqsədlər üçün 

aparılır: müəssisənin müəyyən dövr üçün elmi potensialının səmərəliliyinin və 

ondan istifadə edilməsinin  qiymətləndirilməsi; elmi potensialın təkrar istehsalının 

təşkil edilməsi bacarığının qiymətləndirilməsi; mövcud imkanların əmtəəyə 

çevrilməsi, onun bazara doğru hərəkəti və ya texnologiyanın ötürülməsinin 

səmərəli yollarının araşdırılması. Layihənin elmi potensialı məhsulun və ya 

texnologiyanın elmi-texniki mahiyyətinin yeniliyində və ona müəlliflik hüququnun 

təsdiq olunması imkanındadır. Elmi potensialın tərkib elementləri aşağıdakılardır: 

toplanmış elmi və təcrübi-konstruktor işləmələri; mövcud qeyri-maddi aktivlər; 

ideyanın patent qabiliyyətliliyi; elmi kadrlar və konkret fiziki şəxslərdən 

ayrılmayan nou-hau və biliklər [138]. 

2.İstehsal potensialının qiymətləndirilməsi kriteriyası ideyaların 

maddiləşdirilməsinin (məhsulun hazırlanmasının) mövcud imkanlarının 

(qaydalarının, metod və üsullarının) təhlilini və ideyanın məhsulun istifadəyə 

hazırlıq və ya satış mərhələsinə qədər çatdırılmasının texniki cəhətdən yerinə 

yetirilməsinin qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur.  

3.Bazar potensialının qiymətləndirilməsi və təhlili aşağıdakılara imkan verir: 

layihədə, məhsulda uğura şanslılığın olması; məhsulun (layihənin) bazarın 

müəyyən tələblərinə uyğunluğu; yeni texnoloji imkanın bazara çıxış 

mexanizmlərinin qiymətləndirilməsi. Texnologiyaların kommersiyalaşdırılması 

yolunda müəssisənin öz ideyasını həyata keçirməyə hazırlaşdığı bazarda bazar 

əlaqələrinin təşkili qabiliyyəti və marketinq instrumentariyasının tətbiqi.  Bazar 

potensialının qiymətləndirilməsi bazarın tutumunun, istehlakçıların, rəqiblərin, iş 



50 
 

reputasiyasının qiymətləndirilməsindən, həmçinin mal nişanlarının, xidmət 

nişanlarının, brendlərin nəzərə alınmasından və s. asılıdır. 

4.Sahibkarlıq potensialının təhlili. Bütün sistemin iş qabiliyyətlik dərəcəsi 

sahibkarlıq potensialının təhlili zamanı qiymətləndirilir. Sahibkarlıq potensialının 

qiymətləndirilməsi həm layihələrin yerinə yetirilməsi müddətinin təhlilindən, həm 

də biznesin bütövlükdə idarə edilməsinin, menecment prosesində komandanın 

qüvvəsinin və maliyyə potensialının qiymətləndirilməsindən asılıdır [107]. 

İnnovasiya layihəsinin seçim kriteriyaları ilə yanaşı elə kriteriyalar da vardır 

ki, onları həm innovasiya, həm də investisiya layihələrinə aid etmək olar [47]. 

Onlardan bəziləri şəkil  2.2.2-də göstərilmişdir. 

İnnovasiya layihələri mahiyyət etibarı ilə bir çox elementlərdən və 

mərhələlərdən ibarət ola bilər: layihənin təyinatı və əsas məqsədləri; layihənin 

iqtisadi səmərəliliyi; layihənin sosial səmərəliliyi; layihənin riskləri və s. Ona görə 

də innovasiya layihələrinin seçimi, səmərəliliyi, qiymətləndirilməsi müvafiq 

göstəricilər sistemi ilə xarakterizə oluna bilər (cədvəl 2.2.1).  

İnnovasiya layihəsinin nəticələrinin və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

investorların, müəssisənin, sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi 

orqanlarının, gələcək istehlakçıların maraqlarının uyğunluğunun zəruriliyini nəzərə 

almalıdır. Layihənin sosial nəticələri regionda işsizlik səviyyəsinin aşağı düşməsi, 

əməkdaşların gəlirinin artması və iş şəraitinin yaxşılaşdırılması, ixtisasın 

artırılması və s. kimi göstəricilər ilə xarakterizə olunur. Sosial səmərəlilik həm də 

göstərilən istiqamətlərdə əməyin məhsuldarlığı və keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

hesabına əldə olunan gəlirin artımı ilə də müəyyən olunur. 

Yeni məhsulların və xidmətlərin yaradılmasına yönələn İL-də həmçinin 

texniki, kommersiya və maliyyə effektlərini və risklərini də hesablamaq 

mümkündür. Belə halda layihənin gözlənilən  qiyməti onun potensial qiymətindən 

asılı olur. Layihənin əldə ediləcək uğurunun ehtimalı isə həmin uğurun texniki, 

maliyyə və kommersiya ehtimalları çoxluğundan asılı olaraq müəyyənləşdirilir. 

Müəssisə hər bir layihənin gözlənilən qiymətini müəyyənləşdirdikdən sonra 

innovasiya layihələrinin portfelini formalaşdırır [44]. Bu portfelə yüksək risklər də 
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daxildir. Portfeldə orta və az riskli olan orta əhəmiyyətli layihələr də olmalıdır. 

Riski azaltmaq üçün onu müxtəlif layihələr arasında bölüşdürmək vacibdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2.2.2. İnnovasiya-investisiya layihələrinin seçim kriteriyaları 

İnnovasiya -investisiya layihələrinin seçim kriteriyaları 

 

Müəssisənin məqsədləri, 

strategiyası,  

siyasət və dəyərləri 

 müəssisənin 

strategiyasının onun iş 

tərzinə uyğunluğu 

 yeniliklərə münasibət 

 riskin qəbul 

edilməməsinə münasibət 

 qısa və ya uzunmüddətli 

məqsədlər 

Bazar kriteriyaları 

 tələbatların üzə 

çıxarılması, satışın 

həcmi 

 məhsulun buraxılış 

dövrü 

 yeni məhsulun bazara 

çıxış dövrü 

 mövcud məhsullara 

tələbat 

 qiymətin təşkili  

 rəqabət, satış və 

paylanma kanalları  

 xərclər 

Elmi-texniki kriteriyalar 

 tələb olunan elmi-texniki 

göstəricilərin əldə olunması ehtimalı 

 ETTKİ-nin strategiyası ilə uyğunluq 

 texniki uğurun ehtimalı 

 məhsulun unikallığı  

 layihənin hazırlanma müddəti və 

qiyməti 

 patentqabiliyyətlilik 

 elmi-texniki resursların mövcudluğu 

 məhdud resurslara malik 

laboratoriyanın fəaliyyət göstərməsi 

Maliyyə kriteriyaları 

 Layihə məhsul verməyə başlayan ana qədər 

şirkətin xərcləri  

 İnvestisiyanın həcmi  

 Layihənin həyata keçirilməsi üçün başlanğıc 

xərclər  

 Nəğd vəsaitlərin hərəkəti. Maliyyə vəsaitləri 

tələb edən digər layihələrə təsiretmə  

 Layihənin maliyyələşdirilməsi üçün borc 

kapitalın cəlb edilməsinin zəruriliyi və 

investisiyalarda onun payı 

 Layihədə göstərilən məhsula sərf olunan 

xərclərin strukturunun optimallığı 

 Layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

maliyyə riski 

 Layihənin müəssisədə qəbul edilən kapital 

qoyuluşunun iqtisadi səmərəlilik 

kriteriyalarına uyğunluğu 

 Gəlirin illik potensial həcmi 

 Təmiz gəlir norması 

 

İstehsal kriteriyaları 

 Layihənin mövcud və əlavə istehsal 

qüvvələrinə uyğunluğu 

 Layihənin həyata keçirilməsi üçün 

texnoloji yeniliklərin vacibliyi 

 İstehsal personalı və xərcləri  

 Kifayət qədər gəlir əldə edilməsinə 

zəmanət verən xərclər 

 Emala görə əlavə edilmiş dəyər 

     Xarici və ekoloji kriteriyalar 

 Milli və beynəlxalq hüquq normalarına, 

konvensiyalara, standartlara və s. uyğunluq 

 Ətraf mühitə təsir 

 Layihənin həyata keçirilməsinə ictimai 

fikrin mümkün reaksiyası 

 Vergi güzəştlərindən istifadə imkanları 
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Cədvəl 2.2.1. Layihələrin səmərəlilik göstəriciləri sistemi 

Səmərəliliyin növü Faktorlar, göstəricilər 

İqtisadi İnnovasiyaların reallaşdırılması ilə şərtlənən bütün növ 

xərcləri və nəticələri dəyər şəklində nəzərə alan 

göstəricilər 

Elmi-texniki İnnovativ yenilik, sadəlik, faydalılıq, estetiklik, 

yığcamlıq və s. kimi göstəricilər 

Maliyyə  Layihəni xarakterizə edən maliyyə göstəriciləri və 

onun əsasında hesablanan başqa göstəricilər 

Resurs İnnovasiyanın istehsal həcminə, resursların istehlakına 

təsiri əks etdirən göstəricilər 

Sosial İnnovasiyaların reallaşdırılmasının sosial nəticələrini 

nəzərə alan göstəricilər. 

Ekoloji  İnnovasiyaların ətraf mühitə təsirini və ekoloji 

nəticələri nəzərə alan göstəricilər 

 

İnnovasiya layihələrinin seçimi və qiymətləndirilməsinin müxtəlif 

kriteriyaları əsasən sahəvi və regional elmi-texniki və sosial-iqtisadi 

problemlərinin  həllinə kömək üçün istiqamətləndirilir. İnnovasiya layihəsinin 

seçimi və qiymətləndirilməsi zamanı onların bəzi meyarlarını nəzərə almaq 

lazımdır. Bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: layihənin kompleksliyi – layihə ilə 

əlaqədar olan texniki, ekoloji, iqtisadi, hüquqi, təşkilati və digər məsələlərin 

qarşılıqlı bağlılığı;  ekoloji təhlükəsizliyin, patentləşmənin, hüquqi tənzimlənmənin 

və s. milli və beynəlxalq tələblərə uyğunluq dərəcəsi; dünya nailiyyətlərindən 

istifadə dərəcəsi və layihə predmetinin analoji dünya sistemləri ilə inteqrasiyası 

məsələləri;  istifadə olunmuş elmi yanaşma və üsulların (sistem, marketinq, 

funksional, yaradıcı və s.) tətbiq dərəcəsi; layihə üzrə texniki və idarəetmə 

qərarlarının maliyyə-iqtisadi əsaslandırılması; layihənin tətbiq dairəsi, onun 

perspektivliyi, istifadə miqyası; layihələrin elmi sahələrdə, milli və regional 

idarəetmə orqanlarında, praktiki təcrübədə yoxlanılma dərəcəsi; layihəni təqdim 

edən təşkilatların reytinqi və icraçıların ixtisas səviyyəsi; layihənin standart 

tələblərə əməl olunma dərəcəsi, problem və anlayışların birmənalılığı, dəqiqlik və 

əyanilik dərəcəsi və s. 
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Texnoparkların strategiya və siyasəti ilə bağlı kriteriyalara aiddir: strateji 

planlaşdırma; korporasiyanın reputasiyası; riskə münasibət; yeniliklərə münasibət; 

zaman aspekti. Marketinq kriteriyalarına aiddir: tələbatların üzə çıxarılması; satışın 

potensial həcmi; mövcud məhsullara təsir; qiymətqoyma; rəqabətin səviyyəsi; 

paylanma kanalı; başlanğıc xərclər. 

Layihənin seçim və qiymətləndirmə kriteriyalarının siyahısına aşağıdakıları da 

aid etmək olar [139]: 1)elmi-texniki, 2)bazar, 3)maliyyə və kommersiya, 

4)istehsal-ekoloji, 5)iqtisadi-sosial, 6)informasiya-kommunikasiya, 7)beynəlxalq, 

milli və regional, xüsusi ktiteriyalar, 8)xarici mühit və iqtisadi kateqoriyalar: 

məhsulların və texnologiyaların zərərli təsirləri, sosial təsirlər, hüquqi mühit, 

məşğulluq səviyyəsinə təsir. 

Təklif olunan seçim və qiymətləndirmə kriteriyaları layihənin potensial və 

gözlənilən səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün riyazi modelləşmədən və 

hesablamadan daha çox layihənin seçimini müəyyən etmək üçün əsas məqsəddir. 

Hər bir təşkilat məqsəddən asılı olaraq  layihələrin seçimi və qiymətləndirmənin 

forma və kriteriyalarını özü seçərək dəqiqləşdirir. İnnovativ layihənin meyarlara 

görə qiymətləndirilməsi prosesi layihənin mərhələlərindən də asılıdır. Hər bir 

meyar müəyyən mərhələni və həmin mərhələyə müvafiq proseslərin məzmununu 

və xüsusiyyətini nəzərə alır (https://ictfund.gov.az; https://sdf.gov.az). 

Texnoparklarda innovativ layihələrin seçim kriteriyaları üzrə qiymətləndirilməsi 

meyarları aşağıdakı məsələlərdə öz əksini tapır [4].  
 

1. Layihənin elmilik və innovasiyalılıq səviyyəsi:  layihənin elan olunmuş elmi 

istiqamətlərə uyğunluq dərəcəsi,  layihənin məqsəd və vəzifəsinin aydınlığı, dəqiq 

ifadə edilmiş və əsaslandırılmış ideyasının olması,  layihəni təqdim edən təşkilat 

üçün  onun əhəmiyyətlilik dərəcəsi, layihənin ideyasının elmi yeniliyi və elmi- 

tədqiqat işinin orijinallığı, layihənin innovasiyalılıq dərəcəsi.   

2. Layihənin maliyyələşməsinin imkanlılığı səviyyəsi: layihə üçün tələb olunan 

maliyyələşdirilmənin məbləğinin məntiqli və reallığa uyğun olaraq 

əsaslandırılması səviyyəsi,  layihəyəyə yerli və xarici investorların cəlb olunması 

imkanı, layihənin kommersiyalaşdırılması potensialı.  

https://ictfund.gov.az/
https://sdf.gov.az/
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3. Layihə üzrə gözlənilən nəticələrin elmi və praktiki əhəmiyyətlilik səviyyəsi: 

ölkənin inkişafı  üçün sosial-iqtisadi əhəmiyyətlilik dərəcəsi, layihənin aid olduğu 

sahənin inkişafına verəcəyi töhfənin səviyyəsi, gözlənilən nəticələrin elmi 

əhəmiyyətliliyi, gözlənilən nəticələrin praktiki əhəmiyyətliliyi və iqtisadiyyatda 

tətbiqi imkanları, ixtira və ya patent alınmasının mümkünlüyü, layihə üzrə ixtiranın 

istehsalatda tətbiqinin mümkünlüyü, layihə üzrə məhsul və xidmətin istehsalata 

tətbiqinin mümkünlüyü, məhsul və xidmətin beynəlxalq bazara çıxarılmasının  

mümkünlüyü səviyyəsi.   

4. Layihənin icra oluna bilməsi və ona nəzarətin mümkünlük səviyyəsi: layihə 

rəhbərinin və icraçıların layihəni yerinə yetirmək üçün elmi kvalifikasiyası və elmi 

potensialı səviyyəsi, icra üçün müəyyənləşdirilmiş müddətlərin reallığı, icra ilə 

bağlı risklərin qiymətləndirilməsi, layihənin yerinə yetirilə bilməsi üçün tələb 

olunan müvafiq maddi-texniki bazanın mövcudluğu səviyyəsi, layihənin icrasına 

nəzarət oluna bilmə səviyyəsi. Bu meyarların hər birinin formalaşması müvafiq 

sayda digər göstəricilərdən asılıdır (şəkil 2.2.3).  

 

Şəkil 2.2.3. Texnoparklarda innovativ layihələrin seçimi üzrə 

qiymətləndirilmə meyarları 
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İnnovasiya layihələrinin seçimi və qiymətləndirilməsinə yanaşmalardan biri 

də inteqral göstəricilərdən istifadə edilməsinə əsaslanır. Burada iki qrup inteqral 

göstəricilərdən istifadə olunur. Birinci qrup özündə bir neçə effekti birləşdirir və 

onları innovasiya layihələrinin reallaşdırılmasının birgə nəticəsi kimi 

qiymətləndirir. İkinci qrup isə konkret iştirakçılar üçün müxtəlif innovasiyaların 

effektlərinin cəmini qiymətləndirir. Bu halda inteqral effekt dəyər mənasında 

qiymətləndirilir. Birinci qrup inteqral effekt konkret innovasiya layihəsinə xas olan 

effektləri (iqtisadi, texnoloji, sosial, informasiya, ekoloji) toplayır [127]:  

max)(1  iiii

i

i EEEFESETEİE
              (2.2.1)     

 

burada  E1 – innovasiya layihəsinin reallaşdırılmasının birinci qrup inteqral effekti, 

iEİ – iqtisadi effekt, iET – texnoloji effekt, iES – sosial effekt, iEF – informasiya 

effekti, iEE – ekoloji effektdir. 

İkinci qrup inteqral effekt innovasiya layihəsi iştirakçılarının effektlərinin 

cəmini əks etdirir: 

max.2 
i

ii EIEE 
                       (2.2.2) 

burada E2 – innovasiya layihəsinin reallaşdırılmasının ikinci qrup inteqral effekti,  

iEIE – iştirakçı tərəfindən reallaşdırılan i-ci innovasiyanın inteqral effekti, i  – 

innovasiya layihəsinin reallaşdırılmasının inteqral effektində iştirakçının payıdır. 

Qiymətləndirilmənin əsas iqtisadi kriteriyaları qismində diskontlaşdırılmış 

gəlir, nağd cari dəyər, layihənin rentabelliyinin daxili norması, layihənin 

diskontlaşdırılmış öz xərcini ödəmə müddəti, gəlirlik indeksi, diskontlaşdırılmış 

gəlirlərin xərclərə nisbəti və s. ola bilər. 

İstənilən investisiya layihəsi kimi, innovasiya layihəsinin nağd 

diskontlaşdırılmış gəliri (NDG) aşağıdakı kimi hesablana bilər [42]:  

      
tT

t

t

tT

t

tttt rPSrVÖİKGNDG 



11

1:1:

               
(2.2.3) 

Burada Gt – t ilində layihənin gəlirləri; Kt – innovasiyaya kapital qoyuluşu; İt – 

istismar xərcləri; 
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VÖt – vergi ödəmələri; PSt – illik planlaşdırılan pul axını; r – diskont stavkası; T – 

layihənin faydalı iş müddəti. Əgər NDG sıfırdan böyük olarsa, innovasiya layihəsi 

daha səmərəli hesab olunar. İnnovativ layihənin seçimi məhsul buraxılışının, 

istehsalın həcminin artması və texniki qurğuların mənimsənilməsinin kəmiyyət və 

keyfiyyət qiymətləndirilməsi ilə bağlı olmalıdır. 

 

2.3. İnnovativ layihələrin qiymətləndirilməsi üçün modellərin və metodların 

işlənilməsi 

İnnovativ layihələrin idarə olunması prosesi onların işlənilməsi, təqdim 

edilməsiylə yanaşı onların seçilməsi və  qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur.  

İnnovasiya layihələrinin qiymətləndirilməsi üçün ilk növbədə onun kompleks 

təhlili aparılmalıdır [12]. Bu təhlilin çətinliyi ondan ibarətdir ki, layihələrin təşkili, 

qiymətləndirilməsi, seçimi və maliyyələşdirilməsi üzrə problemlərin sayı getdikcə 

artır. Təhlil prosesində hüquqi, institusional, ekoloji və sosial problemlərə xüsusi 

diqqət ayırmaq lazımdır (şəkil 2.3.1). Belə mürəkkəblik müvafiq sahə ekspertlərin 

işini də xeyli çətinləşdirir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2.3.1. İnnovasiya layihəsinin təhlilinin ümumiləşdirilmiş konseptual 

sxemi  

Sosial-

iqtisadi 

imkanların 

qiymətlən- 

dirilməsi 

Layihənin 

gəlirliyinin 

təhlili 

bloku 

Yeniliyin 

dəyər 

qiymətlən-

dirilməsi 

Texnoloji 

tələbatın və 

imkanların 

təhlili 

bloku 

İnnovasiyaların 

kommersiya-

laşdırılmasının 

təhlili bloku 

Bazarın təhlili 

və marketinq 

tədqiqatların 

aparılması 

bloku 

İnstitusional 

və 

qanunverici 

faktorların 

təhlili bloku 

Makroiqti- 

sadi  

vəziyyətin 

təhlili bloku 

İnnovasiya-

nın, yeniliyin 

keyfiyyət 

göstərici- 

lərinin 

qiymətləndi-

rilməsi 

Maliyyə 

vəziyyəti-

nin təhlili 

bloku 

Layihədən 

potensial 

gözlənil- 

mələrin 

təhlili 

bloku 

ETTKİ 

səviyyəsi-

nin 

qiymətlən-

dirilməsi 

İnnovativ layihələrin təhlili prosesinin tərkib elementləri 
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İnnovativ layihələrin qiymətləndirməsinin müxtəlif kriteriyaları qismində 

onların elmi-texniki, iqtisadi, ekoloji və sosial göstəriciləri ola bilər. Bir qayda 

olaraq innovativ layihə hər hansı innovasiyaya və ya innovativ prosesə aid 

olduğundan onun elmi-texniki effekti (Eet) elm, texnika və texnologiyanın müxtəlif 

sahələrinin inkişafına yardım etməkdən  ibarət olur.  Eyni zamanda tətbiq olunan 

yeniliyin elmi-texniki göstəriciləri həm də həyata keçirilən elmi tədqiqatların 

kommersiya əhəmiyyətini göstərir. 

İnnovasiyaların iqtisadi effekti (Eie) iqtisadi proseslərin sürətlənməsində, 

məhsulun istehsalına və göstərilən xidmətlərə çəkilən xərclərin azaldılmasında öz 

əksini tapır. İnnovasiyanın iqtisadi səmərəliliyi iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində 

ondan istifadə edilməsi miqyasından və onun digər proseslərə diffuziyası 

dərəcəsindən asılıdır. Yeniliyin yüksək iqtisadi nəticəsi innovasiya fəaliyyətinin 

inkişafını stimullaşdırır və onu tətbiq edənlərin bazarda rəqabət mövqelərini 

möhkəmləndirir. 

İnnovasiyaların sosial effekti (Ese) cəmiyyətin rifah halının, həyat və əmək 

şəraitinin yüksəlməsinə, məhsuldarlığın artmasına, yaşayış mühitinin 

yeniləşməsinə kömək etməkdən ibarətdir. O, sosial sferanın yaxşılaşdırılmasını əks 

etdirən: 1)əhalinin gəlirləri və yaşayış səviyyəsi; 2)həyat tərzi, əhalinin 

məşğulluğu, yeni iş yerlərininn açılması, kadrların hazırlanması, sosial 

təhlükəsizliyin təmini; 3)sağlamlıq və uzunömürlük, iş şəraitinin yaxşılaşdırılması, 

səhiyyə sferasının inkişaf etdiriməsi və s. kimi qiymətləndirmələr vasitəsilə 

müəyyən oluna bilər [124].  

Ekoloji effekt (Eek) innovasiyaların istehsalda, istismarda və təkrar istehsalda 

ətraf mühitə mənfi təsir göstərməmək xüsusiyyəti ilə müəyyən olunur. Bu effekt 

resurstutumu, enerjitutumu, ətraf mühitə tullantılar və atılmalar, faydalı istifadə 

müddətləri, istifadə müddəti qurtardıqdan sonra təkrar istifadə imkanları kimi 

göstəricilərlə ifadə oluna bilər. İnnovasiya layihəsinin ekoloji 

qiymətləndirilməsində onun ekoloji təhlükəsizliyinin səviyyəsini göstərən 

potensial ekoloji risklər də  nəzərə alınır. 
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Yuxarıda göstərilən bütün effektlərin nəticələri müsbət olduqda innovasiyanın 

kompleks effekti də (Ek) müsbət olur və layihə yüksək əhəmiyyətli kimi 

xarakterizə oluna bilər. Bununla yanaşı onlara ümumən müsbət və mənfi cəhətdən 

yanaşmalar ola bilər. Belə ki, innovasiya iqtisadi effektə malik ola bilər, lakin eyni 

zamanda antisosial da ola bilər. Beləliklə, innovasiya layihəsinin tam 

qiymətləndirilməsini əldə etmək üçün innovasiyanın yaradılmasında və kütləvi 

istifadəsində yarana bilən bütün mümkün effektləri və nəticələri vaxtında müəyyən 

etmək vacibdir. Başqa sözlə  

ekseieetk EaEaEaEaE  4321                                                             (2.3.1) 

burada 4,321 ,, aaaa uyğun olaraq layihənin elmi-texniki, iqtisadi, sosial, ekoloji 

effektinin ümumi kompleks effektin formalaşmasına təsirinin çəki əmsalıdır. 

İnnovasiya layihəsinin işlənilməsi mərhələsində innovasiya risklərinin 

identifikasiyası üçün adətən onların klassifikasiyasından istifadə olunur. Geniş 

yayılmış klassifikasiyaya görə risklər sistematik və qeyri-sistematik olurlar. 

Sistematik risklər - fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmaq mümkün olmayan risklərdir. 

Həmin risklər öz təzahürlərində stabilliyi ilə xarakterizə olunurlar. Onları təhlil 

etmək və qiymətləndirmək üçün müxtəlif riyazi statistika üsullarından istifadə 

olunur. Sistematik risklərə - adətən fövqalədə vəziyyətlərlə bağlı hallar aiddir [26, 

111]. 

İnnovasiya layihələrinin qiymətləndirilməsi mürəkkəb və çoxşaxəli proses 

olduğundan əvvəlcə həmin prosesə müasir ümumi yanaşma prinsipləri izah 

olunmalıdır. Bunlar aşağıdakılar ola bilər [85]: 1)layihə hazırlayanlar və 

investorlar üçün investisiyaların səmərəlilik hesablamalarının metod və 

göstəricilərinin aydınlığı, şəffaflığı və təbiiliyi, onların maraqlarının birliyi; 2)real 

maliyyə-iqtisadi göstəricilərə əsaslanma; 3)layihələrin bütün inkişaf dövrləri üzrə 

tam iqtisadi nəticələrinin və səmərəliliyinin hesablanması; 4)layihələrin bütün 

iqtisadi səmərəlilik komponentlərini nəzərə almaqla, onun tam iqtisadi 

nəticələrinin hesablanması; 5)layihənin uğuruna təsir edən bütün tərəflərin 

maraqlarının, dəlillərinin və stimullarının birgə təhlili; 6)layihəçilər və investorlar 

tərəfindən layihənin maliyyələşdirilməsi qərarının qəbul edilməsinə təsir edən 
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layihə səmərəliliyinin əsas faktorlarının kompleks uçotu; 7)konkret investorların 

subyektiv maraqlarını və üstünlüklərini nəzərə alan investisiyaların maliyyə-

iqtisadi qiymətləndirilməsinin və investisiya qərarlarının qəbul qaydalarının dürüst 

müəyyən edilməsi. 

İnnovativ layihənin tətbiq nəticələri aspektinin qiymətləndirilməsinə 

1)texnoloji nəticə (resurslardan istifadə dərəcəsi); 2)iqtisadi nəticə (daha az canlı və 

maddiləşmiş əmək sərf etməklə maksimum miqdarda məhsul alınması); 3)sosial 

nəticə (işçilərin sosial vəziyyətinə müsbət təsir edilməsi, onların gəlirlərinin, əmək 

şəraitinin yüksəldilməsi); 4)ekoloji nəticə (ətraf mühitə müsbət təsir edilməsi və 

ekoloji təmiz məhsulun istehsalı) və s. aiddir.   

Ümumiyyətcə innovasiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

üçün aşağıdakı metodlardan istifadə olunur [128]: 

Ekspert qiymətləndirmələri metodu. Hər bir ekspertə ayrıca olaraq ilkin 

risklərin siyahısı verilir və onlara xüsusi qiymətləndirmə sistemini rəhbər tutaraq 

bu risklərin baş vermə ehtimalını qiymətləndirmək təklif olunur. Əgər onların 

rəyləri arasında böyük fikir ayrılığı yaranarsa, daha razılaşdırılmış rəy əldə etmək 

üçün rəylər bütün ekspertlər tərəfindən müzakirə olunur. Daha obyektiv 

qiymətləndirmə üçün ekspertlər qiymətləndirilən layihə haqda tam informasiyaya 

malik olmalıdırlar. 

Variasiya metodu. Bu metod investisiya layihəsinin riskinin 

qiymətləndirilməsində tətbiq olunur. Burada risk, layihənin reallaşdırılmasının 

yekun göstəricilərinin, onun fəaliyyət şərtlərinin dəyişməsinə olan həssaslıq 

dərəcəsi kimi nəzərdən keçirilir. Layihənin reallaşdırılmasının yekun göstəriciləri 

qismində səmərəlilik göstəriciləri, öz xərcini ödəmə müddəti, layihənin illik 

göstəriciləri və s. çıxış edə bilər. Həssaslıq dərəcəsi göstəricisi (D) yekun 

göstəricinin dəyişmə tempinin təhlil olunan parametrin dəyişmə tempinə olan 

nisbəti ilə ölçülür: 

)/)/(()/)(( 112112 XXXYYYD                                                                               (2.3.2) 
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burada X1 – variasiya olunan parametrin baza qiyməti, X2 - variasiya olunan 

parametrin dəyişmiş qiyməti, У1– baza variant üçün yekun göstəricinin qiyməti, У2 

– parametr dəyişilərkən yekun göstəricinin qiymətidir. 

Dayanıqlıq metodu. Reallaşdırmadan sonra gəlirlə xərclərin nisbətini (E) 

müəyyən etmək üçün aşağıdakı düsturdan istifadə oluna bilər: 

    100% *)/( XGE                                                                                                     (2.3.3) 

burada X –istehsal xərclərinin cəmi, G –ümumi gəlirdir.  

İnnovasiya layihəsinin səmərəliliyini qiymətləndirərkən müxtəlif zamanlarda 

olan göstəricilərin müqayisəsi onların ilkin perioddakı dəyərinə uyğunlaşdırılması 

yolu ilə həyata keçirilir. Çünki müxtəlif zamanlarda sərf olunan eyni xərclər 

iqtisadi cəhətdən eyni qiymətli olmurlar. İnnovasiyaların həyat dövrünün uzun 

müddət davam etməsi müxtəlif vaxtlarda sərf olunan xərclərin və alınan nəticələrin 

iqtisadi cəhətdən qeyri-bərabər dəyərliliyinə gətirib çıxarır. Bu hal diskontlaşdırma 

adlanan metod, yəni xərclərin və nəticələrin bir vaxta gətirilməsi vasitəsilə aradan 

götürülür. Belə zaman anı olaraq, məsələn, innovasiyanın reallaşmasının 

başlanması ilini qəbul etmək olar.  

Layihələrin iqtisadi səmərəliliyinin istifadə olunan metod və göstəricilərinin 

üstün cəhətlərinin və çatışmazlıqlarının təhlili əsasında ümumiləşdirilmiş iqtisadi 

göstəricilərin formalaşması həyata keçirilir. İnnovasiya layihələrinin 

qiymətləndirilməsi prosesində istifadə olunan əsas ekspertiza üsulları 

aşağıdakılardır: 

1)Geniş yayılmış təsviri üsulda reallaşdırılan layihələrin nəticələrinin 

müəyyən məhsul və xidmət bazarındakı vəziyyətə potensial təsiri nəzərdən 

keçirilir. Alınmış nəticələr ümumiləşdirilir, proqnozlar tərtib edilir və digər kənar 

təsirlər nəzərə alınır.  

2)“Qədər” və “sonra” vəziyyətlərinin müqayisəsi üsulu müxtəlif layihələrin 

həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət göstəricilərini nəzərə almağa imkan verir. Lakin 

bu üsula proqnozların yüksək ehtimallı subyektiv interpretasiyası xasdır.  

3)Müqayisəli ekpertiza dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən və 

maliyyələşdirilməyən müəssisə və təşkilatların vəziyyətlərinin müqayisəsindən 
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ibarətdir. Bu üsulda reallaşdırılan layihənin potensial nəticələrinin müqayisəliliyinə 

diqqət yetirilir. Müqayisəlilik qısamüddətli və tezödənən layihələrin 

maliyyələşməsi üzrə konkret qərarların iqtisadi əsaslandırılmasının 

yoxlanılmasının tələblərindən birini təşkil edir. 

İnnovasiya layihələrinin balans metodu ilə qiymətləndirilməsinin ümumi 

qaydası aşağıdakıları nəzərdə tutur [60, 128]: layihənin reallaşdırılmasının ilkin 

variantının formalaşması; layihənin bütün iş dövrü üzrə fəaliyyətinin və 

tədbirlərinin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan bütün növ resurs xərcləri 

göstəricilərinin hesablanması; resurs məhdudiyyətlərinin kəmiyyətcə müəyyən 

edilməsi; layihənin iş və tədbirlərinin texniki-iqtisadi göstəricilərinin 

hesablanması; layihənin reallaşdırılma göstəricilərinin hesablanması; 

hesablamaların sonrakı dövrləri üçün ilkin verilənlərin zəruriliyi halında 

göstəricilərin təhlili və korreksiyası. 

Balansda rəqəmli qiymətlərlə müqayisə edilən göstəricilər aşağıdakıları əks 

etdirir: 1)layihənin istehsal və elmi-eksperimental bazalarının ETTKİ; 2)seriyalı 

istehsal, əsaslı tikinti kimi bütün işlər və tədbirlərin maliyyələşdirilməsinin 

təminatlılığı; 3)layihə işlərinin və tədbirlərinin gərginliyi; 4)elmi-eksperimental 

vasitələrlə təminatlılıq; 5)istehsalın texnoloji təminat vasitələrinin mövcudluğu; 

6)layihə işlərinin və tədbirlərinin texnoloji dövrlərinin davamiyyət müddəti; 

7)nomenklatura, həcm, zaman üzrə kooperasiya tədarükləri ilə təminatlılıq. 

Buradakı rəqəmli qiymətlər universal xarakter daşıyır. Onların alınması üçün 

istifadə olunan informasiya reallaşdırılmanın dəqiq və ətraflı qiymətləndirilməsi 

üçün kifayət etməlidir. 

İnnovasiyalılıq dərəcəsinin kompleks indeksi. Bəzi hallarda layihələrin 

bütövlükdə hansı dərəcədə innovasiyalı olub-olmamasını qiymətləndirməyə 

ehtiyac yaranır. Belə hallarda o aşağıdakı düsturla hesablana bilər:   

i

n

i

ik KYİ 
1

                                                                                       (2.3.4) 

Burada kİ  - innovasiyalılıq dərəcəsinin kompleks indeksidir. Yi– i-ci göstəricinin 

çəkisidir; Ki - layihə üzrə innovasiya proseslərinin qiymətləndirilməsinin i-ci nisbi 
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göstəricisidir; n - layihədə təhlil edilən göstəricilərin sayıdır. Onların hər birinin 

çəkisi ekspert qiymətləndirməsi yolu ilə müəyyən olunur. Bir qayda olaraq 

səmərəliliyin növünə görə layihələrin iqtisadi, maliyyə və büdcə səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi metodlarını fərqləndirirlər. Cədvəl 2.3.1-də beynəlxalq 

investisiya fəaliyyəti  praktikasında geniş yayılmış innovasiya proqram və 

layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin ümumi metodları verilmişdir 

[11, 111, 127].  

Layihələrdə təklif olunan və ya istifadə olunan innovasiyaların 

qiymətləndirilməsi üçün çoxlu sayda müxtəlif metodlar tətbiq olunur. Onları üç 

qrupa bölmək olar [24, 26]: 1)texnokratik yanaşmaya əsaslanmış metodlar; 

2)iqtisadi yanaşmaya əsaslanmış  metodlar; 3)kompleks metodlar. 

Cədvəl 2.3.1. Qiymətləndirilmənin ümumi metodları 

Krite-              

riyalar 

 

Metod- 

lar 

 

İqtisadi 

səmərəlilik 

 

Maliyyə səmərəliliyi 

 

Büdcə səmərəliliyi 

Mütləq ümumi gəlir,  

orta illik gəlir  

ümumi nağd gəlir, 

diskontlaşdırılmış 

gəlir 

nağd büdcə gəliri, 

diskontlaşdırılmış 

gəlir 

Nisbi investisiyaların 

rentabelliyi 

gəlirliyin daxili 

norması 

gəlirlik indeksi 

daxili büdcə gəlirliyi, 

büdcə gəlirliyinin 

indeksi 

Zaman investisiyaların 

öz xərcini 

ödəmə müddəti 

    layihənin öz xərcini 

ödəmə müddəti 

layihənin büdcə 

xərcini ödəmə 

müddəti 

 

İnnovativ layihələr  ilkin mərhələdə ümumi, texniki, reallıq, elan olunmuş ilkin 

tələblərə uyuğunluq baxımından yoxlanılır və seçilir. Sonra isə qiymətləndirilmə 

üçün ekspertiza mərhələsinə daxil edilir. Ekspertiza mərhələsində innovasiya 

layihələri ekspertlər tərəfindən yuxarıda qeyd olunan  kriteriyalara görə 

qiymətləndirilir. Bu prosesdə işlər aşağıdakı alqoritmə  uyğun həyata keçirilir [54, 

61]: 
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 1-ci addımda kriteriyaların müəyyənləşdiriliməsi və onların 

qiymətləndirilməsi prosedurunun təyini, 

 2-ci addımda layihənin ümumi istiqamətinə müvafiq ekspertlərin seçilməsi, 

 3-cü addımda kriteriyaların cüt-cüt müqayisəli qiymətləndirilməsi (9 ballıq 

Saati cədvəli əsasında), 

 4-cü addımda kriteriyaların çəki (vaciblik, əhəmiyyətlilik) əmsalının 

müəyyənləşdirilməsi, 

 5-ci addımda müqayisəli qiymətləndirmələrdə ziddiyyətlərin aradan 

qaldırılması.  

İnnovativ layihələrinin qiymətləndirilməsində kriteriyaların çəki əmsalı 

müəyyən edilməlidir. Onlar 10-ballıq qiymətlər əsasında cüt-cüt müqayisə edilərək 

ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilirlər. Çoxkriteriyalı qiymətləndirmə zamanı 

kriteriyaların bir-birinə nəzərən vacibliyini, əhəmiyyətliliyini, hər hansı şəkildə, o 

cümlədən ekspert qiymətləndirməsi yolu ilə müəyyən etmək mümkün olsa, həmin 

məsələ birkriteriyalı hala gətirilə bilər. Yəni prosesin ümumi kriteriyası (UK) lokal 

kriteriyaların ),1,( nilk i    müvafiq çəki əmsallarıyla )( ic  hasilinin cəminə bərabər 

qəbul olunur: 





n

i

ii lkcUK
1

,.  burada ;10  ic    1
1




n

i

ic  şərtləri ödənilir.                   (2.3.5) 

Ekspertlərin kompetentlik (peşəkarlıq) səviyyəsi və onların qiymətlərindəki 

ziddiyyətli halların aradan qaldırılması da nəzərə alınmaqla çəki əmsallarının 

razılaşdırılmış orta qiyməti tapılır.  

İnnovativ layihələrinin kriteriyalarının çəki əmsallarının təyini alqoritmi 

aşağıdakı  ümumi addımlardan  ibarətdir [22].     

1)Addım 1. Birinci addımda prosesin keyfiyyət tərkibinin kompleks analizi yolu 

ilə mümkün kriteriyalar seçilir. 

2)Addım 2. İkinci addımda kriteriyaların bir-birinə nəzərən əhəmiyyətliliyi Saati 

cədvəli vasitəsiylə müəyyən edilir, yəni 1-ən zəif üstünlük, 2-nisbətən zəif 

üstünlük, 3-zəif üstünlük, 4-aşağı orta üstünlük, 5 -orta üstünlük, 6- yuxarı orta 
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üstünlük, 7-çox üstünlük,  8-nisbətən çox üstünlük, 9- lap çox üstünlük kimi qəbul 

edilir.  

3)Üçüncü addımda k sayda kriteriyanın n-1 sayda münasibət bildirən 

qiymətlərini müəyyən etdikdən sonra məlum qaydaya əsasən Ümumi Münasibətlər 

Matrisini və bəzi digər hesablamaları 2.3.2-ci cədvəldən istifadə etməklə qurmaq 

olar.  

Cədvəl 2.3.2. Ümumi münasibətlər matrisinin elementləri 

     Sütün 

N 

 

 

 

Sətir N 

 

1 

 

2 

 

... 

 

  N 

Sətir 

elementlə

rin cəmi 

Sətir 

elementləri

n hasili 

1 lk11 lk12 ... lk1n 
j

jlk1
 

j

jlk1
 

2 lk21 lk22 ... lk2n 
j

jlk2
 

j

jlk2

 

... ... ... ... ... ... ... 

n lkn1 lkn2 .... lknn 
j

njlk  
j

njlk
 

Sütün 

elementləri

nin  cəmi 


i

ilk 1

 


i

ilk 2  ... 
i

inlk  
ij

ijlk   

Sütün 

elementləri

nin  hasili 


i

ilk 1

 
i

ilk 2

 
... 

i

inlk  
  

 

4)Dördüncü addımda münasibətlər matrisinin baş məxsusi vektoru hesablanır.  

5)Beşinci addımda baş məxsusi vektor normallaşdırdıqdan sonra  çəki əmsalları 

vektoru kimi qəbul olunur.  
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6)Altıncı addımda həmin vektorun hesablanması üzrə Saatinin müxtəlif 

yanaşmaları üzrə müvafiq hesablamalar təhlil edilir. Ayrı-ayrılıqda sətirlərin və 

sütünların cəmləri tapılır. Birinci halda həmin cəmlər ümumi elementlərin yekun 

cəminə bölünür. İkinci halda həmin cəmlərin tərsi tapılaraq  bütün elementlərin 

tərsinin cəminə bölünür.  

Digər hallarda isə sətir və sütün elementlərinin hasilləri hesablanır və onların n-

ci dərəcədən kökü tapılaraq sonrakı hesablamalar üçün istifadə olunur.  

Bu zaman həmin matrisin diaqonallıq, əks simmetriklik, tranzitivlik 

xüsusiyyətləri mütləq nəzərə alınmalıdır, başqa sözlə  

,1iilk      ,
1

 jiij lklk      ijgjig lklklk .                                              (2.3.6) 

7)Yeddinci addımda həmin yanaşmalar üzrə alınan qiymətlərə baxış keçirilir.  

8)Səkkizinci addımda qiymətlərin müqayisəsi əsasında ekspert qiymətinin 

ziddiyyətli olub-olmaması məsələsi yoxlanılır. 

9)Doqquzuncu addımda müxtəlif yanaşmalar üzrə alınan qiymətlər bir-birinə 

yaxın olursa, münasibət matrisi razılaşdırılmış olur. 

10)Onuncu addımda daha yaxşı nəticə üçün və ziddiyyətlərin yoxlanması üçün 

matrisin maksimal məxsusi qiyməti (  max), razılıq indeksi (Rİ) və razılıq 

münasibəti  (RM) hesablanmalıdır. Bu parametrlər münasibət matrisinin sətir-sütun 

elementlərinin cəmləri və çəki əmsalları vasitəsiylə müvafiq düsturlarla  

hesablanır: 

1

)1( max






n

nn
Rİ


;    RM=Rİ/RH                                               (2.3.7) 

Burada RH ölçüsündən asılı olaraq münasibət matrisinin təsadüfi razılıq 

həddidir və müvafiq məlum cədvəllərdə təyin olunmuşdur [22].      

11)On birinci addımda yoxlama həyata keçirilir. Əgər RM≤0,1 olduqda 

razılaşdırılma prosesi normal qəbul olunur.  

Digər hallarda ekspert qiymətinə və ya ekspertə müvafiq korrektələr və 

düzəlişlər edilməklə proses yenidən təkrarlanır.  
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Göründüyü kimi münasibətlər matrisi vasitəsiylə çəki əmsallarının təyini bir 

ekspert əsasında həyata keçirilə bilər.  

Ekspertlər çox olduqda hər bir halda ayrıca qiymətləndirmələr aparıla bilər. 

Ancaq bu halda da fərqlərin, müxtəlif fikirliliyin     normallaşdırılması məsələsi 

ortaya çıxa bilər. Ona görə də bəzi hallarda kriteriyaların cüt-cüt 

qiymətləndirilməsi yerinə onların ekspertlər tərəfindən 10 ballıq qiymət şkalası 

üzrə qiymətləndirilməsi təklif olunur.  

Beləliklə j-cu ekspertin  ( nj ,1 ), i-ci kriteriya üzrə ),1( ni   layihəni 

qiymətləndirməsi lij olarsa, onda i-ci kriteriya üzrə yekun cəm 



m

j

iji lK
1

     (2.3.8) 

Bütün kriteriyalara görə yekun cəm (K) belə olacaqdır. 

 
  


m

i

n

i

m

j

iji lKK
1 1 1

                      (2.3.9) 

Belə olduqda i-ci kriteriyanın çəki əmsalı (bi) belə hesablana bilər:  

 



n

j

ijii lKKb
1

// 
 

n

i

m

j

ijl
1 1

                      (2.3.10) 

Belə situasiyalarda yaranan suallardan biri də ekspertlərin özlərinin 

qiymətləndirmə qabiliyyətinin nəzərə alınmasıdır.  

Başqa sözlə j-cu ekspertin  fikirlərinə əsasən kriteriyalar cüt-cüt müqayisə 

olunaraq çəki əmsalları tapılır. Ziddiyyətli hallar yoxlanaraq  aradan qaldırılır.  

Sonra isə hər bir kriteriya üçün çəki əmsallarının ya ədədi ortası, ya da həndəsi 

ortası  tapılmaqla nəticələr normallaşdırılır.  

Ekspertlərin fərqliliyinin nəzərə alınmasının başqa bir yolu isə onlara qərar 

qəbul edən şəxs (orqan) tərəfindən cüt-cüt qiymətləndirmələr əsasında, 

ziddiyyətləri aradan qaldırmaqla müvafiq çəki əmsallarının təyin olunmasıdır.  

Beləliklə kriteriyaların çəki əmsallarının hesablamalarında  ilk növbədə 

ekspertlərin də özlərinin çəki əmsalları müəyyənləşdirilir.  

Sonrakı mərhələdə isə ekspertlərin çəki əmsallarına  müvafiq olaraq onların 

qiymətləndirmələri yekun qiymətləndirmədə  nəzərə alınmış olur. 
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III FƏSİL. TEXNOPARKLARIN ELMİ-TEXNOLOJİ VƏ İSTEHSAL-

XİDMƏT PROSESLƏRİNİN SƏMƏRƏLİ İDARƏ OLUNMASI 

MODELLƏRİ VƏ METODLARININ İŞLƏNİLMƏSİ 

Texnoparkların fəaliyyətinin təşkili və onun effektiv idarə olunması 

proseslərinin həyata keçirilməsi müasir riyazi model və metodların, eləcə də İKT 

nailiyyətlərinin tətbiqini zərurətə çevirmişdir. Bu istiqamətdə hər şeydən öncə 

texnoparkların idarəçiliyi üçün konseptual modellərin işlənilməsinə ehtiyac 

duyulur. Eyni zamanda texnoparkların fəaliyyətinin müstəqil və müqayisəli 

qiymətləndirilməsi üzrə regional, milli və beynəlxalq səviyyələrdə indikatorlar və 

kriteriyalar sisteminin işlənilməsi onların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 

prosesində  qarşıya qoyulmuş məqsədin tam təmin olunmasına cavab verə bilər. 

İşləniləcək indikatorlar və kriteriyalar sistemi ölkədə fəaliyyət göstərən və 

gələcəkdə yaradılacaq texnoparkların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün  uğurlu 

bir model olaraq zəruri  tələbləri ödəyə bilər. Bundan başqa texnoparklarda 

innovativ məhsul/xidmət istehsalının  planlaşdırılmasında və müvafiq proqnoz 

variantlarının hazırlanmasında  təhlilələrin aparılması, çoxfaktorlu korrelyasiya və 

reqressiya modellərinin qurulması, eləcə də fəaliyyət səmərəliliyinin kompleks 

qiymətləndirilməsi sahəsində müvafiq instrumentariyanın  işlənilməsi xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. 

 

3.1. Texnoparkların  idarə olunması və fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi  üzrə  

göstəricilər və kriteriyalar sisteminin işlənilməsi 

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, texnoparklarda innovasiyaların yaradılması, 

təşkili və idarə edilməsi prosesləri ilə, eləcədə innovativ vəziyyətlə əlaqədar təklif 

olunan sistemin tərkibinə daxil olan göstəricilər bir neçə istiqamətdə 
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qruplaşdırılmalı və onların əsasında kompleks inteqrativ indikatorlar işlənilməlidir. 

Mərkəzi bazaya hər bir altbazaya daxil olan çoxlu sayda göstəricilərin makro 

səviyyədə ümumiləşdirilmiş-inteqrə olunmuş göstəriciləri daxil edilir [24]. Bundan 

başqa mərkəzi baza alt bazaların qarşılıqlı fəaliyyətini, koordinasiyasını da  həyata 

keçirir.  

İnnovasiyanı xarakterizə edən göstəricilər qrupu. Bu qrupda innovasiyanın 

özünü bir tədqiqat obyekti saymaqla onun məxsusi göstəricilərini, onu xarakterizə 

edə bilən göstəriciləri daxil etmək lazımdır. Belə göstəricilərə: 1)innovasiyanın 

növü, təyinatı və onun aid olduğu sahə, 2)innovasiyanın zəruriliyi və aktuallığı, 

3)innovasiyanın elmi-texnoloji yeniliyi, 4)innovasiyanın patentləşdirilməsi 

məlumatları, 5)innovasiyanın xarici və yerli analoqları ilə müqayisəli 

xarakteristikası, 6)innovasiyanın yaranması və tətbiqi ilə bağlı məlumatlar aid edilə 

bilər. 

İnnovasiyanın funksional və sahə növləri üzrə göstəriciləri. Bu qrupda 

innovasiyaların nəticə etibarı ilə funksional və ya sahə istiqamətində 

qruplaşmasının nəticələri, onların həcmi, strukturu, qarşılıqlı əlaqələri haqqında 

məlumatlar xarakterizə olunur. Həmçinin  innovasiyalar məhsul və proses 

formasında olmasından asılı olmayaraq onun təşkilati, marketinq, istehsal, 

texnoloji kimi funksional xüsusiyyətləri təsvir olunur. Eyni zamanda 

innovasiyaların sənaye, elmi, ekoloji, təhsil, sosial, aqrar kimi sahəvi əlamətləri də 

nəzərə alınır və müvafiq alt informasiya bazalarında qeyd olunur. 

İnnovasiya infrastrukturu və innovativ mühit üzrə göstəricilər. Bu qrupda 

innovasiya infrastrukturu elementlərinin tərkibi, onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqə 

məlumatları, ölkədəki innovativ mühitin əlverişlilik dərəcəsini bildirən məlumatlar 

təqdim olunur. İnnovasiya texnologiyaları ilə əlaqədar məlumatlar da infrastruktur 

elementi kimi bu qrupda əks olunmalıdır.  

İnnovativ aktivlik və innovasiya potensialı. Bu bölmədə təhlil aparılacaq 

sahədən, istiqamətdən asılı olaraq innovasiya fəallığı və innovativ potensial 

qiymətləndirilir. İnnovasiyaların tətbiqi və istifadəsi, eləcə də işlənilməsi üçün 

müvafiq kadr və maliyyə ehtiyyatları, maddi texniki baza tənzimlənmə 
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mexanizmləri, elmi istehsalat əlaqələrinin vəziyyəti, vençur fondlar, sahibkarlıq 

təşəbbüsləri, elmi təcrübə, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər, təhsil bazası, beynəlxalq 

elmi əməkdaşlıq, innovasiyaların nəticəliliyi və s. haqqında məlumatlar əldə olunur 

və müvafiq inteqrativ göstəricilər hesablanır.  

İnnovasiyanın yayılması, tətbiqi, diffuziyası və  transferi  üzrə göstəricilər. Bu 

blokda innovasiyaların tətbiqi, istifadəsi və yayılmasıyla bağlı informasiyalar əks 

olunur. İnnovasiyaların həyati dövrü, onun tətbiqi xərcləri, innovasiyanın 

nəticəliliyi, innovasiyanın intensivliyi kimi göstəricilər hesablanır.  İnnovasiyaların 

diffuziyası və transferi ilə bağlı məlumatlar toplanılır və ümumiləşdirilir.  

İnnovasiyaların idarəetmə səviyyələri üzrə göstəricilər. Bu bölmədəki 

informasiyaların hansı səviyyədə təqdimatından asılı olmayaraq, onlar həm də 

idarəetmə səviyyələrinə (müəssisə, ərazi, rayon, region, ölkə) görə inteqrasiya 

olunurlar. Həmin idarəetmə səviyyəsinə müvafiq yekun məlumatlar sintez oluna 

bilər.  

İnnovasiyanın elmi profili göstəriciləri. Bu blok göstəricilər innovasiyanın 

bütün yaranma və işlənilmə mərhələlərində prosesin elmilik dərəcəsini və elmi 

yeniliyini xarakterizə etməyə imkan verir. Buraya aşağıdakıları aid etmək olar: 

1)innovasiyanın aid olduğu elmi sahə, nəzəriyyə və problem; 2)innovasiyanın 

formalaşması ilə əlaqədar mövcud problemin həll olunma səviyyəsi; 3)innovasiya 

üzrə patentlər və elmi nəşrlər haqqında məlumatlar; 4)innovasiyanın 

yaradılmasıyla bağlı icraçıların, eləcə də yüksək elmi səviyyəli tədqiqatçılar 

qrupunun strukturu; 5)innovasiya ilə bağlı elmi-tədqiqat işi aparan təşkilat və 

müəssisələrin fəaliyyət və struktur xarakteristikası; 6)istifadə olunan qabaqcıl 

texnologiyalar və əqli mülkiyyət obyektləri; 7)əsas elmi-tədqiqat işlərinə kapital 

qoyuluşları. 

İnnovasiya xərcləri. Bu blokdakı göstəricilər innovasiyanın son məhsul kimi 

yaradılmasına qədər olan mərhələlərdə və proseslərdə çəkilən xərcləri xarakterizə 

edir və innovasiyanın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində əsas kimi çıxış edir. 

Bu bloka 1)innovasiya yaradılması mərhələləri üzrə çəkilən ümumi xərc və onun 

strukturu; 2)İnnovasiya xərclərinin ümumi xərclərdə xüsusi çəkisi; 3)Ümumi 
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innovasiya xərclərində kapital qoyuluşunun səviyyəsi; 4)İnnovasiya xərclərinin 

maliyyələşmə mənbələri üzrə strukturu; 5)İnnovasiya xərclərində vençur kapitalın 

və özəl sektor tərəfindən maliyyələşmənin strukturu və s. daxildir. 

İnnovasiyanın ixrac yönümlülüyü. Bu göstəricilərə eksport olunan innovasiya 

məhsulunun xarakteristikaları, eksportun həcmi, eksportun ümumi həcmdə xüsusi 

çəkisi, məhsul və ya xidmət ixrac olunan ölkələr və təşkilatlar, ixracın təyinatı aid 

oluna bilər [24]. Bunlarla yanaşı, ixrac yönümlülük göstəricisi kimi ümumi ixrac 

olunan məhsulun həcmində innovasiya məhsulunun xüsusi çəkisi kimi nisbi 

göstəricidən də istifadə oluna bilər. 

İnnovasiya məhsulları. İnnovasiya məhsullarını bəzən səhv olaraq məhsul 

innovasiyaları termini ilə əvəz edirlər. Məhsul innovasiyası bilavasitə 

innovasiyanın özünü xarakterizə etdiyi halda, innovasiya məhsulları hər hansı 

innovasiyanın tətbiqi və ya dolayısı ilə ondan istifadə etməklə istehsal olunan digər 

hər hansı məhsulu və ya xidməti bildirir. Ona görə də innovasiya məhsullarını 

xarakterizə edən göstəricilərdən də istifadə olunur. Bunlara istehsal və realizə 

olunan innovasiya məhsullarının həcmi, strukturu, dinamikası, ciddi texnoloji 

dəyişilmələrə məruz qalmış məhsulların həcmi və strukturu, təkmilləşməyə məruz 

qalmış məhsulların həcmi və strukturu, ümumi həcmdə innovasiya məhsullarının 

həcmi, innovasiya nəticəsində satış dinamikası, innovativ aktiv müəssisələrdə 

innovasiya məhsullarının ümumi istehsalda xüsusi çəkisi kimi göstəriciləri aid 

etmək olar. 

İnnovasiya növləri üzrə göstəricilər. Bu qrupa hər hansı konkret növ 

innovasiya ilə məşğul olan müəssisələrin ümumi sayda xüsusi çəkisi, onların 

iqtisadi fəaliyyət növlərinə görə paylanma strukturu, innovasiya xərclərinin 

strukturu, xərclərin istiqamətlər və mənbələr üzrə paylanması, innovasiyanın 

növlərinə görə xərclərin strukturu, bir müəssisə üzrə innovasiya xərclərinin 

istiqamətləri, iqtisadi və s. fəaliyyət növləri üzrə strukturu kimi göstəriciləri aid 

etmək olar. Eyni zamanda konkret növ təşkilati innovasiyaya ayrıca bir obyekt 

kimi baxmaqla innovasiyanı xarakterizə edən digər spesifik göstəriciləri də buraya 

daxil etmək lazımdır.   
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İnnovasiya üzrə texnoloji mübadilə göstəriciləri. Bu blokda müəyyən 

formalar üzrə alınmış və ya verilmiş texnologiyalarla bağlı bəzi göstəricilər nəzərə 

alınır. Bunlara patent lisenziyasını, patent hüququ, tədqiqat nəticələri və işləmələri, 

nou-hau, texnologiyanın verilməsinə razılaşmanı, avadanlıq alqı-satqısını, ixtisaslı 

mütəxəssislərin işə məqsədli qəbulunu, investisiya əsasında texnologiyanın 

alınmasını, maşın və avadanlıqların alınmasını, yeni texnologiyanın əldə 

edilməsini, tədqiqatların və işləmələrin birgə və ya kənarda yerinə yetirilməsini, 

istehsal proseslərinin layihələndirilməsini, işçi heyətin hazırlanması və 

öyrədilməsini və s. aid etmək olar. 

İnnovasiya fəaliyyəti üzrə göstəricilər. Müəssisə və təşkilatların innovasiya 

fəaliyyəti (İF) əhatəli və çox istiqamətlidir. Ona görə də belə fəaliyyət həm ayrı-

ayrılıqda olan göstəricilərlə, həm də qrup və istiqamətlərdə birləşən göstəricilərlə 

xarakterizə edirlər. Ayrıca göstəricilərə aşağıdakıları aid etmək olar [30, 118]: 

1)müxtəlif növ innovasiyalar sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatların strukturu və 

xüsusi çəkisi, 2)eksport-import olunan məhsul/xidmətlər haqqında məlumatlar, 

texnoloji mübadilə məlumatları, 3)birgə layihələrdə iştirak, innovasiya xərcləri və 

onun müxtəlif səviyyələrdə paylanması, 4)innovasiya məhsullarının həcmi və 

xüsusi çəkisi, 5)innovasiyanın müəssisənin fəaliyyətinin nəticələrinə təsir dərəcəsi, 

6)innovasiya məhsullarından əldə olunan gəlirin xüsusi çəkisi, 7)xüsusi satış 

bazarlarına daxil olma imkanları, 8)istehsal resurslarında istifadəyə innovasiyaların 

təsiri, 9)ənənəvi satış bazarlarının nisbi strukturu, 10)patentlərin struktur tərkibi, 

11)qabaqcıl istehsal texnologiyalarının strukturu və xüsusi çəkisi, 12)intellektual 

mülkiyyətin nəticələrindən istifadənin strukturu və xüsusi çəkisi, 13)innovasiya 

xərclərində özəl büdcə, bank və s. maliyyələşməsinin, eləsə də güzəştli bank 

kreditlərinin strukturu və xüsusi çəkisi. 

İnnovasiya fəaliyyəti üzrə əsas göstəricilərin dinamikasını təhlil etmək üçün 

aşağıdakılara diqqət yetirmək lazımdır: 1)müəssisənin innovativ aktivliyi; 

2)müəssisələrdə elmi-tədqiqat bölməsinin mövcudluğu; 3)daxili və xarici 

bazarlardakı satışın həcmində innovasiya məhsul və xidmətlərinin strukturu, xüsusi 

çəkisi; 4)innovasiya fəaliyyəti nəticələrinin reytinq göstəriciləri; 5)ölkə və 
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regionlar üzrə innovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin strukturu; 

6)maliyyə mənbələri üzrə innovasiya xərclərinin strukturu; 7) innovasiya fəaliyyəti 

növləri üzrə xərclərin strukturu və xüsusi çəkisi; 8)innovasiya üzrə məlumat 

mənbələrinin reytinqi; 9)texnoloji innovasiyalara mane olan faktorların reytinqi. 

Həmin göstəricilər sistemi prosesin həm ümumi, həm də xüsusi əlamətlərini 

əks etdirməlidir. Həmin göstəricilər toplusu sxematik olaraq 3.1.1-ci şəkildəki kimi 

ifadə oluna bilər. 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

Şəkil 3.1.1. İnnovasiya fəaliyyəti  üzrə göstəricilər sistemi 

Ümumiyyətcə innovasiya fəaliyyəti üzrə göstəriciləri bəzən 7 əsas qrup 

göstəricilərindən təşkil olunmuş formada təqdim edirlər. Bunları 3.1.1-ci 

cədvəldəki kimi göstərmək olar [118]. 

Cədvəl 3.1.1. İnnovasiya fəaliyyəti üzrə mürəkkəb göstəricilər qrupu 

Qruplar Göstəricilər 

İnsan resursları  müxtəlif sahələrdə müxtəlif səviyyəli 

ixtisasların strukturu və xüsusi çəkisi, 

 gənclərin təhsil səviyyəsi 

Maliyyələşmə və dövlət 

dəstəyi 
 tədqiqat və işləmələrə dövlət xərclərinin 

strukturu və xüsusi çəkisi, 

 vençur kapital və xüsusi kreditlər 

İnvestisiyalar  özəl sektorun xərclərinin strukturu və xüsusi 

çəkisi  

Sahibkarlıq və qarşılıqlı 

əlaqələr 
 müəssisələrin  strukturu və xüsusi çəkisi,  

 innovativ müəssisələrin  strukturu 

İnnovasiya fəaliyyətinin 

resurs göstəriciləri 
İnnovasiya prosesi 

göstəriciləri 

 texnoloji mübadilə üzrə 

xərc göstəriciləri, 

 innovasiya aktivliyi və 

texniki hazırlıq göstəriciləri, 

 innovasiya xərclərinin 

struktur göstəriciləri 

 

 

 innovasiya 

fəaliyyəti  ilə 

məşğul olan 

müəssisələrin 

göstəriciləri  

 

 

İnnovasiya fəaliyyəti  üzrə göstəricilər sistemi 

İnnovasiya fəaliyyətinin 

göstəriciləri 

 innovasiya 

məhsulunun istehsalı 

və reallaşması, 

 innovasiyanın nəticəyə 

təsiri göstəriciləri 
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Məhsuldarlıq  patent və ixtiraların strukturu və xüsusi çəkisi, 

 ticarət markaları və dizayn nümunələrinin 

strukturu və xüsusi çəkisi 

İnnovatorlar  innovativ müəssisələrin  strukturu,  xüsusi 

çəkisi 

İqtisadi effektlər  alt sahələr üzrə məşğulluğun strukturu, 

 yüksək texnoloji məhsul-xidmətin eksportunun 

strukturu və xüsusi çəkisi, 

 bazarda yeni məhsul/xidmətin satış həcminin 

strukturu 

Bəzi hallarda innovasiya fəaliyyəti üzrə göstəricilər 3 qrupda klassifikasiya 

olunur: 1)innovasiyanın elmi-texniki səviyyəsi, 2)innovasiya prosesi və 

3)səmərəlilik. Bu göstəricilər qrupunu  3.1.2-ci cədvəldəki kimi ifadə etmək olar 

[117, 118, 143]. 

Cədvəl  3.1.2. İnnovasiya fəaliyyəti  göstəricilərinin klassifikasiyası 

Göstəricilər Göstəricilərin sayı 

1.Elmi-texniki səviyyə qrupu 

 proqressivlik 

 texniki səviyyə 

 rəqabətqabiliyyətlilik 

 hüquqi müdafiə olunmaq 

 texnoloji asılılıq 

19 

7 

5 

1 

4 

2 

2.İnnovasiya prosesi qrupu 

 innovasiya aktivliyi 

 intensivlik 

 dolğunluq 

 komplektlilik 

 davamlılıq 

 əhatəlilik 

25 

2 

4 

7 

5 

3 

4 

3.Səmərəlilik qrupu 

 kommersiya tələbi 

 kütləvi və universal istifadə 

 maliyyələşmə 

 investisiya 

 stimullaşma 

16 

1 

2 

6 

4 

3 

Cəmisi qruplar üzrə 66 

 

Cədvəl 3.1.1-in ardı 
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Avropa Birliyi Kommissiyası (ABK) innovasiya fəaliyyəti üzrə göstəricilər 

sisteminə ilkin olaraq 4 qrupda 20 indikator daxil etmişdi [101]: 1)insan resursları 

(5 göstərici); 2)yeni biliklərin generasiyası (4 göstərici); 3)biliklərdən istifadə və 

transfer (4 göstərici); 4)innovasiyanın maliyyələşməsi və innovasiya fəaliyyətinin 

nəticələri (7 göstərici).  Avropa Birliyi Kommissiyasının göstəricilərinin üstünlüyü 

ondadır ki, onlar innovasiya mərhələləri üzrə klassifikasiya olunurlar: giriş, 

fəaliyyət və nəticəlilik göstəriciləri. 

Giriş göstəriciləri innovasiya fəaliyyətini inkişaf etdirmək üşün ölkənin malik 

olduğu resursları və ətraf mühitin imkanlarını müəyyən etməyə imkan verir. 

Texnoparkların göstəriciləri spektri onların məşğul olduğu fəaliyyət 

istiqamətlərindən asılı olaraq dəyişir [16]. Buna görə də müxtəlif fəaliyyət 

istiqamətləri üçün ümumi göstəricilər müxtəlif əhəmiyyətlilik əmsallarına malik 

olacaqlar. 

İqtisadi təhlillər əsasında texnoparkların  fəaliyyətini xarakterizə edən  1)ərazi 

seçimi və yerləşməsi, 2)investisiyalar, kreditlər, imtiyazlar, 3)innovasiya 

layihələrinin yerinə yetirilməsi xərclərinin strukturu, 4)elmi tədqiqat, konstruktor 

və təcrübi işlər xərclərinin strukturu, 5)innovasiya məhsulu və xidmət istehsalı, 

6)büdcə vəsaiti və digər ödəmələr, 7)iş yerləri, əmək haqqı, 8)maliyyələşmə 

strukturu, 10)kadr və texniki potensialı, 11)İKT potensialı, 12)kommersiya və 

digər xidmətlər üzrə fəaliyyət, 13)texnoparkların konsaltinq, təcrübi-praktiki, 

istehsal fəaliyyəti və s.   kimi əsas göstəricilər müəyyənləşdirilimişdir [13, 38]. 

Bunlarla yanaşı texnoparkların  fəaliyyətininin müqayisəli qiymətləndirilməsi 

üçün 1)vergi və gömrük güzəştləri, 2)elmi-innovativ və tədris fəaliyyəti, 3)elmi-

texniki, texnoloji və resurs potensialı, 4)innovativ strategiyaların işlənilməsinin 

dövlət tənzimlənməsi mexanizmləri, 5)investisiya mənbələri, 6)texnopark 

rezidentlərinin, ali təhsil və elmi tədqiqat müəssisələrinin baza strukturlarının 

potensialı, 7)texnoparkın infrastrukturu, texniki, sosial və informasiya təminatı, 

8)elmi tədqiqat  və təhsil müəssisələrinin inteqrasiya səviyyəsi, 9)texnoparkın 

ixtisaslaşmasının regional siyasətin prioritet istiqamətlərinə uyğunluğu, 10)sənaye 

şirkətləri ilə davamlı əməkdaşlıq münasibətləri, 11)texnologiyaların 
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kommersiyalaşdırılması sahəsində qabaqcıl təcrübə, 12)texnoparkın 

tarazlaşdırılmış fəaliyyət planı və s. kimi səmərəli idarə etmə göstəriciləri təklif 

olunmuşdur [7].  

Texnoparkların fəaliyyətini xarakterizə edən səmərəlilik göstəricilərinə  

müəyyən tələblər qoyulur. Həmin tələblərə aşağıdakıları aid etmək olar [56, 57]: 

 göstəricilər sistemi çevik olmalıdır, yəni dəyişiklikləri tez nəzərə almalıdır; 

 göstəricilər sistemi kompleks olmalıdır, yəni iş proseslərinin sistemdaxili və 

sistemlərarası qarşılıqlı əlaqələrinin, həmçinin onun inteqral nəticəsinin 

xarakteristikalarının təsvirini təmin edə bilməlidir; 

 səmərəliliyin göstəricilər sistemi dinamik olmalıdır, yəni daxili və xarici   

faktorların təsiri altında inkişaf prosesinə baxılmasını nəzərdə tutmalıdır; 

 istehsalın texniki və təşkilati təkmilləşməsi nəticələrini əks etdirməyə imkan 

verən xüsusiyyətlərə malik olmalıdır.  

 

3.2. Texnoparkların  fəaliyyətinin idarə edilməsi üzrə konseptual modelin 

işlənilməsi 

Ölkənin makroidarəetmə səviyyəsində, eləcə də sahəvi və regional idarəetmə 

səviyyələrində innovasiyalarla əlaqədar vəziyyətə daimi nəzarət etmək üçün 

prosesin konseptual modelinin işlənilməsinə ehtiyac duyulur. Bunun üçün 

müşahidə olunan proseslər və obyektlər haqqında müxtəlif  göstərici və kriteriyalar 

üzrə parametrlərin dəyişən qiymətlərini toplamaq, onların müqayisəli şəkildə 

təhlilini həyata keçirmək, innovativ mühit haqqında müvafiq tənzimlənmə 

mexanizmlərinin tətbiqi üçün, eləcə də göstərilən sahədə idarəetmə qərarlarına 

intllektual dəstək məqsədilə kompleks təyinatlı informasiya-monitorinq sistemi 

işlənilməli və müntəzəm olaraq aktual vəziyyətdə saxlanılmalıdır. Konseptual 

səviyyədə təklif olunan bu sistemdə informasiyanın toplanması, müşahidə 

edilməsi, təhlili, qiymətləndirilməsi, idarəetmənin effektivlik vəziyyətinin 

proqnozlaşdırılması həyata keçirilir.  
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Konseptual modeldə innovasiya proseslərinin dinamikliyi nəzərə alındığından  

onu xarakterizə edən göstəriciləri də ayrıca qeyd etmək lazımdır. Buraya 

1)innovasiyalılıq, 2)yeni məhsul və ya texnologiyanın işlənilməsi prosesinin 

davametmə müddəti, 3)yeni məhsul üçün istehsalın hazırlığının davametmə 

müddəti, 4)yeni məhsulun istehsal dövrü kimi göstəricilər aid edilə bilər. Bundan 

başqa elə hesablanan göstəricilər də olur ki, onlar da innovasiya prosesinin 

müəyyən xüsusiyyətini əks etdirmiş olur. Misal üçün: 1)elmi kadrlarla təminatlılıq 

dərəcəsi göstəricisi müəyyən tədqiqat işinin hansı hissəsinin texnoparkların öz 

kadrları ilə yerinə yetirə bilməsini; 2)marketinq proqnozunun icrası göstəricisi 

innovasiya məhsulunun planlaşdırılan həcminin faktiki olan həcminə nisbətini; 

3)investisiya vəsaitlərinin xərclənməsi göstəricisi faktiki və planlaşdırılan 

investisiya vəsaitlərinin nisbətini, 4)istehsal resurslarına qənaətçilik göstəricisi 

resurslardan istifadə səviyyəsini, 5)layihənin vaxtında reallaşdırılması göstəricisi 

onun effektivlik dərəcəsini, 6)innovativ inkişafın nəyticəliliyi göstəricisi 

innovasiya məhsulunun həcminin ümumi məhsul həcminə nisbətini və s. bilidirir. 

Bu göstəricilər ayrı-ayrılıqda innovasiya fəaliyyətinin hər hansı xüsusiyyətini əks 

etdirir.  

Ona görə də bəzən ümumi qiymətləndirmə və  təhlil üçün onların heç biri tam 

yaramır. Belə hallarda onların hamısından kompleks şəkildə müəyyən metodika 

əsasında istifadə olunmalıdır. Bəzi hallarda göstəriciləri müxtəlif istiqamətlərdə 

qruplaşdırılar. Həmin göstəriciləri 3.2.1-ci cədvəldəki kimi göstərmək olar.  

Cədvəl 3.2.1. İnnovasiya  prosesləri üzrə müxtəlif istiqamətli göstəricilər 

Qruplar və ya 

istiqamətlər 

Qrupları xarakterizə edən  göstəricilər 

İnnovasiyanın 

hərəkətverici qüvvələri 
 elm və texnika sferası üzrə məzunların nisbi 

strukturu 

 ali təhsilli məzunların nisbi strukturu 

 gənclərin təhsil səviyyəsi 

 genişzolaqlı telekommunikasiyanın inkişaf 

səviyyəsi 

Biliklərin generasiyası  tədqiqat və işləmələrə dövlət xərclərinin ÜDM-də 

strukturu 

 özəl sektorun xərclərinin strukturu  
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 orta və yüksək texnoloji işləmələrin nisbi 

strukturu 

 dövlət maliyyəsi alan müəssisələrin xüsusi çəkisi 

 tədqiqat və işləmələrdə universitet xərclərinin 

strukturu 

İnnovativ sahibkarlıq  innovativ müəssisələrin struktur tərkibi 

 innovativ sahibkarlıq strukturlarında əməkdaşlıq 

əlaqələri   

 innovasiya xərclərinin strukturu  

 ilkin mərhələdə vençur kapitalın həcmi  

 İKT-yə çəkilən xərclərin strukturu  

 müxtəlif xarakterli innovasiyalardan istifadə üzrə 

müəssisələrin  strukturu 

Tətbiq  yüksəktexnoloji xidmət sferasında məşğulluq 

strukturu  

 yüksəktexnoloji məhsulların eksport strukturu  

 yeni məhsulların satış strukturu 

İntellektual mülkiyyət  patentlərin miqdarı üzrə nisbi struktur 

 ümumi ticarət mallarının və dizayn nümunələrinin 

say strukturu 

Texnoparkın idarə edilməsində 1)rəhbərlik, 2)elmi-texniki şura, 3)maliyyə-

iqtisadi blok, 4)intellektual mülkiyyətin qorunması xidməti, 5)layihələrin reallaşma 

mərkəzi, 6)innovasiya istehsal firmaları, 7)tədris və elmi-informasiya mərkəzi, 

8)biznes-inkubator, 9)texnoparkın bölmələri, 10)servis, 11)marketinq və s. kimi 

strukturlar iştirak edirlər.  

Texnoparkların idarəçiliyi üçün müvafiq idarəetmə sistemi yaradılmalıdır. Bu 

sistem texnoparkların təşkilati-iqtisadi strukturuna, eləcə də, məqsəd və 

vəzifələrinə müvafiq olaraq formalaşdırılmalıdır [33, 142]. İdarəetmə sisteminin 

funksiyaları məzmununa görə uçot, analiz, planlaşdırma, təşkiletmə, 

proqnozlaşdırma, əlaqələndirmə, nəzarət kimi əsas funksiyaları özündə birləşdirir 

(cədvəl 3.2.2). 

Cədvəl 3.2.2.  Texnoparkın idarəetmə funksiyaları 

№ 

 

İdarəetmə 

funksiyaları 

Məzmunu 

 

 

 

 

 

 

Texnoparkın inkişafının ümumi strategiyasının 

işlənilməsi, məqsədlərinin qoyuluşu, işçi 

planlarının, marketinq proqramlarının 

Cədvəl 3.2.1-in ardı 
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1 Planlaşdırma hazırlanması, maliyyə vəsaitinin və xidmətlərin 

bölüşdürülməsi. Planlaşdırma iki hissədən 

ibarətdir: 

strateji planlaşdırma – buraya xarici bazara çıxış 

üçün strategiyalar və  yeni məhsulların, birgə 

müəssisələrin yaradılması və texnoparkın 

fəaliyyəti üzrə digər qərarlar daxildir. 

taktiki planlaşdırma – ümumi çərçivə daxilində 

qarşıya qoyulan məqsədlərin yerinə yetirilməsi 

üçün vəsaitlərin seçimidir. 

 

 

2 

 

 

Təşkiletmə 

Texnoparkların əsas məsələ və məqsədlərinə 

uyğun olaraq, aksionerlərin, elmi təşkilatların, 

şirkətlərin, müəssisələrin seçimindən ibarət 

kadrların zəruri funksional strukturunun və 

hazırlanmasının təşkili, bölmələrarası optimal 

qarşılıqlı təsirin və qarşılıqlı əlaqənin təmin 

edilməsi, onlar arasında mümkün konfliktlərin 

qarşısının alınması və problemlərin həlli, 

mütəxəssislərin ixtisasının təkmilləşdirilməsi və 

artırılması üzrə ali məktəblərlə əlaqələrin qaydaya 

salınması. 

3 Tənzimlənmə Texnoparkın maddi-texniki təminatı, 

infrastrukturunun inkişafı, binaların istismarı, 

elmi parkın fəaliyyətinin nəticələrinin həyata 

keçirilməsinə rəhbərlik edilməsi ilə bağlı 

problemlərin həllinin tənzimlənməsi. 

4 Nəzarət Qoyulan məsələlər və onların nəticələrinin 

uyğunluğunun qiymətləndirilməsi. 

5 Uçot Müəyyən müddət üçün texnoparkın fəaliyyətinin 

nəticələrinin yekunlaşdırılması. 

6 Proqnozlaşdırm

a 

Ölkənin inkişafının və iqtisadi artımının, dünya 

və milli bazarların, region və sahələrin 

tələbatlarının, istehsal strukturunun, kadrların 

hazırlanmasının təkmilləşdirilməsinin və s. 

proqnozlaşdırılması. 

7 Təhlil İdarəetmənin digər funksiyalarının həyata 

keçirilməsini əsaslandırmaq üçün informasiyanın 

yığımı, saxlanılması, emalı və istifadəsi. 

 

Texnoparkın rəhbərliyi aşağıdakı xidmətləri göstərmək imkanına malik 

olmalıdır [32]: 1)informasiya təminatı; 2)konsaltinq xidməti; 3)marketinq; 4)yerli 

və xarici investisiyaların cəlb edilməsinə kömək; 5)işləmələr və yüksək 

Cədvəl 3.2.2-in ardı 
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texnologiyaların reallaşdırması sahəsində idarəetmə; 6)riskli  kapitalın sığortasının 

təşkili; 7)patent və lisenziya xidmətləri; 8)intellektual mülkiyyətin müdafiəsi; 

9)texniki və maliyyə sənədləşməsi; 10)istehsal və eksperimental avadanlığın 

lizinqi; 11)maddi-texniki təminat; 12)təlim. 

Konseptual modelin işlənilməsində texnoparkların mürəkkəb sosial-iqtisadi 

sistem kimi xüsusiyyətləri və onun idarəetmə mexanizmləri nəzərə alınmalıdır 

[66]. Bu mexanizmlər texnopark idarəçiliyində qayda və prosedurların toplusu 

kimi idarəetmə subyektlərinə verilən informasiya və komandalar vasitəsiylə həyata 

keçirilir. Texnoparkın yaradılması uğuru onun fəaliyyət və idarə etmə modelinin 

seçilməsindən birbaşa asılıdır.  

Texnoparkın fəaliyyətinin effektiv idarə olunması əvvəlcədən onun xüsusi 

konseptual modelinin işlənilməsinə zərurət yaradır. Belə modelin qurulması onun 

üçün müasir elmi-texnoloji və innovativ yanaşma əsasında həyata keçirilməlidir 

(şəkil 3.2.1). Bu model, ümumi halda, texnoparkın sosial-iqtisadi məqsədlərinin, 

idarəetmə sisteminin, innovasiya layihələrinin tələblərinin, elmi-tədqiqat işlərinin 

nəticələrinin kommersiyalaşdırılması mexanizmlərinin, iştirakçı elementlərin və 

istehsalın təşkili prinsiplərinin harmonik birləşdirilməsidir [93, 109]. Təqdim 

olunan şəkildə texnoparkların səmərəli idarə olunması üçün zəruri olan alt 

modellərin siyahısı, onların məzmunu və əsas tərkib elementləri haqqında 

məlumatlar əks olunmuşdur.  

Texnoparkların fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün onların 

inkişaf konsepsiyasında aşağıdakı  istiqamətlərə üstünlük verilmişdir: 1)istehsal 

olunan məhsul və xidmətlərdə inkişaf perspektivlərinin nəzərə alınması; 

2)innovasiya və elmi-tədqiqat istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində intellektual 

sistemlərin tətbiqi, müəssisənin modernləşdirilməsi, məlumat bazasının işlənilməsi 

və idarə edilməsi; 3)mobil idarə etmə strukturunun işlənilməsi; 4)fəaliyyət 

səmərəliliyinin yüksəldilməsində insan faktorunun rolunun artırılması; 

5)müştərilərin tələbatına istiqamətlənmiş innovasiya xidmətlərinin nəzərə alınması; 

6)inkişaf üçün qabaqcıl texnologiyalardan, İKT-dən istifadə, yüksək ixtisaslı 
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mütəxəssis və alimlərin rolunun artırılması; 7)modelləşdirilmə, stimullaşdırma və 

proqnozlaşdırma kimi texnoloji imkanlardan istifadə və s. [100].  

İntellektual idarə etmə proseslərində süni intellekt yanaşmalarından istifadə 

olunur. Süni neyron şəbəkələri, qeyri-səlis məntiq, ekspert sistemləri, biliklər 

bazası, surətlərin tanınması, biometrik texnologiyalar, maşın təlimi, genetik 

alqoritmlər, dərin təlim kimi üsul və vasitələr tətbiq olunur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.2.1. Texnoparkların səmərəli idarə edilməsinin konseptual modeli 

İntellektual sistemlərin mahiyyəti tətbiq olunduğu prosesin intellektuallıq 

səviyyəsini artırmaqla səmərəliliyi yüksəltməkdir. İntellektual sistemlərin 

tətbiqinin texnoparklarda perspektiv sahələrinə 1)istehsalın idarə edilməsi, 

 

 

Texnoparkların 

səmərəli idarə 

edilməsinin 

konseptual  modeli 

 

Texnoparkın 

fəaliyyətinin yüksək 

səmərəliliyinə imkan 

verən təşkilati idarəetmə 

mexanizmlərinin 

işlənilməsi alt modeli 

 

Struktur elementlərinin 

fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi alt 

modeli 

 

Elmtutumlu istehsalın 

inkişafı hesabına 

innovasiya proseslərinin 

aktivləşdirilməsi və 

innovasiya potensialının  

artırılması üzrə 

idarəetmə blokunun alt 

modeli 

 

Konsaltinq 

fəaliyyətinin təşkili və 

elmi-tədqiqat işlərinin 

nəticələrinin 

kommersiyalaşdırılması 

mexanizmləri üzrə 

idarəetmə blokunun alt 

modeli 

 

İnvestisiyaların və 

innovasiya-

investisiya 

layihələrinin seçimi, 

qiymətləndirilməsi və 

reallaşması alt modeli 

 

Sosial-iqtisadi 

məqsədlərin və 

münasibətlərin 

təşkili alt modeli 

 

Regional və 

beynəlxalq əlaqələrin 

təşkili alt modeli 

 

Marketinq-bazar  

tədqiqatları, 

kommersiya və satış 

münasibətləri alt 

modeli 

 

Dövlət və maliyyə 

strukturları ilə 

əlaqələndirmə alt 

modeli 

 

İstehsal-elm-təhsil-

biznes əlaqələrinin 

inteqrasiyası üzrə 

fəaliyyət alt modeli 

 

İnformasiya və 

institutsional 

infrastrukturun 

formalaşması üzrə alt 

model 

 

Texniki-texnoloji 

təminat üzrə alt model 
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2)istehsal və müəssisə daxili planlaşdırma və proqnozlaşdırma, 3)marketinq və 

satışın idarə edilməsi, 4)maliyyə menecmenti, 5)risk-menecmenti 6)bank sahəsi, 

7)ticarət və s. daxildir.  Qeyd olunan vəzifələri əsas tutaraq texnoparkların idarə 

olunmasının intellektuallaşmasının konturlarını 3.2.2-ci şəkildəki qarşılıqlı əlaqədə 

olan blokların məcmusu kimi vermək olar [72].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.2.2. Texnoparkların fəaliyyətinin  intellektual idarəetmə sisteminin  

konseptual modeli 

İdarəetmə subyekti (idarəedən alt sistem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdarəetmə obyekti 

Müəssisənin, 

prosesin, 

idarəetmə 

sisteminin 

missiyası, 

prioriteti, 

strateji məqsədi 

və vəzifələri  

İlkin məlumatların, 

göstəricilərin toplanması və 

sistematik təhlili 

Müəssisənin, prosesin 

inkişaf proqramının, 

fəaliyyət planının tərtibi 

X

ar

ic

i  

tə

si

rl

ər 

 

v

ə  

ət

ra

f  

m

ü

hi

t   

a

m

ill

ər

i 

İdarəetmə 

mərhələləri, 

sferası, modulları, 

prinsipləri, elmi-

metodoloji 

əsasları 

 (İdarə olunan alt sistem)  

İntellektuallaşdır

ma səviyyəsinin 

yüksəldilməsi 

Fəaliyyət, inkişaf planının 

realizasiyası, alqoritmi, 

fəaliyyət prosedurlarının, 

icra mexanizmlərinin 

işlənilməsi və tətbiqi 

İdarəetmə və inkişaf 

proseslərinin 

innovativləşdirilməsi 

Nəticələrin yoxlanılması, 

məqsəd, plan və 

mexanizmllərin 

korrektirovkası.  

Əks əlaqənin yaradılması 

 

Verilənl

ər 

bazası 

İnformativ, 

analitik 

sistemlər, 

məntiqi və 

intellektual 

dəstək vasitələri 

Beynəlxalq  təsirlər və   regional  amillər 

D

a

x

il

i  

m

ü

h

it  

a

m

il

l

ə

ri  

v

ə  

t

ə

s

ir  

m

e

x

a

n

i

z

m

l

ə

ri 

 

Biliklər 

bazası 

Yüksək kompüter-

servis, şəbəkə 

texnologiyaları 

(cloud, grid, 

GPS,...), 

platformaları, 

proqramları. 

Virtual, 

korporativ, lokal 

arxitektur-

texnoloji 

strukturlar və 

həllər 
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İntellektual sistemlər müxtəlif əlamətlərə görə təsnifləşdirilir. Onların neyron 

şəbəkələr və ekspert sistemlər kimi növlərinin qurulması prosesi müxtəlifdir. 

Tətbiq olunma sahəsinə görə intellektual sistemlər iqtisadi məsələlərin həllinə 

yönələn, marketinq tədqiqatları üçün hazırlanan və hüquqi sahədə qərarların qəbul 

edilməsi üçün nəzərdə tutulan sistemlərə bölünür. Məsələlərin həllinə görə 

intellektual sistemlər məsləhət verən, test edən, diaqnostika edən və s. sistemlərə 

bölünür. Hal-hazırda intellektual sistemlər faktiki olaraq bütün sahələrdə istifadə 

olunur. İntellektual informasiya sistemlərinin təsnifatı zamanı onun tətbiq 

sahələrinə, avtonomluq səviyyəsinə, biliklər bazası və ya informasiya 

sistemlərindən asılılığına, obyektlə qarşılıqlı əlaqəsinə, adaptivliyinə, biliklərin 

təqdimatı modelinə diqqət yetirmək lazımdır. 

Texnoparkların səmərəli idarə edilməsinin konseptual modeli ilə onun 

fəaliyyətinin intellektual idarəetmə sisteminin inteqrasiyası intellektual 

idarəetmənin  konseptual əsasını təşkil edir. 

 

3.3. Texnoparklarda resurslardan asılı innovativ məhsul-xidmət istehsalı 

planlarının modelləşdirilməsi   

Texnoparkların effektiv fəaliyyətinin idarə olunmasının kompleks modelinin 

qurulması prosesi çoxmeyarlı optimallaşdırmanın istifadəsini zəruri edir [35].  Ona 

görə də reqressiya analizi metodlarından istifadə etməklə qeyri-müəyyən 

verilənlərin yerini doldurmaq və qərar qəbulu məsələsini riyazi 

proqramlaşdırmanın  vektor məsələsi şəklində formalaşdırmaq məqsədəuyğundur. 

Reqressiya analizi, göstərilən məsələlərin həll metodları, eksperimental verilənlərin 

optimal qiymətləndirilməsi metodologiyası ilə birlikdə qeyri-müəyyənlik şəraitində 

qərar qəbulunun yeni informasiya texnologiyası modelini təşkil edir [53]. Həmin 

məsələnin ümumi şəklini aşağıdakı kimi vermək olar: 

İstənilən texnoparkın  fəaliyyəti  hər biri müəyyən hədlərdə yerləşən  

parametrlərdən asılıdır. 

 NxxxX ...21   },1,{ NixX i  ,   Nixx iii ,1,maxmin                                 (3.3.1)            
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Onun işinin nəticəsini funksional olaraq onlardan asılı olan bir neçə meyarlar 

yığımı ilə təsvir etmək olar 

))(),...(),(()( 21 XfXfXfXF k                                                     (3.3.2) 

Texnoparkın bütövlükdə optimal qərarının seçilməsi problemini həll edən 

riyazi modelini aşağıdakı şəkildə təsvir etmək olar:                                                                                

min)( XF                                                                                   (3.3.3) 

0)( XG                                                                                                (3.3.4) 

maxmin XXX                                                                                        (3.3.5) 

burada ))(),...(),(()( 21 XgXgXgXG m  texnoparkın işinə qoyulan məhdudiyyətlərin 

vektor-funksiyasıdır [53]. Onlar texnoparkda gedən texnoloji, innovativ, iqtisadi və 

buna oxşar proseslərlə müəyyən olunur və funksional məhdudiyyətlərlə təsvir 

oluna bilər: 

KkfXff kkk ,1,)( maxmin                                                                (3.3.6) 

Nəzərdə tutulur ki, KkXfk ,1),(  funksiyaları differensiallanan və qabarıqdır. 

MiXgk ,1),(   kəsilməzdir, (4)-(5) məhdudiyyətləri ilə verilən                                                                   

},0)({ maxmin XXXXGRXS N  mümkün nöqtələr çoxluğu isə boş deyil və 

kompaktdır. 

(3.3.3), (3.3.6) düsturları texnoparkın fəaliyyətinin ümumiləşdirilmiş riyazi 

modelini əmələ gətirirlər. Elə SX 0

parametrlər vektorunu tapmaq tələb olunur ki, 

F(Х) vektor-funksiyasının hər bir komponenti minimal qiymət alsın. Bu məsəlnin 

həlli üçün meyarların normallaşmasına əsaslanan metodlardan istifadə edilə bilər. 

Onlar bu məsələni həm bərabər qiymətli meyarlar, həm də meyarın verilmiş 

prioritetliyi halında həll etməyə imkan verirlər. 

Göstərilən yanaşmaya əsasən texnoparkların fəaliyyətində innovasiya və elm 

tutumlu məhsul/xidmət istehsalının təhlili üçün çoxfaktorlu korrelyasiya və 

reqressiya modellərinin qurulması üzrə əvvəlcə ilkin göstəricilər  

müəyyənləşdirilməlidir  [8].  
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Prosesin çoxfaktorlu korrelyasiya modelləşməsində faktorlar arasında 

asılılıqların ölçülməsini cüt-cüt korrelyasiya əmsalları matrisində görmək olur. Ona 

görə də ilk növbədə asılı və sərbəst dəyişənlərin faktiki müşahidə qiymətləri 

cədvəl-matrisi qurulur (cədvəl 3.3.1).  

Cədvəl 3.3.1. Dəyişənlərin müşahidə olunan qiymətləri cədvəl-matrisi 

Müşahidə 

qiymətləri -

N 

Asılı 

dəyişən-y 

Sərbəst 

dəyişən -

x1 

Sərbəst 

dəyişən -

x2 

 

... 

Sərbəst 

dəyişən -xm 

1 y1 x11 x21 ... xm1 

2 y2 x12 x22 ... xm2 

. . . . ... . 

N yn x1n x2n ... xmn 

Onun əsasında isə cüt-cüt korrelyasiya əmsalları cədvəl-matrisi formalaşdırılır 

(cədvəl 3.3.2). Sadəlik üçün hesablama alqoritmini nəticə dəyişəninin ancaq bir 

sərbəst dəyişəndən asılı olması halında aşağıdakı kimi göstərmək olar.  

х1, х2, ..., хm - asılı olmayan dəyişənlərdir; xij - asılı olmayan dəyişənin 

müşahidə qiymətləridir; 

у1, у2 … уn – asılı dəyişənin müşahidə qiymətləri; n – müşahidənin sayıdır. 

Belə olduqda orta qiymətlər ( x , y ),  orta qiymətlərdən meyllənmələr ( ix , iy ) 

əsasında bəzi digər kəmiyyətlər də hesablana bilər [92, 102]. 

Cədvəl 3.3.2. Dəyişənlərin cüt-cüt korrelyasiya cədvəl-matrisi 

 Asılı dəyişən 

-y 

Sərbəst 

dəyişən -x1 

Sərbəst 

dəyişən -x2 

 

... 

Sərbəst 

dəyişən -xm 

Y 1   ...  

X1 
1yxr  1  ...  

X2 
2yxr  11xxr  1 ...  

. . . ... ...  

Xm 
myxr  

mxxr 1
 

mxxr 2
 ... 1 



85 
 

 

Dispersiyanın ( x ,  y ) və orta kvadratik meylin ( xD , yD ) qiymətləri 

müşahidə qiymətlərinin orta qiymət ətrafında paylanmasını bildirir. Dispersiya 

böyük olduqda, paylanma da böyük olur. 

xx D ,  yy D ,   
1

1

2









n

x

D

n

i

i

x
,           

1

1

2









n

y

D

n

i

i

y
                       (3.3.7)      

Asılı dəyişənlərin sayı çox olduqda yuxarıdakılara analoji olaraq, cüt-cüt 

korrelyasiya asılılıqları hesablanır. Belə olduqda formal həll üçün ümumiyyətcə 

1 mn  şərtinin ödənilməsi zəruridir. m – asılı dəyişənlərin sayını bildirir. n-m-1 

müsbət fərqi sərbəst dərəcə ədədi adlanır. Statistik əhəmiyyətliliyin yüksək olması 

üçün mn 3  olması daha məqsədəuyğundur. 

Cüt korrelyasiya əmsalları matrisinin analizi asılı dəyişənin hansı sərbəst 

faktorlarla sıx əlaqəyə malik olmasını  göstərir.  Eyni zamanda, sərbəst  faktorlar 

arasındakı əlaqələr də aşkara çıxır. Başqa sözlə, dəyişənlər arasında 

multikoleniarlıq mövcudluğu aydınlaşır. Ona görə də həmin faktorlardan ən sıx 

əlaqəli olanlar təhlil prosesindən  çıxarılır. 

Faktorların multikollinearlığının yoxlanılmasını əlavə olaraq, bütün faktorlar 

üzrə Farrar-Qlouber testinin köməyilə aparmaq olar. Dəyişənlərin bütün 

massivində multikollinearlığının mövcudluğunun yoxlanılması üçün faktorlar arası 

R korrelyasiya matrisi qurulur və onun determinantı hesablanır. Matrisin 

determinantı sıfıra yaxınlaşırsa, bu faktorların ümumi multikollinearlığı haqqında 

fərziyyəni irəli sürməyə imkan verir. Bu fərziyyəni Farrar-Qlouber statistikasının 

qiymətləndirilməsiylə təsdiq etmək olar. Farrar-Qlouber statistikasının müşahidə 

edilən qiyməti aşağıdakı düstur üzrə hesablanır: 

]))ln(det[)52(
6

1
1( RknFG                                                    (3.3.8) 

Hər bir dəyişənin başqa dəyişənlərlə multikollinearlığının mövcudluğunun 

yoxlanılması üçün 1R - tərs matrisi qurulur və F-kriteriyası hesablanır. 
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Müvafiq reqressiya tənlikləri əmsallarının tapılması ən kiçik kvadratlar üsulu 

ilə həyata keçirilir. Bu zaman hesablamalar eyni zamanda müqayisə üçün aşağıdakı 

digər məlum üsullarla da aparıla bilər. 

Reqressiya modellərinin adekvatlıq qiymətləndirmələri həmçinin aşağıdakı 

parametrlər əsasında da aparılır: 

 Asimmetriya əmsalı (Skewness) müsbət olduqda sağ uzantılı paylanmanı, 

mənfi olduqda sol uzantılı paylanmanı bildirir. 

 


















3

1



yy

m
S i , 

m

m 1
                  (3.3.9) 

 Ekstses əmsalı (Kurtosis) normal paylanmada 3-ə bərabərdir. İti zirvəli 

paylanmada əmsal 3-dən çox, yastı zirvəli paylanmada isə 3-dən kiçikdir.  

 


















4
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yy

m
K i                                           (3.3.10) 

 Müvafiq P-qiymətli Jarque-Bera (Jarque-Bera) statistikası müşahidə 

qiymətləri olan zaman sırasının normal paylanmasını xarakterizə edir və belə 

hesablanır: 

 












 





4

3

6

2

2 K
S

mn
JB                                               (3.3.11)  

burada S – asimmetriya əmsalı,  K – ekstses əmsalıdır. 

 Elastiklik əmsalı (E) hər hansı dəyişənin 1% dəyişməsinin nəticəyə təsirini 

xarakterizə edir. 

 Delta əmsal bütün amillərin nəticəyə birgə təsirini öyrənir. 

 Beta əmsal da yekuna birgə təsirdə xüsusi çəkini ifadə edir. 

 Determinasiya əmsalı nəticənin dəyişənlərdən nə qədər asılı olduğunu 

xarakterizə edir. 

 Dəqiqləşdirilmiş determinasiya əmsalı belə hesablanır:  

 22 1
)1(

1
1 R

mn

n
R 




           (3.3.12) 

 Reqressiya əmsallarının əhəmiyyətliliyi üçün Reqressiya əmsallarının standart 

səhvi (Standard Error of the Regression) belə hesablanır.  
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qal            (3.3.13)                        

burada  2

qalS - müşahidə qiymətlərinin  n-2 halında qalıq dispersiyadır.  

Standart səhvi isə belə hesablanır. 

n

x
S

xxn

x
Sm

x

qalqala













2

2

2

2

)(
           (3.3.14) 

Standart səhv müvafiq parametrin qiymətinin əsl qiymətindən orta hesabla nə 

qədər fərqləndiyini göstərir. 

 F-statistika kriteriyası (F-статистика) korrelyasiya əmsalının 

əhəmiyyətliliyini müəyyən etmək üçündür  və onun kəmiyyəti determinasiya 

əmsalı ilə əlaqəli şəkildə olaraq belə hesablanır: 

)2(
1 2

2




 n
r

r
F

xy

xy                                                                   (3.3.15) 

 Darbin-Vatson (Durbin-Watson Statistic) kriteriyası sərbəst dəyişənlər 

arasındakı asılılıqları müəyyən etmək üçündür və belə hesablanır [121]: 

 












n
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DW
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2
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1                                                                 (3.3.16) 

burada ttt yye ˆ  ən kiçik kvadratlar üsulunun qalığını bildirir. 

Darbin-Vatson (DW) kriteriyası (0,4)-də dəyişir. Avtokorrelyasiyanı aşkara 

çıxarmaq üçündür. (1,3; 2,7) arasında olduqda avtokorrelyasiya yoxdur. Əgər 

DW0, onda  avtokorrelyasiya müsbətdir. 

 Styudent kriteriyası (t-kriteriya) müvafiq P qiyməti ilə reqressiya tənliyinin 

əmsallarının statistik qiymətləndirilməsi üçündür. 

 Fişer kriteriyası (F-kriteriya Fisher test) müvafiq P qiyməti ilə reqresiya 

tənliyini tam halda statistik qiymətləndirmək üçündür. 

 Akaike (Akaike Information Criterion) informasiya kriteriyası alternativ 

modellər toplusundan ən yaxşısını seçməyə xidmət edir. Kriteriyanın qiyməti 

kiçik olduqca model daha yaxşı olur [113]. 
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 Şvarts kriteriyası (Schwarz Criterion) parametrlərinin sayı Akaike kriteriyası 

üzrə olan saydan çox olmayan daha yaxşı modeli seçir [130]. 

 Oxşarlıq funksiyası loqarfmi (L) o halda hesablanır ki, modelin qalığı normal 

paylanmış olsun. 

Bunları nəzərə almaqla texnoparkın çoxfaktorlu reqressiya modelini aşağıdakı 

işarələmələr əsasında qurmaq  olar. 

Y - asılı dəyişən olmaqla Texnoparkda Ümumi Məhsul Buraxılışı (TUMB-Y) 

və ya xidmət göstərilməsinin həcmini  (man.)  xarakterizə edir. 

Xi -  sərbəst dəyişənləri isə texnoparklarda aşağıdakı göstəriciləri xarakterizə 

edir:  

X1-İER - məhsul/xidmət buraxılışına  çəkilən istilik-enerji resursları xərcləri, 

man.  

X2-MTR - maddi-texniki resurs xərcləri, man. 

X3-YKM - yarımfabrikatlar və komplektləşdirici məmulatların alınmasına 

çəkilmiş xərclər, man. 

X4-EFİ - əsas fondlar və infrastruktur elementləri, man. 

X5-EMF - əmək haqqı  fondu, man. 

X6-İNV - investisiya qoyuluşları (bütün mənbələr üzrə), man. 

X7-ETT - elmi-tədqiqat və təhsil xərcləri, man. 

X8-EKO - ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji balanslaşdırma xərcləri, man. 

X9-SMİ - sosial müdafiə və ictimai inkişaf xərcləri, man. 

X10-İTA - innovativ tədqiqatlar və perspektiv araşdırma xərcləri, man. 

X11-BTM  - "resurs-istehsal-satış" biznes mühitinin əlverişlilik dərəcəsi,  (0, 10) 

şkalasında ekspert qrupunun qiymətləndirməsi. 

X12-İNV -"elm-təhsil-tədqiqat-innovasiya-istehsal" tsiklinin innovativlik  

dərəcəsi,  (0, 10)  şkalasında ekspert qrupunun qiymətləndirməsi. 

X13-SAG - istehsal və ətraf mühitin ekoloji və sağlamlıq dərəcəsi,  (0, 10) 

şkalasında ekspert qrupunun qiymətləndirməsi. 
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Bu işarələmələri nəzərə almaqla texnoparkın çoxfaktorlu reqressiya modeli 

aşağıdakı kimi elə təklif olunur ki, onun müvafiq parametrləri ən kiçik kvadratlar 

üsuluna əsaslanan kompüter proqram paketləri vasitəsilə təyin olunsun [8, 71]: 





13

1

0

i

ii EXaay                                          (3.3.17) 

Qeyd olunmalıdır ki, bəzi hallarda texnoparklarda innovativ məhsul/xidmət 

istehsalının çoxfaktorlu korrelyasiya-reqressiya modelinin qurulması vasitəsilə 

həyata keçirilə bilən işlər zamanı onun son nəticəlilik fəaliyyətinin ilkin proseslə 

uzlaşmasını qiymətləndirməyə ehtiyac yarana bilər. Bu zaman texnoparkın 

fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün həm göstəricilər, həm də məqsədlər-

kriteriyalar ierarxiyası qurulur. Yuxarı səviyyədə əsas fəaliyyət istiqamətlərinə 

uyğun olaraq ümumiləşdirilmiş göstəricilər və məqsəd kriteriyaları, aşağı 

səviyyələrdə isə nisbətən konkretləşdirilmiş göstəricilər və məqsədlər - alt 

kriteriyalar qoyulur [78]. Həmin göstəricilərin, kriteriyaların qarşılıqlı əlaqə 

mexanizmlərindən istifadə etməklə texnoparkın informasiya modeli yaradılır.  

Texnoparkın fəaliyyətinin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün isə əsas 

nəticəyə təsir etmə gücünə görə həmin məqsədlər ranqlaşdırılır. Onlara əvvəlki 

bölmədə göstərilən alqoritmə müvafiq olaraq ekspert qiymətləndirmələri əsasında 

müvafiq vaciblik əmsalları təyin olunur. Bu proses ekspert qrupu tərəfindən 

aşağıdakı mərhələlərlə həyata keçirilir [14, 48, 96]. 

I mərhələdə hər bir kriteriyanın ranqı müəyyənləşdirilir. Bunun üçün 

aşağıdakı işarələmələrdən istifadə oluna bilər. i – yuxarı səviyyədəki kriteriyanın 

indeksi,  ni ,1 ; j = müvafiq ekspert qrupundakı ekspertin indeksi,  mj ,1 ; 

Ki – i-ci kriteriyanın nəticəlik göstəricisi,  ni ,1 ; 

bij – j-ci ekspertin i-ci kriteriyaya verdiyi bal,  ni ,1 ,  mj ,1 ; 

Si – i-ci kriteriyaya ekspertlərin verdiyi balların cəmi,  



m

j

iji bS
1

   ni ,1 ;  

ri – i-ci kriteriyanın ranqı,  ,
m

S
r i
i   ni ,1 .   
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II mərhələdə hər bir Ki –ci kriteriyanın ki – nisbi vaciblik əmsalı müəyyən 

edilir. 

Burada  1
1




n

i

ik    şərti ödənilməlidir. ki – nin hesablanması üçün əvvəlcə hər 

bir Si – yə olan tərs ədəd (Si
*
) müəyyənləşdirilir:   

  ni
S

S
i

i ,1,
1*  . Sonra isə alınan  Si

*
 əmsalları normallaşdırılır. Yəni  
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i
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S
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   Aydındır ki, belə olan halda  1
1

1

*

*

1











n

i
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S

S
k  şərti ödənilmiş 

olacaqdır. 

III mərhələdə ehtiyac olarsa, hər hansı i-ci kriteriyaya uyğun olan Li sayda alt 

kriteriyalar müəyyən edilir.  

Sonra isə I və II mərhələdə olduğu kimi ekspertlər qrupu tərəfindən hər bir alt 

kriteriyaya müvafiq ranqlar və nisbi vaciblik əmsalları müəyyən edilir.   

ii Ll ,1    i-ci kriteriyaya uyğun alt kriterlərin indeksi,  ni ,1 ;  

i

li
K – i-ci kriteriyaya uyğun li-ci alt kriteriyanın nəticəlilik göstəricisi, ii Ll ,1 ; 

i

li
k – i-ci kriteriyaya uyğun li-ci alt kriteriyanın nisbi vaciblik əmsalı,  ii Ll ,1 ;  

 i

li
k əmsalları da əvvəlki kimi aşağıdakı şərt daxilində müəyyən edilir:   

 



i

i

i
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l
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lk
1

,1   ni ,1                                                                         (3.3.18) 

Ekspert qrupu tərəfindən hər bir alt kriterilərə ballar verilir. Bundan sonra 

balların cəminə tərs olan ədədi hesablayır və alınan nəticələri normallaşdırıllar. 

IV mərhələdə hər bir kriteriyanın  iK  və ona müvafiq alt kriteriyaların  i

li
K  

reallaşdırma dərəcəsi və ya nəticəlilik göstəricisi müəyyən edilir. Sonra isə 

texnoparkın fəaliyyətinin inteqral səmərəlilik kriteriyasını  TIS həmin kriteriyaların 

funksiyası kimi müəyyən etmək olar. Belə ki, 

 nKKKFTIS ,..., 21 ,                             (3.3.19) 

 ,,..., 21

i

L

ii

ii i
KKKFK      ni ,1                                                           (3.3.20) 
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Xüsusi halda F və Fi funksiyalarını müvafiq kriteriyaların qiymətləri ilə 

onların nisbi vaciblik əmsallarının hasili kimi təyin olunan xətti funksiya şəklində 

təyin etsək, onda nəticəni belə müəyyənləşdirmək olar:  i

n

i

iKkTIS 



1

.  i – ci 

kriteriya üçün isə ayrıca olaraq nəticə belə müəyyənləşdirilə bilər: 

i

l

L

l

i

li i

i

i

i
KkK 




1

,  ni ,1                                                                         (3.3.21 ) 

 

3.4. Texnoparkların fəaliyyətinin səmərəliliyinin kompleks qiymətləndirilməsi 

metodunun  işlənilməsi 

Texnoparkların fəaliyyətinin indikatorlar sisteminin kompleks şəkildə 

işlənilməsi cəhdlərinə az rast gəlinir. Həmin işlərdə isə müxtəlif müəlliflər 

tərəfindən tam olmayan  göstəricilər qrupları təklif olunmuşdur. Bu isə bir daha 

təsdiq edir ki, texnoparkların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə indikatorlar 

sisteminin işlənilməsi məsələləri aktual və vacib məsələlərdəndir [76]. Son 

dövrlərdə isə ölçmə sistemində kompozit indikatorlardan (composite indicators)  

geniş istifadə olunmağa başlanılmışdır. Kompozit indikatorlar cəmiyyətin, 

iqtisadiyyatın, müəssisənin inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, təhlili və 

müqayisəsi üçün faydalı instrumentariyadır [67, 69]. 

Kompozit indikatorlar şəffaf olmalıdır və onun tərkibinə daxil olan 

indikatorlara və kəmiyyətlərə bölünmək imkanına malik olmalıdır. Kompozit 

indikatorların digər elan olunmuş göstəricilərlə münasibətlərinin, həmçinin 

reqressiya əsasında əlaqələrinin aydınlaşdırılması üçün müəyyən işlər görülməlidir 

[82, 96]. Kompozit indekslər müxtəlif üsullarla vizuallaşdırılmalı və təqdim 

olunmalıdır. Kompozit indeks birbaşa olmasa da, dolayısı yolla texnoparkın 

fəaliyyətinin səmərəliliyini qiymətləndirməyə imkan verir [76].  

Onun cəmiyyətdəki rolunun hansı dərəcədə olması haqqında fikir yürütməyə 

əsas verir. Kompozit indeksi formalaşdırmaq üçün aşağıda şərti işarələri və adları 

göstərilən indekslərin qiymətlərinin əsas olaraq götürülməsi təklif olunur (şəkil 

3.4.1).  
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Şəkil 3.4.1.Texnoparkların fəaliyyətini xarakterizə edən əsas indekslər qrupu 

Kompozit indikatorlar sisteminin (KIS) strukturu çoxsəviyyəli formada təklif 

olunur. Baş səviyyə özündən sonra gələn bütün aşağı səviyyələri inteqrativ şəkildə 

əks etdirir və onu xarakterizə edən parametr texnoparkın kompozit indeksi (KİT) 

adlanır (şəkil 3.4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.4.2. Texnoparkların indekslərinin və indikatorlarının iyerarxik 

strukturu 
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Kompozit indeks qiymətləndirmənin nəticəsi olaraq formalaşır və müqayisəli 

təhlildə aparıcı mövqeyə malikdir. Belə ki, məhz həmin qiymətin nəticəsi olaraq 

texnoparklar müvafiq reytinqləri alır. Kompozit indeksin qiyməti (0,100) 

aralığında dəyişə bilər. 

Beləliklə, KİT-in hesablanmasını funksional şəkildə aşağıdakı kimi qeyd 

etmək olar: KİT = Fİ(MİQ, İNF, BME,  İMR, İPA, İRK, ETİ, İMX, ETK, SEİ)     

(3.4.1) 

burada  Fİ kompozit indeksin digər indekslərdən asılılıq formasını ifadə edir. KİT-i 

formalaşdıran əsas indekslərin məzmunu haqqında qısaca olaraq qeyd etmək olar 

ki, Əhəmiyyətlilik və Miqyaslılıq (MİQ) indeksi texnoparkların yaranması, 

fəaliyyətinin təşkili və inkişafının onun yerləşdiyi regionun sosial-iqtisadi 

həyatında oynadığı rolun əhəmiyyətlilik dərəcəsini, aid olduğu iqtisadi sektorda 

bütünlükdə iştirak səviyyəsini xarakterizə edir. Onun formalaşmasına müəyyən  

subindekslər qrupu birbaşa və ya dolayısı ilə təsir edir. Qrupa tərəfimizdən konkret 

halda 12 subindeks daxil edilmişdir. Həmin subindekslərin hər birisi də ayrı-

ayrılıqda (0, 100) intervalında olmaqla MİQ indeksinin formalaşmasına müvafiq 

çəki əmsalları ilə təsir edirlər. Çəki əmsallarının, eləcə də MİQ indeksinin 

formalaşması proseduru və qiymətləndirilməsi metodikası qeyri-səlis yanaşma 

əsasında ekspert üsulu ilə həyata keçirilir. Sonrakı mərhələdə isə subindekslərin 

qiymətləri və onlara müvafiq surətdə təsir edən göstəricilərin çəki əmsalları da 

həmin üsulla müəyyənləşdirilə bilər.  

Texnoparkın MİQ indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək 

təklif olunur: 1)Fəaliyyət sferalarının və ixtisaslaşma istiqamətlərinin dövlət 

proqramlarına uyğunluğu (FSDP), 2)Miqyaslılıq dərəcəsi (MİQD), 3)Milli 

innovasiya sisteminin formalaşmasında  rol və əhəmiyyətlilik (MİSR), 4)Bilik 

iqtisadiyyatının formalaşmasına  təsir və əhəmiyyətlilik (BİQR), 5)İxrac yönümlü  

və elm tutumlu məhsul istehsalında iştirak etmə səviyyəsi (İYET), 6)Rəqabət 

qabiliyyətli məhsul istehsalında iştirak etmə səviyyəsi (RQMİ), 7)Təyinatlılıq  

səviyyəsi (TEYS), 8)İmtiyazlılıq və statusluluq (İMTS), 9)Mülkiyyət 

münasibətlərinin effektivliliyi (MMEF), 10)Ərazi əlverişliliyi (EREL), 
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11)Fundamental, tətbiqi, təcrübi  və innovativ tədqiqatlarla əhatəlilik (FTTİ), 

12)Yüksək texnologiyaların işlənilməsi və istifadəsi üzrə müxtəlif əlaqələrin 

qurulma  səviyyəsi (YTİİ). 

Beləliklə, yuxarıda göstərilən şərti işarələmələri əsas tutaraq MİQ indeksinin 

təyinini onu formalaşdıran subindekslərdən funksional şəkildə asılılığını (F1) 

aşağıdakı kimi vermək olar: 

MİQ = F1 (FSDP, MİQD,  MİSR, BİQR, İYET, RQMİ, TEYS, 

                             İMTS, MMEF, EREL, FTTİ, YTİİ)                           (3.4.2) 

Texnoparkların infrastrukturunun və informasiya təminatının inkişaf 

səviyyəsini bildirən İNF indeksi  informasiya təminatı fəaliyyəti üzrə lazımi 

proqram təminatı bazasına, e-kitabxanalar və elmi-bazalara çıxış imkanlarının 

təşkili səviyyəsini  və müxtəlif xidmətlər təqdim etməsini xarakterizə edir. İNF 

indeksi eləcə də, texnoparkların fəaliyyətinin kompleks idarə olunması üçün 

mükəmməl infrastruktura və əhatəli informasiya təminatı bazasına malik olma 

səviyyəsini səciyyələndirir [69].   

İNF indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək olar: innovasiya 

və biznes strukturları ilə əlaqələrin qurulması  səviyyəsi (İBSE), maliyyə-kredit  və 

sığorta strukturları ilə əlaqə səviyyəsi (MKSS), istehsal infrastrukturu ilə əlaqəlarin 

qurulması səviyyəsi (İİEQ), marketinq fəaliyyəti strukturları ilə əlaqələrin 

qurulması səviyyəsi (MFSE), müasir  informasiya texnologiyalarından istifadə və 

işlənilməsi imkanları səviyyəsi (MİTİ),  informasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi 

səviyyəsi (İMTS), iş yerlərinin avtomatlaşdırılması səviyyəsi (İYAS), mobil 

kommunikasiya vasitələri ilə təminatlılıq səviyyəsi (MKVT), İKT və İnternet 

xidmətləri strukturları ilə əlaqələrin təşkili səviyyəsi (İKTİ), intellektual 

mülkiyyətin qorunması strukrukturları ilə əlaqələrin təşkili səviyyəsi (İMQS), 

nəqliyyat infrastrukturunun əlverişliliyi səviyyəsi (NİES), maddi-texniki və 

kommunal resurslarla təminatlılıq səviyyəsi (MTKR), e-kitabxanalar və elmi-

bazalara çıxış imkanlarının təşkili səviyyəsi (EKEB), sosial-ekoloji  infrastrukturun 

əlverişliliyi səviyyəsi (SEİE). 
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Yuxarıda göstərilən şərti işarələmələri əsas tutaraq İNF indeksinin təyinini 

funksional şəkildə (F2) aşağıdakı kimi qeyd etmək olar: 

İNF = F2 (İBSE, MKSS, İİEQ, MFSE, MİTİ, İMTS, İYAS, MKVT, 

                       İKTİ, İMQS, NİES, MTKR, EKEB, SEİE)                  (3.4.3) 

Burada, F2 İNF-i formalaşdıran subindekslərdən funksional asılılığın formasını 

ifadə edir.  

Əlverişli biznes mühiti (BME) indeksi texnoparklarda sahibkarlığı inkişaf 

etdirmək üçün zəruri olan mühitin əlverişliliyini, biznesin inkişafı üçün 

institusional strukturların və mexanizmlərin effektivliliyini, hüquqi tənzimləmə 

mühitinin səviyyəsini, biznes-mühitin bir çox zəruri xarakteristikalarına nəzərən 

mövcud və gözlənilən vəziyyətini əks etdirir [76]. 

BME indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək təklif olunur: 

1)İnstitsional strukturların fəaliyyətinin effektivliyi (İSFE), 2)Hüquqi bazanın 

formalaşması və təkmilləşdirilməsi (HBFT), 3)Biznesin inkişaf etdirilməsi 

imkanları (BİEM), 4)Sahibkarların marağının müdafiəsi mexanizmlərinin işləkliyi 

(SMMM), 5)Yeni informasiya və kommunikasiya vasitələrindən istifadə  səviyyəsi 

(YİKV), 6)Kiçik müəssisələrin fəaliyyət mühitinin səmərəliliyi (KMFM), 

7)Biznes-mühitinin formalaşması imkanları (BMFİ), 8)Sahibkarlığın inkişafı  

fondları və mexanizmlərinin fəaliyyətliliyi (SFMF), 9)Biznes mühitdə inamlılıq 

səviyyəsi (BMİS), 10)Siyasi və iqtisadi mühitin dayanıqlığı və sabitliyi səviyyəsi 

(SİMD), 11)Biznes mühitin rəqabətliliyi səviyyəsi (BMRS), 12)Davamlı 

islahatların həyata keçirilməsi səviyyəsi (DİHK).  

Göstərilən şərti işarələmələri əsas tutaraq BME indeksinin təyinini funksional 

şəkildə (F3) aşağıdakı kimi qeyd etmək olar: 

BME = F3 (İSFE, HBFT, BİEM, SMMM, YİKV, KMFM, BMFİ, SFMF, 

BMİS, SİMD, BMRS, DİHK)                                               (3.4.4) 

İnvestisiya-maliyyə ehtiyatları və maddi-texniki resurslar (İMR) indeksi 

texnoparklarda maliyyə, investisiya ehtiyyatlarının vəziyyətini, onlardan effektiv 

istifadə səviyyəsini, həmçinin zəruri maddi-texniki resurslarla təminatlılığın 

dayanıqlı və davamlı olmalarını inteqrativ şəkildə xarakterizə edir. Bu indeks eyni 
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zamanda texnoparkların kompleks fəaliyyətinin təşkili üçün zəruri olan maliyyə və 

texniki resurslardan istifadə mexanizmlərinin işləkliliyini də xarakterizə edir.  

Texnoparklarda maliyyə-investisiya ehtiyatları maliyyə siyasətinə uyğun 

olaraq formalaşır və müvafiq maliyyə mexanizmi vasitəsilə idarə olunur.    

İMR indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək təklif olunur: 

1)İnvestisiya fondları və mexanizmlərinin fəaliyyətliliyi (İFMF), 2)İnvestisiya 

resursları strukturunun təsir səviyyəsi (İRST), 3)İnvestisiya cəlb etmə 

mexanizmlərinin işləkliliyi (İCMİ), 4)İnvestisiya qoyuluşları üzrə dövlət dəstəyi  

səviyyəsi (İQDS), 5)Maliyyə resurslarının strukturunun təsir səviyyəsi (MRSF), 

6)Maliyyə-investisiya strukturlarının effektiv fəaliyyəti (MİEF), 7)Maliyyələşmə 

mexanizmlərinin effektivliyi səviyyəsi (MMES), 8)İnvestisiya qoyuluşlarının 

səmərəlilik səviyyəsi (İQSS), 9)Maddi-texniki resurslara tələbatın ödənilməsi 

səviyyəsi (MTRT), 10)Maddi-texniki təchizat mexanizmlərinin işləkliliyi 

(MTTM). 

Göstərilən subindekslər ayrı-ayrılıqda təhlil oluna bilər və onlara təsir edən 

digər indikator və göstəriciləri də müəyyənləşdirmək olar. Bu subindekslər də 

əvvəlki halda olduğu kimi ekspert qrupları tərəfindən [0,100]  parçasında təyin 

olunurlar.  

Beləliklə yuxarıda göstərilən şərti işarələmələri əsas tutaraq İMR indeksinin 

təyinini funksional şəkildə (F4) aşağıdakı kimi qeyd etmək olar: 

İMR = F4 (İFMF, İRST, İCMİ, İQDS, MRSF, MİEF, MMES, 

İQSS, MTRT, MTTM)                          (3.4.5) 

İnnovativ potensial, aktivlik və mühit (İPA) indeksi. Texnoparkların 

fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində İPA indeksinin mühüm əhəmiyyəti vardır. 

Onun formalaşmasında bir sıra digər subindekslər və göstəricilər nəzərə alınır. 

Adından da göründüyü kimi bu indeks texnoparklarda innovativ potensialın 

kəmiyyət xarakteristikasını, innovativ aktivliyin və mühitin keyfiyyətliliyini 

bildirir. İnnovativ potensial texnoparklarda innovasiya məsələlərinin və 

proqramlarının yerinə yetirilməsinə hazırlığı və imkanı bildirir. İnnovasiya 

potensialını 1)maddi və elmi-texniki potensial, 2)maliyyə-iqtisadi resurslar, 
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3)təşkilati resurslar, 4)insan resursları,  5)istehsal-texnoloji potensial, 6)sosial-

psixoloji amillər və s. kimi  elementlər təşkil edir [43, 106, 135, 115].   

Texnoparkın İPA indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək 

təklif olunur: 1)İstehsal potensialının imkanları səviyyəsi (İPİS), 2)İnvestisiya 

potensialının səviyyəsi (İPOS), 3)İntellektual potensialın təsir səviyyəsi (İPTS), 

4)Təşkilati idarə etmə və institutional potensial (TİİP), 5)Təşkilati innovasiya 

potensialı (TİPO), 6)Marketinq innovasiya potensialı (MİPO), 7)İnnovasiya 

fəaliyyəti potensialı (İFPO), 8)İnformasiya mənbələri potensialı (İMPO), 9)Ətraf 

mühit potensialı (EMPO), 10)İnnovasiya aktivliyi səviyyəsi (İASE), 11)İnnovativ 

mühitin əlverişliliyi (İMEL). 

Yuxarıda göstərilən şərti işarələmələri əsas tutaraq  İPA indeksinin təyinini 

funksional şəkildə (F5) aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:  

İPA = F5 (İPİS, İPOS, İPTS, TİİP, TİPO, MİPO, İFPO, İMPO,  

EMPO, İASE, İMEL)                                                     (3.4.6) 

İnsan resursları və ixtisaslı kadr hazırlığı (İRK) indeksi. Bu indeks 

texnoparklarda insan resursları və ixtisaslı kadr hazırlığı üzrə movcud vəziyyəti 

əks etdirir. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün istifadə olunan insan resursları 

texnoparkın daxili və xaricdən potensial olaraq yararlana biləcək bütün işçi 

qüvvəsini, yuxarı pillədəki rəhbərdən aşağı mövqeyə qədər olan işçilərədək 

hamısını əhatə etməklə, onların ixtisaslaşma səviyyəsini də bildirir [103]. 

İnsan resurslarının idarəedilməsi funksiyalarına: 1)insan resurslarının struktur 

təhlili, 2)insan resurslarının planlaşdırılması, 3)insan resurslarının seçilməsi və 

yerləşdirilməsi, 4)insan resurslarının təhsili və ixtisaslaşdırılması, 5)adaptasiya 

olunma, 6)əməyin ödənilməsi, 7)iş fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, 8)əməyin 

motivləşdirilməsi və stimullaşdırılması, 9)əməyin mühafizəsi və s. daxildir. 

Texnoparkın İRK indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək 

təklif olunur: 1)İnnovativ kadr potensialı strukturunun və dinamikasının 

effektivliyi (İKPE), 2)Personalın intellektuallaşdırılması səviyyəsi (İNTS), 3)Kadr 

resurslarının keyfiyyətlilik səviyyəsi (KRKS), 4)Kadr  potensialının dayanıqlığı 

səviyyəsi (KPDS), 5)İnsan resurslarının idarə olunması səviyyəsi (İRİS), 6)İnsan 
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resurslarının sosial-mədəni və ictimai fəaliyyətliyi (İRSM), 7)İdarə etmə və 

qərarların qəbulu prosesində iştirak səviyyəsi (İQQİ), 8)Kadrların effektiv iş 

şəraitilə təminatlılığı səviyyəsi (KEİT), 9)Kadrların məmnunluğu səviyyəsi 

(KAMS), 10)Kadrların ixtisasının artırılması səviyyəsi (KİAS).  

Göstərilən şərti işarələmələri əsas tutaraq  İRK indeksinin təyinini funksional 

şəkildə (F6) aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:  

İRK = F6 (İKPE, İNTS, KRKS, KPDS, İRİS, İRSM,  

İQQİ, KEİT, KAMS, KİAS)                                                                  (3.4.7) 

Elmi-tədqiqat, təcrübi işləmələr və innovativ layihələr (ETİ) indeksi. Bu 

indeks texnoparklarda ideyanın yaranması mərhələsindən başlamış son innovasiya 

məhsulunun alınmasınadək olan dövrdə aparılan elmi-tədqiqat, təcrübi, 

eksperimental xarakterli fundamental və tətbiqi işləmələri və həmin sahə üzrə olan 

layihələri xarakterizə edir. Texnoparkın elmi-tədqiqat və təcrübi işləmələri elmi 

biliklərin artırılması və onların tətbiq edilməsi üçün yeni ideya, tətbiq və tədqiqat 

sahələrinin axtarılması məqsədi ilə ardıcıl olaraq həyata keçirilən elmi fəaliyyətdir. 

Belə fəaliyyətin həyata keçirilməsi formalarından biri də innovativ layihələrdir. 

Tədqiqat və işləmələrlə məşğul olan heyət ardıcıl olaraq öz yaradıcılıq 

fəaliyyətlərini elmi biliklərin artırılmasına, yeni tətbiq sahələrinin axtarılmasına, 

eləcə də tədqiqat və işləmələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan xidmətlərin 

göstərilməsinə yönəltmiş  şəxslərdən formalaşmışdır.   

Texnoparkın ETİ indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək 

təklif olunur: 1)Elmi-tədqiqat və təcrübi təşkilatların strukturunun və 

dinamikasının effektivliyi (ETTE), 2)Elmi kadr ehtiyatlarının strukturunun  

səmərəliliyi (EKES), 3)Maddi-texniki bazanın səviyyəsi (MTBS), 4)Maliyyələşmə 

mənbələri və resursların imkanları səviyyəsi (MMRİ), 5)İnnovasiyanın elmlilik 

səviyyəsi (İNES), 6)İnnovativ layihələrin strukturunun və dinamikasının 

effektivliyi (İLSE), 7)Elmi-tədqiqatların nəşri səviyyəsi (ETNS), 8)Elmi-

tədqiqatların kommersiyalaşdırılması səviyyəsi (ETKS), 9)Beynəlxalq səviyyədə 

birgə elmi-tədqiqatların aparılması səviyyəsi (BSEA), 10)Elmi-tədqiqatların 

innovasiyalara  çevrilməsi səviyyəsi (ETİC).  



99 
 

Beləliklə qəbul edilən şərti işarələmələri əsas tutaraq  ETİ indeksinin təyinini 

funksional şəkildə (F7) aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:  

ETİ=F7 (ETTE, EKES, MTBS, MMRİ, İNES, İLSE, ETNS, 

ETKS, BSEA, ETİC)                                                               (3.4.8) 

İnnovasiya məhsulları və xidmətləri (İMX) indeksi. Bu indeks texnoparkların 

kompleks fəaliyyətinin nəticəsi olaraq meydana çıxan innovasiya məhsulları və 

xidmətlərinin vəziyyətini xarakterizə edir. İnnovasiya məhsulları və xidmətlərinin 

effektiv strukturu və dinamikası, eksport və importda payı, elmi və resurs 

tutumluluğu haqqında mülahizə yürütməyə imkan verir. Müvafiq sahədə marketinq 

proqramları, kommersiyalaşdırma səviyyəsi və digər reallaşdırılma məsələləri 

haqqında mövcud vəziyyəti qiymətləndirməyə, proqnozlar verməyə əsas yaradır  

[20, 76]. 

Texnoparkın İMX  indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək 

təklif olunur:  innovativ məhsul və xidmətlərin strukturunun  və dinamikasının 

effektivliyi (İMXS), texnoloji innovasiyaların strukturunun  və dinamikasının 

effektivliyi (TİSE), innovativ məhsulun marketinq proqramının işlənib 

hazırlanması səviyyəsi (İMMP), innovativ məhsul və xidmətlərin 

kommersiyalaşması səviyyəsi (İMXK), innovativ məhsul və xidmətlərin  

reallaşdırılması  dərəcəsi (İMXR), innovativ  məhsul və xidmətlərin eksportda  

payı (İMXE), innovativ  məhsul və xidmətlərin  importda payı (İMXİ), müştəriyə 

istiqamətlənmiş innovasiya xidmətləri və məhsullarının  payı (MİMX), innovasiya  

məhsul və xidmətlərin elmi tutumluluq  səviyyəsi (İMET), innovasiya  məhsul və 

xidmətlərin resurs  tutumluluğunun səviyyəsi (İMRT), innovativ məhsul və 

xidmətlərin irəlilədilməsi prosesenin sürətliliyi (İMXİ), innovativ məhsul və 

xidmətlərin beynəlxalq səviyyəyə uyğunluğu (İMBS). Bu cür göstərilən şərti 

işarələmələri əsas tutaraq İMX indeksinin təyinini funksional şəkildə (F8) aşağıdakı 

kimi qeyd etmək olar:  

ETİ=F8 (İMXS, TİSE, İMMP, İMXK, İMXR, İMXE, İMXİ, MİMX, 

İMET, İMRT, İMXİ, İMBS)                                                (3.4.9) 
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Effektiv idarə etmə və kreativ nəticələr (ETK) indeksi. Bu indeks 

texnoparklarda idarəetmənin effektivlilik səviyyəsini, idarə etmə prosesində 

kadrların iştirakı, intellektual texnologiyaların rentabellik səviyyəsini xarakterizə 

edir. Tətbiqi, kreativ potensialın formalaşması səviyyəsi haqqında mülahizə 

yürütməyə imkan verir. Kreativlik potensialının əsas nəticələrinə: 1)insan kapitalı 

(resursları), 2)struktur/institusional kapital, 3)sosial kapital, 4)mədəni kapital 

daxildir. Kreativliyin məlumat bazasına aşağıdakıları aid etmək olar [76]: 

1)kreativliyin iqtisadi töhfəsi, 2)iqtisadi sektorlar üçün ixtiraçılıq fəaliyyəti, 

3)kreativ fəaliyyətin digər nəticələri və s. Kreativlik göstəricilərinin əhatə etdiyi 

əsas sahələr aşağıdakılardır: 1)kreativ sənayenin iqtisadi töhfəsi, 2)kreativ sənaye 

ilə  məşğul əhalinin  həcmi, 3)kreativ  sənayenin  ticarət dəyəri, 4)e-ticarətin 

iqtisadi töhfəsi, 5)biznes sektorlarının ixtiraçılıq qabiliyyəti, 6)patentin tətbiqi 

şəraitində innovasiya fəaliyyəti  və s.  

Texnoparkın ETK indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək 

təklif olunur: idarə etmə strukturunun effektivlilik səviyyəsi (İSES), idarə etmə 

proseslərində kadrların iştirak səviyyəsi (İPKİ), qərar qəbuletmənin  

səmərəliliyinin yüksəldilməsi səviyyəsi (QQSY), intellektual texnologiyaların 

idarə etmədə tətbiq səviyyəsi (İTİT), gəlirlilik və  rentabellik səviyyəsi  (GRS), iş  

nəticələrinin səmərəliliyinin stimullaşdırılması dərəcəsi (NSSD), fəaliyyətin  

şəffaflığının yüksəldilməsi səviyyəsi (FSYS), elmi-tədqiqat nəticələrinin  

kommersiyalaşdırılması səviyyəsi (ETNK), kreativ potensialın formalaşması 

səviyyəsi (KPFS), kreativ məhsullara tələbatın formalaşdırılması dərəcəsi (KMTF), 

kreativ məhsul və xidmətlərin işlənilməsi, tətbiqi və istifadəsi səviyyəsi (KMTİ), 

kreativ nəticələrin alınmasında yeni texnologiyalardan istifadə səviyyəsi (KNTİ), 

kreativ məhsul və xidmətlərin  xarici bazara çıxış imkanları (KMXB). 

Yuxarıda qəbul olunan şərti işarələmələri əsas tutaraq ETK indeksinin 

təyinini funksional şəkildə (F9) aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:  

ETK=F9 (İSES, İPKİ, QQSY, İTİT, GRS, NSSD, FSYS, ETNK, KPFS, 

KMTF, KMTİ, KNTİ, KMXB)                                                  (3.4.10) 
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Sosial-ekoloji inkişaf (SEİ) indeksi. Bu indeks texnoparklarda sosial-ekoloji 

inkişafın mövcud səviyyəsini, həmçinin personalın həyat tərzini, rifahını, iş 

şəraitinin yaxşılaşdırılması imkanlarını xarakterizə edir. Eyni zamanda yaşıl 

iqtisadiyyatın formalaşma səviyyəsini, ekoloji investisiyaların səmərəliliyini 

bildirir.   

Sosial-iqtisadi inkişaf texnoparklarda təhsil, elm, səhiyyə, mədəniyyət 

xidmətlərindən istifadə edilməsini, sosial münasibətlərin formalaşmasında yeni və 

daha əlverişli şəraitin yaradılmasını nəzərdə tutur. Sosial siyasətin əsas məqsədi 

sosial vəziyyətə müsbət təsir göstərilməsindən ibarətdir.  

Texnoparkın SEİ indeksinin tərkibinə aşağıdakı subindeksləri daxil etmək 

təklif olunur [90]: 1)Sosial-ekoloji inkişafın davamlılıq və dayanıqlılıq səviyyəsi 

(SEİD), 2)Personalın həyat tərzinin inkişaf səviyyəsi (PHTİ), 3)Sosial-ekoloji   

keyfiyyətin yüksəldiməsi səviyyəsi (SEKY), 4)Sağlamlıq səviyyəsinin 

yüksəldilməsi imkanları (SSYİ), 5)Rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi imkanları 

(RSYİ), 6)İş şəraitinin yaxşılaşdırılması imkanları (İSYİ), 7)Personalın yaşam 

şəraitinin yaxşılaşdırılması səviyyəsi (PYSY), 8)İqtisadiyyatın yaşıllaşdırılması və 

təbii resurslardan səmərəli istifadə səviyəsi (İYRS), 9)Ətraf mühitin çirklənmədən 

qorunma səviyyəsi (EMÇQ), 10)Ətraf mühitə vurulan iqtisadi zərərlərin qarşısının 

alınması səviyyəsi (EMZQ), 11)Ətraf mühitə qoyulan ekoloji investisiyaların 

dərəcəsi (EMEİ), 12)Tullantıların və texnoloji proseslərin zərərsizliyi dərəcəsi 

(TTPZ), 13)Ekoloji vəziyyətin sağlamlığa təsir səviyyəsi (EVST), 14)Təhsil 

səviyyəsinin yüksəldilməsi səviyyəsi (TSYS).  

Burada göstərilən şərti işarələmələri əsas tutaraq SEİ indeksinin təyinini 

funksional şəkildə (F10) aşağıdakı kimi qeyd etmək olar [20]:  

SEİ=F10 (SEİD, PHTİ, SEKY, SSYİ, RSYİ, İSYİ, PYSY, İYRS, EMCQ, 

EMZQ, EMEİ, TTPZ,  EVST, TSYS)                                                     (3.4.11) 

Texnoparkın kompozit indeksi (KİT) kriteriyasının optimal qiymət almasına 

nail olmaq və sonrakı proseslərdə onu daha da yaxşılaşdırmaq üçün prosesin 

optimallaşdırılması modelinin qurulmasına zərurət vardır. Bunun üçün əvvəl təklif 
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edilmiş indekslərin və indikatorların kriterial funksiyalarına uyğun işarələnməsini 

aşağıdakı formada qəbul edək. 

                                                                        

                      

                                                                                           (3.4.14) 

                                              (3.4.15) 

Burada,  müvafiq alt indekslərin çəkisinə uyğun olan parametri ifadə edir.  

 – i-ci alt indeksə uyğun olan funksional asılılığı ifadə edir. 

Onun formalaşmasına asılı olduğu  indikatorları təsir edir. Onların hər birinin 

üzərinə müvafiq  məhdudlaşdırıcı şərtləri qoyulur. Belə ki, Əhəmiyyətlilik və 

miqyaslılıq indeksi adlandırılan  - funksionalına alt kriteriya 

olaraq aşağıdakı şərtlər əlavə olunur. 

                                          

                                                                                          

                                                                                                                                          (3.4.18) 

                                                                                                                                             (3.4.19) 

Burada, – müvafiq indikatorların çəki (təsir) əmsalıdır. - parametrləri isə 

müvafiq indeksə təsir edən göstəriciləri ifadə edir.  

İnfrastruktur və informasiya təminatı səviyyəsi indeksi adlandırılan 

 -funksionalını aşağıdakı kimi ifadə edərək onun  da üzərinə 

müvafiq şərtlər qoyulur:  

 

(3.4.16) 

(3.4.17) 

(3.4.12) 

(3.4.13) 
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Eyni qayda ilə davam edərək Əlverişli biznes mühitinin keyfiyyətlilik 

səviyyəsi indeksi adlanan   - funksionalını belə ifadə etmək olar: 

 

Bunlara uyğun olaraq, digər funksionalları və onların üzərinə qoyulan şərtləri 

ümumi şəkildə ifadə etmək olar. Belə ki,  İnvestisiya-maliyyə ehtiyyatları və 

maddi-texniki resurslar funksionalını  -  belə ifadə etmək olar: 

 

İnnovativ potensial, aktivlik və mühit  indeksi funksionalını -

  aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: 

 

Elmi-tədqiqat, təcrübi işləmələr və innovativ layihələr funksionalını - 

 belə ifadə etmək olar: 

 

İnsan resursları  və ixtisaslı kadr hazırlığı funksionalını - 

 aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: 

 

İnnovasiya məhsulları və xidmətləri funksionalını -  belə 

ifadə etmək olar: 

 

(3.4.22) 

(3.4.20) 

(3.4.21) 

(3.4.23) 

(3.4.24) 

(3.4.25) 

(3.4.26) 



104 
 

Sosial-ekoloji vəziyyət funksionalını -  bu cür yazmaq 

olar: 

 

Nəhayət effektiv idarə etmə və kreativ nəticələr funksionalını - 

 aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik:                                

 

Bu optimallaşma modellərinin əsas parametrlərini məlum obyektlərin statistik 

informasiyaları və müvafiq ekspert qiymətləndirmələri vasitəsilə 

müəyyənləşdirmək və modelləri ümumilikdə reallaşdırmaq mümkündür. Belə ki, 

ilkin halda funksionalların xətti istehsal funksiyaları şəklində qəbul olunması və 

məhdudlaşdırma şərtlərinin xəttiləşdirilməsi nəticədə məlum kompüter proqram 

paketlərinin tətbiqini asanlaşdırır. Real informasiyalar əsasında göstərilən 

optimallaşma modelinin realizasiyası müvafiq qərarların qəbuluna, eləcə də 

texnoparkın kompozit indeksinin daha səmərəli qiymətlər alması üçün potensial 

imkanların araşdırılmasına və tapılmasına imkan yaradır. 

Texnoparkın kompozit indeksi əsasında onun kompleks fəaliyyətinin 

müqayisəli qiymətləndirilməsi metodunun izahı üçün aşağıdakı işarələmələri qəbul 

edək.  

i – texnoparkın sıra nömrəsi, Ni ,1 .  

Hesab edək ki, müqayisə olunası texnoparkların sayı N dənədir (N hər hansı 

bir natural ədəddir).  

KİTi – texnoparkların kompleks fəaliyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi 

üçün i-ci texnoparkın inteqrativ və ya kompozit indeksi.  

Hesab edək ki,    NiKITi ,1,100,0                                                        (3.4.29) 

j = kompozit indeksin hesablanması üçün zəruri olan digər indekslərin sıra 

nömrəsi, Jj ,1  

burada  J=hər hansı natural ədəd olmaqla  indekslərin ümumi sayını göstərir.  

(3.4.27) 

(3.4.28) 
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kj – j-ci indeksin kompozit indeksin (KİTi) formalaşmasına təsir (çəki) 

əmsalıdır.  Burada  1,0jk  və  



J

j

jk
1

1 şərtlərini ödəyir.  

  kj – müxtəlif üsüllarla, o cümlədən ekspert qrupu tərəfindən 

müəyyənləşdirilir. Sij – i-ci texnoparkın  j-cu  indeks üzrə qiyməti.  

Qiymətləndirmə metodikasına uyğun olaraq Sij  ekspert qrupu tərəfindən (0, 

100) parçasında qeyd olunmuş hər hansı bir qiymət ala bilər. Bu indeksin 

göstərilən şkala üzərində qiymətləndirilməsi həmin indeksi formalaşdıran digər 

subindekslərin qiymətləri əsasında ekspertlər tərəfindən müəyyənləşdirilir.  Bu 

halda da oxşar müvafiq metodika tətbiq oluna bilər.   

Burada,   Ni ,1 , Jj ,1  

Beləliklə aşağıdakı formula əsasında hesablamalar aparılmaqla kompozit 

indeksləri müəyyən etmək olar [20].  



J

j

ijji sk
J

KIT
1

1
, Ni ,1                  (3.4.30)                              

kj – çəki əmsallarını müəyyənləşdirmək üçün ekspert qrupu j-cu indeksləri 

əhəmiyyətlilik və vaciblik dərəcəsini əsas götürərək onları iki-iki müqayisə 

etməklə aşağıdakı ardıcıllığa nail olmalıdır: 

*

10

*

9

*

8

*

7

*

6

*

5

*

4

*

3

*

2

*

1 KKKKKKKKKK                                  (3.4.31) 

Bu prosesdə ekspertlərin qiymətləndirmələri arasında ciddi fərqlər və 

ziddiyyətlər aşkara çıxarsa belə hallar qərar qəbul edən şəxslərin müdaxiləsi  və 

tövsiyəsi əsasında məlum üsullarla aradan qaldırıla bilər. Növbəti mərhələdə ən az 

əhəmiyyətlilik dərəcəsinə malik olanı, yəni  1*

10 K qəbul etməklə, hər özündən 

əvvəlkinin sonrakından nə qədər böyük əhəmiyyətli olduğunu qeyd etmək 

lazımdır.  Sonra isə hər bir j üçün ekspertlər tərəfindən təklif olunan qiymətlərin 

cəminin ədədi ortasını həmin qrup üçün çəki əmsalı qəbul etmək təklif olunur. 





E

e

jj K
E

K
1

*** 1
  Ee ,1  - ekspertlərin sıra nömrəsini göstərir,  E – ekspertlərin 

sayıdır. **

jK  - e-ci ekspertin j-cu indeksə verdiyi əhəmiyyətlilik dərəcəsidir. 

Beləliklə də   





J

j

J

J
j

K

K
K

1

*

*

.   Göründüyü kimi buradan almaq olar ki,  
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1
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*
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*

*





 




j

j

j

j

j j
J

j

j

j

j
K

K

K

K
K                                                                     (3.4.32) 

deməli Kj-ə qouyulan şərt, yəni “çəki əmsalının cəmi 1-ə bərabərdir” şərti 

ödənilmiş olur.  Texnoparkların fəaliyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi üzrə 

indekslər subindekslər və göstəricilər sistemi müxtəlif ierarxik səviyyələrə 

bölünmüşdür.  

Kompozit indeks, 1-ci səviyyə indeksləri və 2-ci səviyyə subindeksləri hamısı 

(0,100) parçasında olmaqla “monoton artma” xüsusiyyətinə malikdir (şəkil  3.4.3).  

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.4.3. Texnoparkların indekslərinin, indikator və göstəricilərinin 

müəyyənləşdirilməsinin ardıcıl formalaşdırılması mərhələləri 

Yəni qiymətlərin artımı daha yaxşı şəraitin olmasını, azalması isə şəraitin 

pisləşməsini göstərir. 4-cü səviyyə göstəricilərinə  isə həm rəsmi statistika, həm də 

digər xarici və daxili göstəricilər aid edilmişdir.  

4-cü səviyyə göstəriciləri daha çox 3-cü və 2-ci səviyyə subindekslərinin 

ekspertlər tərəfindən müəyyənləşdirilməsi üçün baza rolunu oynayır [20]. Bu 

zaman mütləq göstəricilərdən və onların konkret qiymətlərindən istifadə olunur. 

Ekspertlərin və 3-cü 

səviyyə 

diymətləndirmələrin 

əsasında çəki əmsallarının 

və 2-ci səviyyə 

indikatorlarının təyini 

Ekspert 

diymətləndirməsi və 

1-ci səviyyə 

indekslərinin 

müəyyənləşdirilməsi 

Ekspert 

qiymətləndirməsi və 

ümumiləşmələr 

əsasında əsas 

kompozit indeksin 

təyini 

3-cü səviyyə 

göstəriciləri-

nin toplanması 

və ilkin emalı 

Ekspertlərin 

müəyyənləşdirilmə-

si və prosedur 

qaydaların qəbulu 

Metodologiyaya uyğun 

ekspert 

qiymətləndirilməsi və 3-

cü səviyyə 

göstəricilərinin təyini 

... 

... 
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IV FƏSİL. MODELLƏRİN EKSPERİMENTAL NƏTİCƏLƏRİNİN 

TƏHLİLİ VƏ TEXNOPARKLARIN İNKİŞAF  PERSPEKTİVLƏRİ ÜZRƏ 

TÖVSİYƏLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİ 

Texnoparkların yaradılması və fəaliyyətinin effektiv təşkili üzrə müvafiq 

idarəetmə qərarlarının qəbuluna elmi-metodoloji dəstək verilməsi məqsədilə 

aparılmış elmi-nəzəri, praktiki araşdırmaların nəticəsini özündə əks etdirən 

tövsiyələrin işlənilməsi üçün əvvəlki bölmələrdə təklif olunmuş model və  

metodlar eksperimental cəhətdən realizasiya olunmuşdur. Bu proses texnoparklarin  

kompleks fəaliyyətini xarakterizə edən informasiya təminatının arxitektur-texnoloji 

modelinin işlənilməsini zəruri etmişdir. Eyni zamanda texnoparklarda innovativ 

layihələrin seçimi və reallaşdırma proseslərinin də metodiki aspektdən təhlil 

edilməsinə və qiymətləndirilməsinə ehtiyac yaranmışdır. Ona görə də 

texnoparklarda innovativ məhsul/xidmət istehsalının planlaşdırılması üzrə 

modellər praktiki nəticələrə qədər reallizasiya olunmuşdur. Kompleks 

qiymətləndirmə nəticələrinə əsasən Azərbaycanda texnoparkların fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi və onların inkişaf  perspektivləri üzrə tövsiyyələr 

verilmişdir. 

 

4.1. Texnoparkların fəaliyyətinin effektiv təşkili üzrə informasiya təminatının 

arxitektur-texnoloji modelinin işlənilməsi 

Texnoparkın effektiv idarə olunması proseslərində dövlət strukturları, patent, 

sertifikatlaşdırma, lisenziya strukturları, maliyyə-konsaltinq təşkilatları, aktiv 

innovasiya müəssisələri, tədris və  elmi-tədqiqat strukturları, marketinq və reklam  

mərkəzləri, sosial obyektlər, təcrübi-eksperimental müəssisələr arasında zəruri 

informasiya əlaqələrinin qurulması, müvafiq verilənlər bazası, dəstəkləyici qərar 
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qəbuletmə sistemlərinin yaradılması və mükəmməl informasiya təminatına malik 

olması zəruri məsələlərdən hesab olunur. Texnopark strukturları arasında 

sirkulyasiya olunan informasiyalar idarəetmə üçün zəruri olan informasiya 

təminatının formalaşması üçün baza rolunu oynayır [49, 70]. İnformasiya təminatı 

ilk növbədə texnopark strukturlarının səmərəli fəaliyyəti üçün onlara qoyulan 

tələbləri yerinə yetirməlidir. O, həmçinin 1)texnoparka uyğun ərazidə 

universitetlərin və ya elmi-tədqiqat institutlarının, laboratoriyalarının olmasını; 

2)texnopark strukturları zonasında və ya onun yaxınlığında sənayenin elmtutumlu 

sahəsinin müəssisələrinin yerləşdirilməsini; 3)innovasiya layihələrinin müxtəlif 

mənbələrdən maliyyələşdirilməsinin işlənilmiş sisteminin olmasını; 4)texnopark 

strukturlarının yaradilması və ləğv edilməsinin normativ-hüquqi təminatını; 

5)texnoparkın yüsək ixtisaslı kadrlar hazırlama bacarığını; 6)bazar 

münasibətlərinin nisbətən qərarlaşmış sisteminin olmasını; 7)inkişaf etmiş şəhər 

infrastrukturunu; 8)mərkəzi və yerli idarəetmə orqanlarının dəstəyini və s. əks 

etdirməlidir. Texnoparkların informasiya təminatının yaradılmasına və səmərəli 

işləməsinə mənfi təsir edən əsas cəhətlərdən həm müvafiq normativ-hüquqi 

bazanın praktiki olaraq yoxluğunu, həm də dövlət tərəfindən onların 

dəstəklənməsinin səmərəli tədbirlər sisteminin işlənilməməsini göstərmək olar. 

Tədqiqatlar göstərir ki, texnoparkın  informasiya təminatının yaradılması, 

səmərəli fəaliyyəti və onun idarə olunması müxtəlif səviyyələrdə imtiyazlar və 

tədbirlər sistemini tətbiq etməklə zəruri dövlət dəstəyi mexanizminin yaradılması 

şəraitində mümkündür [70]. Bu prosesin dəstəklənməsi mexanizmləri müxtəlif 

xarakterli ola bilər. Müvafiq tədbirlər onun əsas göstəricilərini, gözlənilən 

nəticələrini, məqsədini müəyyən edən uyğun proqramların qəbul edilməsi zamanı 

həyata keçirilir.  

Texnoparkın informasiya təminatının uğurlu işləməsi və ona səmərəli şəraitin 

yaradılması üçün ilk vaxtlarda müxtəlif tədbirlər tətbiq etmək məqsədəuyğundur. 

İnformasiya təminatının yaradılması, idarə edilməsi və onlarda fəaliyyətin həyata 

keçirilməsi ilə bağlı məsələlər müvafiq əsasnaməyə uyğun həyata keçirilir. Ona 

görə də onun yaradılması üçün müvafiq normativ bazasının formalaşdırılması və 
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ona uyğun dövlət dəstəyi, kadr hazırlığı kimi bir sıra şərtlərin yerinə yetirilməsi 

vacibdir.   

Bu sahədə mövcud qanunvericilikdə əsasən iki variantdan istifadə olunur. 

Birinci halda texnopark müstəqil hüquqi subyekt kimi çıxış edir. İkinci halda isə 

texnopark müstəqil statusa malik olmayıb konkret şərait və regiondan asılı olaraq 

universitet, ETİ, nəhəng şirkətlərin və ya müvafiq dövlət və digər qurumların 

nəzdində yaradıldığından müvafiq struktur dəyişmələrinə məruz qala bilərlər.  

Hal-hazırda  informasiya istənilən müəssisənin perspektivli inkişafının ən 

əhəmiyyətli şərtinə çevrilib. İnformasiyasız idarəetmənin dəqiq məqsədini 

müəyyən etmək, konkret vəziyyəti qiymətləndirmək, problemi aydın həll etmək, 

idarə etmədə səmərəli  qərar qəbul etmək və onun vaxtında icrasına  nəzarət etmək 

mümkün deyildir. İnformasiya təminatı informasiya məhsulunun alınması və ya 

informasiya xidmətlərinin göstərilməsi üzrə müntəzəm fəaliyyəti ifadə edir. 

Texnoparkın idarə edilməsi sisteminin informasiya təminatı informasiya 

resurslarının təşkili metodlarından istifadə etməklə analitik və idarəetmə 

prosedurlarının həyata keçirilməsi üçün zəruri olan fəaliyyətin təmin edilməsidir. 

İnformasiya sistemi idarəetmə prosesinin informasiya ilə təmin olunmasını təşkil 

edən vasitə olub, bütün idarə sisteminin bölmələrinə lazım olan dəqiq məlumatların 

vaxtında verilməsinə imkan verir. İnformasiya sisteminin elementləri 

informasiyanın toplanması, müxtəlif istifadəçilərin informasiya ilə təmin edilməsi, 

əlavə məlumatların emal olunması, informasiya dövriyyəsinin təşkili,  

informasiyanın saxlanması və aktuallaşdırılması, informasiya sisteminin texniki,  

proqram təminatı, məlumat bazasıyla qarşılıqlı təsir və s. kimi səviyyələrdən 

ibarətdir.  

Texnoparklarda informasiya resursları kifayət qədər geniş spektrə malikdir. 

Onlar idarəetmə sisteminin əhəmiyyətli elementi olmaqla idarəetmənin 

effektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün də əsas vasitə rolunu oynayırlar. 

Texnoparkın informasiyalaşdırılması prosesinın təhlil edilməsi zamanı 1)insan 

amilinə, 2)texniki amillərə, 3)institusional amillərə və 4)təşkilati amillərə diqqət 

yetirilməlidir.  
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İnformasiya resursları strukturunun təhlili  prosesində həmçinin texniki, 

proqram,  informasiya, təşkilati,  hüquqi  aspektlər də nəzərə alınmalıdır. Həmin 

prosesin qiymətləndirilməsinə informasiya resurslarının dəyərin 

qiymətləndirilməsi, informasiya resurslarından istifadə etməklə iqtisadi effektin 

qiymətləndirilməsi, informasiya resurslarının inteqral dəyərinin müəyyən edilməsi 

və s.  aiddir.  

İdarə etmə prosesində informasiya təminatının əsas komponentlərinə 

aşağıdakılar aiddir: 1)idarəetmə strukturlarını faktiki məlumatlarla təmin etmək, 

2)avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri üçün informasiya təminatından istifadə, 

3)müxtəlif təşkilatların idarəetmə fəaliyyətinin təminatı üçün informasiyadan 

istifadə, 4)informasiya mənbələrinin seçilməsi və təyini,  5)alınmış məlumatların 

düzgün interpretasiyası və sistemləşdirməsi, 6)verilənlərin etibarlılığının, 

tamlığının və ziddiyətsizliyinin yoxlanılması, 7)informasiyanın qəbulu, saxlanması 

və çoxaldılması məsələsi, 8)verilənlərin ötürülməsi üçün vahid formatda təqdimat, 

9)alınmış informasiyanın təkrar istifadəsi, 10)məlumatların daimi yenilənməsi kimi 

məsələləri tədqiq olunmuşdur.  

İdarəetmədə istifadə olunan informasiyaya olan tələblər [39]: 1)aktuallıq, 

2)dəyərlilk, 3)faydalılıq, 4)aydınlıq, 5)ilkin məlumatların düzgün seçilməsi, 

6)məlumatların toplanmasının və emalının fasiləsizliliyi, 7)dəqiqlik və etibarlılıq, 

8)optimal  sistemləşdirmək və s.  

İnformasiya təminatının yaradılmasını çətinləşdirən səbəblər: 1)innovativ 

strukturlarda normativ hüquqi bazanın, təcrübənin olmaması, 2)dəyişikliklərin 

psixoloji problemləri, 3)kollektivdə innovasiyaların müxtəlif qavranması, 

4)informasiya mədəniyyətinin aşağı olması, 5)savadlı kompüter biliklərinə malik 

intellektual kadrların yenidən hazırlanması, 6)ixtisaslaşdırılmış kompüter 

texnikasının və proqram təminatının çatışmamazlığı kimi məsələlərdən ibarətdir [7, 

33]. 

Vahid informasiya mühitinin obyektlərinə infrastruktura, korporativ portal, 

elektron kitabxana, distant təhsil sistemi, elektron sənəd dövriyyəsi sistemi, elmi, 

innovativ və maddi-texniki potensial, yeni ixsisasların və istiqamətlərin 
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lisenziyalaşdırılması, dövlət təhsil standartlarına keçid, təhsilin keyfiyyətin 

yüksəldilməsi, elm və təhsilin inteqrasiyası və s. daxildir. 

Texnoparkların idarə olunmasında istifadə olunan informasiyanı əsasən, 

aşağıdakı mənbələrdən əldə etmək olar: 1)informasiya mərkəzləri, 2)mətbuat, 

kütləvi informasiya vasitələri,  3)ticarət - sənaye palatası, 4)statistika orqanları və 

komitəsi, 5)standartlaşdırma və metrologiya strukturları və komitəsi, 6)iqtisadi 

inkişaf mərkəzləri və nazirliyi, 7)banklar, 8)konsaltinq firmaları və s. 

İdarəetmə proseslərinin informasiya təminatı sistemi bir sıra elementləri 

özündə əks etdirir: 1)informasiyanın toplanması, 2)informasiya dövriyyəsinin 

təşkili, 3)informasiyanın saxlanması, və aktuallaşdırılması, 4)informasiya 

sisteminin texniki təminatı, 5)informasiya sisteminin riyazi proqram təminatı, 

6)informasiyanın verilməsi və s.  

Texnoparkın idarə etmə prosesində onun informasiya təminatına təsir edən 

amilləri aşağıdakı şəkildə kimi vermək olar (şəkil 4.1.1)  [32, 74]. 

Texnoparkların dayanıqlı fəaliyyətinin təşkilində idarəetmə qərarlarının 

düzgün hazırlanmasının əsası idarəetmə subyektinin kifayət qədər düzgün 

məlumatla təmin edilməsində və onun mükəmməl informasiya təminatına malik 

olmasındadır [94, 131,  136]. 

Texnoparkın təşkilati strukturu, eləcə də fəaliyyət aspektlərinin təhlili onu 

göstərir ki, onun informasiya təminatı sistemi konkret şəraitdə akademik 

AzScienceNet platformasında qurula bilər.  

Belə ki, AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsi akademik institut və 

təşkilatlarını, alim və mütəxəssislərini elmi-tədqiqat, elmi-praktiki, təhsil-tədris, 

təsərrüfat-sosial, ekoloji, ictimai, elmi-hamilik, marketinq, məhsul/xidmətlər 

istehsalı və s. kimi  məsələlərin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan müasir şəbəkə 

xidmətləri ilə təmin edir [6].  

Texnoparkların informasiya təminatı  sisteminin arxitektur-texnoloji struktur 

modeli elmi təşkilatların kompüter şəbəkəsi platformasında  işlənilmişdir (şəkil  

4.1.2).  
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Şəkil 4.1.1. Texnoparkların informasiya təminatının təkmilləşməsinə təsir 

edən amillər 

Qeyd olunmalıdır ki, elmi fəaliyyət üzrə kompüter şəbəkəsinin  yaradılması 

elmi-tədqiqat və təhsil mühitini Avropa elmi-tədqiqat və təhsil fəzasına inteqrasiya 

edərək ölkədə dünya standartlarına uyğun texnologiya və xidmətlərin istifadə 

edilməsinə, tədqiqatçıların bu mühitdə daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə imkan 

verir.  

Bu şəbəkənin əsas vəzifəsi istifadəçilərə daimi olaraq qlobal İnternet 

şəbəkəsinə yüksək sürətli, təhlükəsiz çıxışı və bir çox proqressiv elektron 

xidmətləri ilə təmin etməsidir.   

Elm kompüter şəbəkəsi istifadəçilərə çoxsaylı İnternet xidmətləri (hosting, 

elektron poçt, elektron kitabxana, distant təhsil, CERT, eduroam və s.) göstərir. 

Kompüter şəbəkəsinin infrastrukturunun yeni telekommunikasiya və server 
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avadanlıqları ilə təmin edilməsi və onlar üzərində müxtəlif İnternet xidmətlərinin 

yerinə yetirilməsi onun dünyanın, o cümlədən Avropanın müxtəlif şəbəkə 

infrastrukturlarına inteqrasiya olunmasını daha da sürətləndirmişdir.  

AzScienceNet şəbəkəsi AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu 

tərəfindən aparılan müvafiq elmi-tədqiqat işləri və şəbəkə texnologiyaları 

sahəsində [6] həm elmi-tədqiqat, həm də təcrübi eksperimental baza rolunu 

oynayır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4.1.2.  Texnoparkların informasiya təminatı  sisteminin arxitektur-

texnoloji struktur modeli 

Texnoparkların informasiya təminatı sisteminin effektliliyi həm də onun 

kompleks xarakter daşıyan və yerinə yetirdiyi funksiyalara uyğun təhlükəsizlik  

məsələlərindən çox asılıdır.  

İnnovativ müəssisələrdə  informasiya təhlükəsizliyinə qoyulan tələblər 

müxtəlif təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiqini tələb edir.  
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İnformasiyanın təhlükəsizlik nöqteyi-nəzərindən hərtərəfli qorunması və 

saxlanılması üçün böyük səylər göstərilməli və ona təsir edən amillər 

araşdırılmalıdır.  

Texnoparkların informasiya təhlükəsizliyi sisteminin qurulması üçün  

1)innovasiya fəaliyyəti subyektlərinin düzgün təhlükəsizlik strategiyasının 

müəyyənləşdirilməsi, 2)informasiyanın təhlükəsizliyi sahəsində çevik idarəetmə 

qərarlarının qəbulunun keyfiyyətinin yüksəldilməsi, 3)innovativ strukturlarda 

informasiya təhlükəsizliyi siyasətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, 

4)informasiyanın qorunması üzrə xüsusi xidmət qruplarının formalaşdırılması, 

5)innovativ strukturun fəaliyyət xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması və s. kimi 

ümumi prinsiplərə və yanaşmalara diqqət yetirilməlidir [25]. 

Texnoparkların informasiya təhlükəsizliyi xidmətinin əsas funksiyalarına 

1)məxfi informasiyanın qorunmasının təşkili və həyata keçirilməsi; 2)strukturun 

fəaliyyəti haqqında məxfi məlumat əldə etmək məqsədi ilə işçi heyət ilə bağlı 

təxribatlar, digər hərəkətlər haqqında məlumatların yoxlanılması; 3)təhlükəsizlik 

məsələləri üzrə informasiyanın təhlili və avtomatlaşdırılmış uçotu, yığım və 

toplanmasının  təşkili; 4)sənaye sirri haqqında müddəaların hazırlanması və həyata 

keçirilməsi; 5)xüsusi idarəetmə qaydalarının yoxlanılması; 6)iqtisadi, informasiya 

və fiziki təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək üçün işçilərin yoxlanılması; 7)arzu 

olunmaz tərəfdaşlarla sazişlərin qarşısının alınması məqsədi ilə zəruri 

informasiyanın yığımı, emalı, saxlanması və analizi; 8)innovativ struktur 

rəhbərliyinin tapşırıqlarının və əməkdaşların rəsmi sənədlərinin təhlükəsizliyini 

təhdid edən məxfi informasiyanın açıqlanması ilə bağlı tədqiqatların  aparılması və 

s. daxildir. 

Texnoparkların informasiya təhlükəsizliyi siyasətinin işlənilməsi zamanı 

göstərilən tendensiya, prinsip və yanaşmalar nəzərə alınmaqla onların informasiya 

təhlükəsizliyinin arxitektur  sxemini  şəkil 4.1.3-dəki kimi vermək olar. 

Texnoparkların informasiya təhlükəsizliyinin əsas istiqamətlərinə  

1)informasiya təhlükəsizliyi sisteminin qurulması istiqamətində yerli problemlərin 

həlli; 2)təhlükəsizliyin təmin olunmasında təşkilatı-idarəetmənin rolunun  
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artırılması; 3)informasiya təhlükəsizliyi sahəsində innovativ strukturun  

konsepsiyası və siyasətinin  müəyyən edilməsi ilə başlayan informasiya 

təhlükəsizliyi sisteminin yaradılması; 4)informasiya təhlükəsizliyi sistemlərinin 

sınaq vəziyyətinin monitorinqi; 5)informasiya təhlükəsizliyi sistemlərinin 

fəaliyyətinin effektivliyinin qiymətləndirilməsində tətbiq edilən iqtisadi 

göstəricilərin müəyyənləşdirilməsi aiddir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4.1.3. Texnoparkların informasiya təhlükəsizliyi  sisteminin  

arxitektur-texnoloji strukturu 

Texnoparkların ümumi təhlükəsizlik konsepsiyasına müvafiq olaraq 

informasiya mühafizəsi xidmətinin praktiki fəaliyyəti nümunəvi sxem, prosedur və 

fəaliyyətə əsaslanır. Burada ilk növbədə həmin fəaliyyətin müəyyən ardıcıl 

mərhələlər üzrə həyata keçirildiyini qeyd etmək lazımdır. Texnoparkların 

fəaliyyətində mövcud təhlükələrin struktur təhlili informasiya risklərini 

müəyyənləşdirməyə və nəticə etibarı ilə həmin strukturun dayanıqlı kompleks 
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fəaliyyət proqramını işləməyə imkan verir. Risklərin idarə olunması üçün daxili və 

xarici təhlükə mənbələrini müəyyən etmək  və həmin təhlükə ilə yaranacaq risk və 

fəaliyyət nəticələri arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrini aşkarlamaq zəruridir. 

Texnoparkların fəaliyyətində informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilmə 

metodları təhlükələrin idarə olunmasına vahid yanaşmanı nəzərdə tutur. Buna 

baxmayaraq belə strukturların spesifik fəaliyyət sahəsi olması faktı nəzərə 

alınmaqla [25, 49] onların fəaliyyətində ümumi təhlükəsizlik metodları ilə yanaşı 

təhlükələrin spesifikasından asılı olaraq xüsusi metodlar və prosedurlar da tətbiq 

olunur.  

 

4.2. İnnovativ layihələrin seçilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə işlənilmiş 

modellərin eksperimental nəticələrinin təhlili 

İnnovativ inkişaf innovasiya layihələrinin reallaşdırılması və həyata keçirməsi 

yolu ilə baş verir. Belə layihələrin seçimində və onun qiymətləndirilməsində əsas 

göstərici qoyulan məsələnin reallaşdırıla bilinməsidir. Layihələrin reallaşdırılması 

onun uğurlu başa çatmasını nəzərdə tutur. İL-nin reallaşdırılması, birinci növbədə, 

onun icraçılarından asılıdır [36, 59]. Layihənin reallaşdırılması prosesinin idarə 

edilməsinin əsas tiplərinin təhlili göstərir ki, birinci növbədə maliyyə cəhətdən 

dayanıqlı namizədlər içindən potensial icraçılar seçilməlidir. Sonra isə onların 

imkanları qiymətləndirilməlidir. Daha sonra isə İL-nin riskini minimallaşdırmaq 

məqsədilə onlardan ən yaxşısı seçilməlidir.  

Maliyyələşmə artdıqca İL-nin reallaşdırıla bilməsi ehtimalı artır və risk azalır. 

Əgər icraçı tələb olunan maliyyələşməni alırsa və İL-nin bütün icraçıları öz 

tapşırıqlarını yerinə yetirilərsə, İL-si yerinə yetirilən hesab olunur.  

İL-nin reallaşdırılmasının idarə edilməsi maliyyələşmə həcmlərinin 

paylanmasının optimallaşdırılmasına gətirilir. Çoxlu sayda innovasiya layihələrinin 

reallaşdırılması üzərində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, maliyyə resurslarının 

optimal paylanmağı onu göstərir ki, maliyyələşmə həcmi artdıqda, İL-nin 

maliyyələşməsinin optimallaşdırılması onun reallaşdırılmasının etibarlılığını artırır. 
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Lakin verilən həcmlər məhdud olduğundan belə innovativ inkişafın ehtimalı az 

olur. 

İcraçıların maliyyə dayanıqlığının dəyişkənliyi müddətində İL-nin 

reallaşdırılmasının idarə edilməsinin əsasını operativ idarəetmə təşkil edir. Bu 

halda İL-nin iqtisadi dayanıqlığını qiymətləndirmək lazımdır. Bu məsələnin həlli 

üçün müxtəlif metodoloji yanaşmalar mövcuddur. Daha universal metod İL-nin 

“resurs - istehlakçı” sxemi çərçivəsində baxılmasıdır.  

Layihənin reallaşdırıla bilməsinin qiymətləndirilməsi problemi elə İL-ləri üçün 

xüsusilə aktual və mürəkkəbdir ki, onlarda elmi tədqiqat təcrübi konstruktor 

işlərinin (ETTKİ) payı yüksəkdir və onların yerinə yetirilmə imkanı elmi-tədqiqat 

işlərinin nəticələrindən asılıdır. İnnovasiya layihələrinin  səmərəliliyinin kompleks 

iqtisadi qiymətləndirməsi aparılarkən ilkin olaraq  onun reallaşdırılması imkanlarını 

ətraflı təhlil etmək lazımdır. Həmin reallaşdırılma və həyata keçirilmə imkanlarına 

aid etmək olar: layihənin müəssisənin strategiyasına, siyasətinə, dəyərlərinə 

uyğunluğu, layihənin həyata keçirilməsinin maliyyə imkanları, layihənin həyata 

keçirilməsinin elmi-texniki imkanları və s.   

Bu prosesi bir qayda olaraq layihə seçiminin ilkin mərhələlərində nəzərə 

almaq lazımdır. Qeyd edək ki, bir müəssisə üçün səmərəli olan innovasiya layihəsi 

obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən digər müəssisə üçün səmərəsiz ola bilər. 

Bu səbəblər sırasına müəssisənin yerləşdiyi ərazi, innovasiya layihəsinin əsas 

istiqamətləri üzrə personalın bilik səviyyəsi, əsas fondların vəziyyəti və s. daxil ola 

bilər. Müxtəlif layihələr və müəssisələr üçün ümumi olan kriteriyaların tam 

siyahısını tərtib etmək kifayət qədər çətindir. Kriteriyaların seçimində əsas məsələ 

– qeyri-müəyyənliyin azaldılmasıdır. Ən əsas kriteriyaları və qiymətləndirmə 

şərtlərini şərti qruplara bölmək olar  [81, 124]. 

İnnovasiya layihəsinin reallaşdırılması prosesinin qiymətləndirilməsi 

layihənin elmi-texniki göstərici və kriteriyalarından asılıdır. ETTKİ mərhələsi 

innovasiya layihəsinin ilkin mərhələsidir. Burada layihənin tələb olunan elmi-

texniki göstəricilərinin əldə olunması ehtimalı və onların müəssisənin fəaliyyətinin 
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nəticələrinə təsiri qiymətləndirilir. Tələb olunan texniki göstəricilər layihəyə 

ayrılmış vəsait və tələb olunan müddət çərçivəsində  əldə edilməlidir.  

İnnovasiya layihəsini elmi-texniki kriteriyaların əldə olunması baxımından 

qiymətləndirərkən, təkcə texniki uğurun ehtimalını yox, həm də bu layihənin 

müəssisənin ETTKİ-nin büdcəsinə və ETTKİ-ni yerinə yetirən bölmələrin 

fəaliyyətinə təsirini də nəzərə almaq lazımdır [81]. Ona görə də aşağıdakılara 

diqqət yetirmək vacib şərtlərdən biridir: 1)elmi-exniki göstəricilərin əldə olunması 

(texniki uğur); 2)layihənin ETTKİ büdcəsinə təsiri; 3)uzunmüddətli perspektivə 

malik nəticələrin alınması; 4)intellektual mülkiyyət hüquqlarının əhəmiyyətinin 

artması; 5)əmtəə və xidmət nişanlarının qeydiyyatı; 6)hüquqi müdafiənin təminatı; 

7)informasiyanın vaxtından əvvəl aşkarlanması riski; 8)intellektual mülkiyyət üzrə 

verilən sənədlərin tərtibat səhvliyi riski; 9)patentlərin imtina edilməsi riski; 

10)ixtiranın, faydalı modelin və sənaye nümunəsinin patentqabiliyyətlilik  

şərtlərinə uyğun olmaması; 11)patent verilməsi haqda qərarda sənaye nümunəsinin 

mühüm əlamətlərinin siyahısında ixtiranın və ya faydalı modelin olması; 

12)vaxtından əvvəl istifadə hüququnun yaranması riski; 13)məcburi lisenziyanın 

verilməsi riski. 

Bir qayda olaraq mürəkkəb innovasiya layihələrini verilən məqsədlərdən asılı 

olaraq onların reallaşdırma riskinin dərəcəsinə görə üç tipə bölmək olar [85]: 

1)reallaşdırılmasına prinsipial cəhətdən imkan olan, zəruri elmi-texniki resurslarla 

təmin olunan layihələr; 2)reallaşdırılması üçün fundamental və axtarış xarakterli 

ETTKİ-nin yerinə yetirilməsi vacib olan layihələr; 3)reallaşdırılması üçün real 

zəmin olmayan və ya reallaşdırılması üçün müvafiq potensial imkanlar olmayan 

layihələr.  

İnnovasiya layihələrinin reallaşdırılması və uğurlu başa çatması bir sıra 

parametrlərlə xarakterizə olunur. Bu parametrlərdən mühümü layihə nəticəsində 

əldə olunan texniki-iqtisadi və digər göstəricilərdir. Onların sırasına 1)işin həcmi 

üzrə göstəricilər; 2)işlərin icra vaxtı üzrə göstəricilər; 3)qiymət, xərc, maya dəyəri, 

gəlir üzrə göstəricilər; 4)keyfiyyət üzrə göstəricilər; 5)risk və etibarlılıq məsələləri 

üzrə göstəricilər; 6)layihənin həyat qabiliyyəti üzrə göstəricilər; 7)rəqabət 
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qabiliyyəti üzrə göstəricilər; 8)ictimai və sosial keyfiyyətlər üzrə göstəricilər və s. 

daxildir [34, 36]. 

Qeyd olunanlar həmin istiqamətdəki qrup göstəricilərini ifadə edir. Aydındır 

ki, konkret hallarda hər bir qrupda konkret olaraq qiymətləndirilə bilən ilkin 

göstəricilər aid ola bilər. İnnovasiya layihələrinin reallaşdırılması imkanlarının 

qiymətləndirilməsi prosesi 1)elmi-texniki, 2)zaman, 3)resurs, 4)marketinq kimi 

istiqamətlərdə aparılır [60]: 1)Elmi-texniki aspekt-mövcud elmi-texniki şərait və 

məhsulları, təcrübi-eksperimental bazanın imkanlarını, yeni konstruksiya 

materiallarından istifadəni və s. nəzərə almaqla layihənin reallaşdırılması gedişində 

alınan məhsulun və ya xidmətin xarakteristikalarının (texniki, texnoloji, istismar və 

s.) əldə olunma imkanlarının tədqiqini nəzərdə tutur; 2)Zaman aspekti - ETTKİ-nin 

və istehsalın normativ texnoloji dövrlərini nəzərə almaqla, layihəyə daxil edilmiş 

işlərin və tədbirlərin qeyd olunan müddətdə yerinə yetirilməsi imkanlarının 

qiymətləndirilməsini bildirir. 3)Resurs aspekti-layihənin iş və tədbirlərini bütün 

zəruri resurslarla (maliyyə, maddi, əmək, istehsal) təmin olunması prosesinin 

qiymətləndirilməsini əhatə edir. 4)Marketinq aspektinə yeni istehsalın 

ixtisaslaşmasına uyğun olan hazır məhsul bazarı seqmentinin vəziyyətinin 

öyrənilməsi, həmçinin ətraf mühitin digər şərtlərinin nəzər alınması aid edilir. 

Qeyd olunmalıdır ki, innovativ layihələrin reallaşması prosesində təşkilati struktur, 

kadr, dövlət, maliyyə və s. kimi inzibati-iqtisadi mexanizmlərdən istifadə olunur.  

İL-nin formalaşması və yerinə yetirilməsi məsələsi idarəetmənin çoxkriteriyalı 

məsələsidir. Belə məsələnin mümkün həllər oblastı layihənin elmi-texniki məhsulla 

təminatı; onun kommersiya effektivliyi; verilən elmi-texniki səviyyə və s. kimi 

ranqlaşdırılmış reallaşdırma kriteriyalarına görə müəyyən olunur. 

İL-nin reallaşdırılmasının çoxfaktorlu qiymətləndirilməsinin ən çox yayılan 

metodları riyazi statistika metodlarıdır [64].  

Onlar keyfiyyətcə müxtəlif kriteriyaların ölçülməsinə və onların 

ümumiləşdirilmiş göstəricilərə gətirilməsinə imkan verir.   

İnnovasiya layihəsinin reallaşdırılması prosesinin  ümumi alqoritmi  4.2.1-ci 

şəkildəki kimi təklif olunmuşdur [60]. 
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Şəkil 4.2.1. İnnovasiya layihəsinin reallaşdırılması prosedurunun ümumi 

alqoritmik sxemi 

Layihənin reallaşdırılmasının qiymətləndirilməsinin kriteriyaları mahiyyətinə 

görə, çətin formalizə olunan və ya ümumiyyətlə, heç dəqiqləşdirilə bilən deyillər. 

Praktikada çoxfaktorlu və çoxkriteriyalı məsələnin həllini tapmaq üçün onu 

mərhələlərlə həyata keçirmək lazımdır. Hal-hazırda normativ yanaşma innovasiya 

layihələrinin reallaşdırılmasının qiymətləndirilməsində əsas rol oynayır. Qeyd edək 
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ki, baxılan məsələ üçün xətti riyazi proqramlaşdırma məsələlərinə gətirilən 

optimallaşdırma metodlarının tətbiqi heç də həmişə məqsədəuyğun olmur. Bu, 

layihənin optimallığının qiymətləndirilmə kriteriyasının mürəkkəbliyi ilə izah 

olunur. 

İL-nin reallaşdırılmasının qiymətləndirilməsinin inteqral göstəricisinin 

müəyyən edilməsi üçün mövcud üsulların tətbiqi imkanlarının təhlili göstərir ki, 

onlarla alınan qiymətləndirilmə bir çox səbəblərə görə tam obyektiv sayıla bilməz: 

1)ümumiləşdirilmiş göstəriciyə çevrilmə çox vaxt texniki-iqtisadi göstəricilərin 

müxtəlifliyi üzündən mümkün olmur; 2)metodlar ayrı-ayrı göstəricilərin 

qiymətləndirilməsinin ümumiləşdirilmiş kriteriyaya keyfiyyətcə təsirini nəzərə 

almağa imkan vermirlər; 3)qiymətləndirmənin ümumiləşdirilmiş kriteriyası 

göstəricilər sisteminin dəyişilməsinə həssas deyildir və s.  

İL-nin reallaşdırılması məsələsinin həllinin nəticəsi resurslara və iştirakçıların 

imkanlarına görə daha yaxşı balanslaşdırılmış innovasiya layihəsinin müəyyən 

edilməsidir. İL-nin idarə edilməsi məsələsinin həllində əsas məsələ qarşıya 

qoyulmuş layihə tapşırıqlarının maksimal əldə olunmasıdır. Verilən idarəetmə 

şərtləri daxilində optimallaşdırma kriteriyaları layihənin ayrı-ayrı elementlərinin 

səmərəli yerinə yetirilməsi ilə sıx əlaqəli olmalıdır. İL-nin idarə edilməsinin belə 

iqtisadi mexanizmlərindən istifadə etməklə layihənin hər bir elementi üzrə 

icraçıların fəaliyyətindən maksimal səmərə əldə etmək mümkün ola bilər. 

Texnoparkların yaradılmasının və fəaliyyətinin effektiv təşkilində innovasiya 

layihələrinin ekspertizasının düzgün aparılması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ona 

görə də ilkin olaraq müvafiq sahədə birqiymətli olaraq tanınmış və qəbul edilmiş  

mütəxəssis alimlərdən ibarət ekspert qrupu formalaşdırılmışdır. Əvvəlcə hər bir 

ekspertin digərini qiymətləndirməsi və sonradan həmin məlumatların 

normallaşdırılması yolu ilə ekspertlərin özlərinin çəki əmsalları 

müəyyənləşdirilmişdir. Sonra isə həmin qrup ekspertlər tərəfindən innovativ 

layihələrin seçim meyarları qiymətləndirilmiş və nəticədə onların da çəki əmsalları 

təyin edilmişdir.  
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Nəhayət üçüncü mərhələdə seçilmə üçün təqdim olunmuş layihələrin ekspert 

qiymətləri həmin çəki əmsallarına müvafiq olaraq dəyərləndirilmiş və hər bir 

layihə üçün yekun ballar hesablanmışdır. Eksperiment kimi innovativ layihələrin 

müsabiqəsini həyata keçirən hər hansı elmi texnologiya parkının müvafiq sahə üzrə 

ekspertizadan keçirmək istədiyi 10 layihəyə baxılmışdır. Layihələr onu keçirən 

təşkilatın, yəni qərar qəbul edən şəxsin tələblərinə uyğun olaraq ekspertlər 

tərəfindən aşağıdakı 8 kriteriya (meyar) və çəki əmsallarına uyğun olaraq 

qiymətləndirilmişdir (Əlavə, Cədvəl  4.2.1, Cədvəl 4.2.2). 

Meyar 1 - ixtira və ya patent alınmasının mümkünlüyü səviyyəsi  - 1; Meyar 2 

- layihənin ideyasının elmi yeniliyi və elmilik səviyyəsi - 2;  Meyar 3 - layihəyə 

yerli və xarici investorların cəlb olunması imkanı - 1,5; Meyar 4 - icraçıların elmi 

kvalifikasiyası və elmi potensialı səviyyəsi - 1,5; Meyar 5 - maliyyələşdirilmə 

məbləğinin əsaslandırılması səviyyəsi - 1,7; Meyar 6 - layihə üzrə gözlənilən 

nəticələrin elmi və praktiki əhəmiyyətlilik səviyyəsi - 1,8; Meyar 7 - sosial-iqtisadi 

əhəmiyyətlilik dərəcəsi - 2,3; Meyar 8 - layihənin kommersiyalaşdırılması 

potensialı və innovasiyalılıq səviyyəsi - 2,7; Hesablamalara uyğun olaraq yekun 

qiymətləndirmələr belə olmuşdur: 1-ci layihə 45;  2-ci layihə 52;  3-cü layihə 47; 

4-cü layihə 41; 5-ci layihə 37; 6-cı layihə 37,5; 7-ci layihə 44;  8-ci layihə 38; 9-cu 

layihə 39; 10-cu layihə 34. 

Bu prosesdən sonra qərar qəbul edən şəxsin layihələrə verdiyi kompleks 

qiymətləndirmələr ilə həmin qiymətə təsir edən meyar qiymətləndirmələri 

arasındakı riyazi asılılıq müəyyənləşdirilmişdir.  

Həmin asılılıqların formal və qrafiki görüntüləri, həmçinin adekvatlıq üzrə 

hesablanmış müvafiq statistik parametrləri 4.2.2-ci və  4.2.3-cü şəkillərdə 

göstərilmişdir. Reqressiya modelinin əmsalları  aşağıdakı kimi olmuşdur:  

Y = 1.715*IXP_X1 + 1.476*ELM_X2 + 1.310*INVS_X3 + 

0.907*ICRA_X4 + 2.260*ME_X5 + 1.593*NEP_X6 + 2.386*SIQ_X7 + 

4.291*KI_X8 + 5.675                                                                              (4.2.1) 
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Şəkil 4.2.2. Layihələrin kompleks qiymətləndirməsi üzrə dəyişənlərin 

asılılıq və paylanma qrafikləri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4.2.3. Layihələrin kompleks qiymətləndirməsi üzrə modelin  statistik 

parametrlərinin qiymətləri 
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4.3. İnnovativ məhsul-xidmət istehsalının idarə olunması üzrə işlənilmiş 

modellərin eksperimental nəticələrinin təhlili 

Texnoparkların fəaliyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi üzrə təklif 

olunmuş Kompozit indeksi formalaşdırmaq üçün seçilmiş indekslərə ekspertlərin 

verdiyi çəki əmsalları əvvəlki bölmələrdəki kimi müvafiq olaraq tədqiq 

olunmuşdur [8, 20]. Sonra isə hər bir indeks üçün yekun bal hesablanmışdır. 

Ekspert qiymətləndirməsi nəticəsində seçilmiş indekslərin təsir (çəki) əmsalları 

belə qiymətləndirilmişdir: 

1. Əhəmiyyətlilik və miqyaslılıq indeksi (MİQ) -1 

2. İnfrastruktur və informasiya təminatı indeksi (İNF) -1,5 

3. Əlverişli biznes mühiti indeksi (BME) -2,7 

4. İnvestisiya-maliyyə ehtiyyatları və maddi-texniki resurslar  indeksi (İMR) -3,2 

5. İnnovativ potensial, aktivlik və mühit indeksi (İPA) -2,9                                      

6. İnsan resursları və ixtisaslı kadr hazırlığı indeksi (İRK) – 3,8 

7. Elmi-tədqiqat, təcrübi işləmələr və innovativ layihələr indeksi (ETİ) -4,7  

8. İnnovasiya məhsulları və xidmətləri indeksi (İMX) – 5,3 

9. Effektiv idarə etmə və kreativ nəticələr indeksi (ETK) -6,1 

10. Sosial-ekoloji inkişaf indeksi (SEİ)  - 4,2   

Eksperimental olaraq 15 müxtəlif texnoparkın fəaliyyəti 10 indeks üzrə (0, 

10) şkalasında qiymətləndirilmişdir və məlum qayda üzrə müvafiq hesablamalar 

aparılmışdır. Hər bir texnopark üzrə alınan kompozit indeksin qiymətinə görə onlar 

ranqlaşdırılmışdır və yekun qiymətləndirmələr belə olmuşdur:  Texnopark 1 – 140, 

Texnopark 2- 170, Texnopark 3- 160,  Texnopark 4- 150, Texnopark 5- 175, 

Texnopark 6 - 162,  Texnopark  7 - 125, Texnopark 8 - 135, Texnopark 9 - 230, 

Texnopark  10 - 169, Texnopark 11 - 190, Texnopark 12- 180, Texnopark 13- 168,  

Texnopark 14- 145, Texnopark 15- 148. (Əlavə, Cədvəl 4.3.1, Cədvəl 4.3.2),  

(Əlavə, Qrafik 4.3.1). 

Sonrakı prosesdə qərar qəbul edən şəxsin qəbul etdiyi ranqa uyğun kompozit 

indeksin qiymətləri ilə, ona təsir edən indekslər arasındakı asılılıq riyazi olaraq 
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modelləşdirilmiş və ilkin qiymətləndirmələr əsasında müvafiq nəticələr alınmışdır 

[14, 71]. Həmin nəticələr formal və qrafiki formada (şəkil 4.3.1), eləcə də 

nəticələri xarakterizə edən statistik parametrlərin qiymətləri şəklində (şəkil 4.3.2) 

aşağıda   göstərilmişdir.  

KIT__Y = 0.97*KRT1_X1 + 1.88*KRT2_X2 + 4.47*KRT3_X3 + 

3.09*KRT4__X4 + 2.82*KRT5__X5 + 4.10*KRT6__X6 + 4.83*KRT7_X7 + 

4.61*KRT8_X8 + 6.97*KRT9_X9 + 3.99*KRT10_X10 - 3.71              (4.3.1) 

 

 

 

 

 

Şəkil 4.3.1. Texnoparkın kompozit indeksinin qiymətləndirməsi üzrə 

dəyişənlərin asılılıq və paylanma qrafikləri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4.3.2. Texnoparkın kompozit indeksinin qiymətləndirməsi üzrə 

modelin  statistik parametrlərinin qiymətləri 

Alınan qiymətləndirmə nəticələri ekspert qrupu tərəfindən məqsədə müvafiq 

hesab edilmişdir. Asılılıqların formal yazılışı və asılı dəyişənlərin müvafiq 
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əmsalları sonrakı müddətlərdə hesablamalar və qiymətləndirmələr üçün əsas ola 

bilər. Aparılan təhlillər göstərdi ki, texnoparklarda innovasiyaların yaradılması 

təşkili və idarə edilməsi prosesləri ilə, eləcədə innovativ vəziyyətlə əlaqədar təklif 

olunan monitorinq sisteminin tərkibinə daxil olan göstəricilər bir neçə istiqamətdə 

qruplaşdırılmalı və onların əsasında kompleks inteqrativ indikatorlar işlənilməlidir. 

 Təklif olunan  monitorinq sisteminin mərkəzi və altgöstərici bazaları və onlar 

arasındakı qarşılıqlı əlaqələr 4.3.3-cü şəkildəki kimi təklif olunmuşdur. Mərkəzi 

bazaya hər bir alt bazaya daxil olan çoxlu sayda göstəricilərin makro səviyyədə 

ümumiləşdirilmiş-inteqrə olunmuş göstəriciləri daxil edilir [16, 24]. Bundan başqa 

mərkəzi baza alt bazaların qarşılıqlı fəaliyyətini, koordinasiyasını da  həyata 

keçirir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4.3.3. Texnoparkda innovativ vəziyyəti  xarakterizə edən 

monitorinq sisteminin  göstəricilər bazası 

 

İnnovasiya infrastrukturu 

və innovativ mühit  

 

 

İnnovasiya xərcləri  

 

İnnovasiyaların idarəetmə 

səviyyələri 

İnnovasiyanın elmi profili  

 

İnnovasiyaların 

kompleks 

göstəriciləri və alt 

bazaların 

əlaqələndirilməsi və 

koordinasiyası üzrə  

mərkəzi verilənlər 

və biliklər bazası 
İnnovasiyanın funksional 

və sahə  növləri  

 

 

İnnovasiyanın 

yayılması, tətbiqi, 

diffuziyası və  transferi  

 

Milli İnnovasiya 

Sistemi  

 

İnnovativ fəaliyyət və 

onun nəticəliliyi  

 

 

İnnovativ aktivlik və 

innovasiya potensialı  

 

İnnovasiyanın eksport 

yönümlülüyü  

 

İnnovasiyanın məxsusi 

xarakteristikaları   

 

İnnovasiya prosesləri 

üzrə göstəricilər 

 

İnnovasiya növləri üzrə 

göstəricilər  

 

İnnovasiya üzrə texnoloji 

mübadilə göstəriciləri 
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Texnoparkda innovativ vəziyyəti xarakterizə edən monitorinq sisteminin  

göstəricilər bazası da müəyyənləşdirilmişdir. Texnoparkların fəaliyyətinin tədqiqi 

məqsədi üçün onun mümkün sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinin təhlili 

aparılmışdı. Texnoparkların fəaliyyətini qiymətləndirmək və bəzi göstəricilərin 

qarşılıqlı əlaqəsini aşkar etmək üçün korrelyasiya və reqressiya analizi 

metodlarından istifadə olunmşdur.  

Tədqiq edilən göstərici kimi texnoparkda ümumi innovativ xidmət və məhsul 

buraxılışının  həcmi qəbul olunmuşdur. Texnoparkların fəaliyyətinin  ilkin 

göstəriciləri əsasında onun riyazi modeli qurulmuşdur. Əhəmiyyətli amillərin üzə 

çıxardılması məqsədi ilə, texnoparkın  fəaliyyətini müəyyən edən cüt korrelyasiya 

matrisinin qurulması yerinə yetirilmişdir. 

Eksperimental olaraq 3 tip (elmi, xidmət, istehsal) texnoparkın fəaliyyəti 3 

qrup göstəricilər (indekslər) üzrə ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilmişdir.  

Göstərici qrupları 1)"İstehsal resursları", 2)"İnkişaf resursları" 3)"İnnovativ 

resurslar" kimi qeyd olunmuşdur. Birinci və ikinci qruplara 5 göstərici, üçüncü 

qrupa isə 3 göstərici daxil edilmişdir. Statistik və ekspert qiymətləndirmələri 

əsasında hər 3 növ texnoparkda məhsul (xidmət) buraxılışının həcminin göstərilən 

qrup göstəricilərindən asılılığının riyazi modelləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi 

həyata keçirilmişdir. Hər üç halda ayrı-ayrılıqda reqressiya modelinin əmsalları  

aşağıdakı kimi olmuşdur. 

Reqressiya modeli 1 (elmi texnopark) (Əlavə, Cədvəl 4.3.3).   

TUMB_Y = -4.099*IER_X1 + 3.115*MTR__X2 + 0.8402*YKM_X3 - 

0.363*EFI_X4 + 2.083*EMF_X5 + 1.229*INV_X6 - 2.008*ETT_X7 + 

18.398*EKO_X8 - 2.114*SMI_X9 + 6.488*ITA_X10 - 1.935*BTM_X11 - 

1.389*INV_X12 - 150.416*SAG__X13 - 343.834                            (4.3.2) 

Reqressiya modeli 2 (xidmət texnoparkı) (Əlavə, Cədvəl 4.3.4;  Qrafik 

4.3.2, Qrafik 4.3.3).   

TUMB_Y = -13.150*IER_X1 + 8.291*MTR__X2 + 2.129*YKM_X3 + 

0.275*EFI_X4 + 0.503*EMF_X5 - 1.112*INV_X6 - 8.901*ETT_X7 - 

12.548*EKO_X8 - 8.282*SMI_X9 + 2.225*ITA_X10 + 391.847*BTM_X11 + 
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275.951*INV_X12 + 600.324*SAG__X13 + 700.825               (4.3.3) 

Reqressiya modeli 3 (istehsal texnoparkı) (Əlavə, Cədvəl 4.3.5;  Qrafik 

4.3.4,  Qrafik 4.3.5).   

TUMB_Y = 22.209*IER_X1 - 37.557*MTR__X2 + 0.0853*YKM_X3 + 

1.136*EFI_X4 - 1.205*EMF_X5 - 0.688*INV_X6 + 182.265*ETT_X7 + 

49.802*EKO_X8 + 3.803*SMI_X9 - 93.799*ITA_X10 - 1992.727*BTM_X11 + 

9231.742*INV_X12 - 3085.686*SAG__X13 + 4049.476                     (4.3.4) 

I qrupda istehsal profilli texnoparkların məhsul-xidmət buraxılışı  

fəaliyyətinin “istehsal resursları" qrup göstəricilərinə aid olan 5 göstəricidən  

(İER-X1, MTR -X2, YKM - X3,  EFİ-X4, EMF-X5) asılılığı çox olmuşdur (Əlavə, 

Cədvəl 5).     

II qrupda xidmət profilli texnoparkların fəaliyyətində 5 inkişaf  resursu 

göstəricisi (İNV-X6, ETT-X7, EKO-X8, SMİ-X9, İTA-X10) mühüm rola malikdir 

(Əlavə, Cədvəl 6).   

III qrup elmi-texnoloji innovasiya parklarının fəaliyyəti “innovativ 

resurslar” qrupundan  3 institutsional mühit göstəricisindən (BTM-X11, İNV-X12, 

SAG- X13) asılıdır (Əlavə, Cədvəl 4.3.3).  Bu qrupda hər 3 göstərici (0, 10) 

şkalasında ekspert qrupu tərəfindən qiymətləndirilir. Elmi texnoparkın 

fəaliyyətinin reqressiya modeli üzrə dəyişənlərin statistik parametrləri və qrafik 

görüntüləri aşağıda təqdim olunmuşdur (şəkil 4.3.4, şəkil 4.3.5).  

Şəkil 4.3.4. Elmi texnoparkın fəaliyyətinin qiymətləndirməsi üzrə 

dəyişənlərin asılılıq və paylanma qrafikləri 
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Şəkil 4.3.5. Elmi texnoparkın fəaliyyətinin qiymətləndirməsi üzrə modelin  

statistik parametrlərinin qiymətləri 

Texnoparkın fəaliyyətini xarakterizə edən 13 göstərici arasında yenidən 

korrelyasiya asılılığı müəyyənləşdirilmiş və həmin dəyişənlər arasında daha çox  

sıxlığa malik olan 8 dəyişən götürülərək modelləşmənin sonrakı mərhələrinə daxil 

edilmişdir. 8 göstərici bütövlükdə elm, xidmət və istehsal texnoparkının fəaliyyət 

səmərəliliyinin yüksəldilməsini xarkterizə edir (Əlavə, Qrafik 4.3.6; Qrafik 4.3.7).  

Həmin nəticələr formal və qrafiki formada (şəkil 4.3.6), eləcə də nəticələri 

xarakterizə edən statistik parametrlərin qiymətləri şəklində (şəkil  4.3.7) aşağıda 

göstərilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4.3.6. Texnoparkın fəaliyyətinin qiymətləndirməsi üzrə dəyişənlərin 

asılılıq və paylanma qrafikləri 



130 
 

Həmin nəticənin reqressiya modelinin əmsalları  aşağıdakı kimi olmuşdur. 

Reqressiya modelinin əmsalları aşağıdakı kimi olmuşdur.  

TUMB_Y = 0.033*YKM_X3 + 1.467*EFI_X4 - 0.046*EMF_X5 - 

2.039*INV_X6 + 20.654*ETT_X7 + 6.104*ITA_X10 - 1501.014*BTM_X11 + 

6144.369*INV_X12 - 16608.758                                                                 (4.3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4.3.7. Texnoparkın fəaliyyətinin seçilmiş göstəriciləri  əsasında riyazi  

modelin  statistik parametrlərinin qiymətləri 

Yuxarıda göstərilən qrafiklər, cədvəllər, hesablamalar  məlum statistik 

proqram paketlərinin müvafiq modullarının sintezi əsasında hazırlanmış xüsusi 

proqram təminatının tətbiqi ilə yerinə yetirilmişdir.   

Aparılmış  tədqiqatlar göstərir ki, qurulmuş reqressiya modelləri yüksək 

keyfiyyətə malikdir. Hesablanmış determinasiya əmsallarının yüksək qiymətlərini 

buna sübut kimi göstərmək olar.  

Bütün modellərin statistik əhəmiyyəti Fişer kriteriyası ilə təsdiqlənir. 

Styudent t-statistikasının təhlili göstərir ki, reqressiya modellərinə daxil edilmiş 

faktorlar statistik əhəmiyyətlidirlər və ümumi məhsulun ölçüsünə əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərirlər.  

Çoxölçülü reqressiya təhlilindən istifadə etməklə ümumi innovativ 

məhsulun/xidmətin həcminin proqnozunu vermək olar.  
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4.4. Azərbaycanda texnoparkların fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi  

və onların inkişaf  perspektivləri üzrə tövsiyələrin işlənilməsi 

Ayrı-ayrı hallara və vəzifələrə müvafiq olaraq texnoparklara, innovativ 

strukturlara, sistemlərə olan strateji tələblər və prinsiplər beynəlxalq, regional və 

milli dövlət səviyyələrdə qəbul olunmuş sənədlərdə göstərilmişdir (şəkil 4.4.1)  

[31, 40]. Ona görə də müxtəlif xarakterli, təyinatlı, səviyyəli innovativ strukturlara 

hazırkı dövrdə və perspektivdə dövlət səviyyəsində yürüdüləcək tələblərin, eləcədə 

onların fəaliyyətinin stimullaşdırılması və tənzimlənməsi məqsədi ilə 

formalaşdırılan dövlət dəstəyi mexanizmlərinin sistemləşdirilməsi, 

ümumiləşdirilməsi və elmi-nəzəri cəhətdən əsaslandırılaraq inteqrativ formada 

təkmilləşdirilməsi zəruridir [19].  

Bir çox beynəlxalq qurumlar innovativ müəssisələr, sahibkarlıq və innovasiya 

texnologiyaları problemləri ilə məşğuldurlar. Belə ki, Birləşmiş Millətlər 

Universiteti – İnnovasiyalar və Texnologiyalar üzrə Maastrixt İqtisadiyyat və 

Sosial Elmi-Tədqiqat İnstitutu (BMU İTMİS ETİ) iqtisadi inkişafda innovasiya 

texnologiyalarının rolu və innovativ mühitin amillərini araşdırılmışdır 

(URL:https://merit.unu.edu). Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadiyyat və Sosial 

Şurası (BMT İSŞ) davamlı iqtisadi inkişafa dəstək olan, innovativ düşüncənin 

inkişafı sahəsində fəaliyyət göstərən mərkəzi platformadır 

(URL:https://un.org/ecosoc/en). Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf 

Konfransının (BMT TİK) rəsmi veb-portalında ticarət və inkişaf, informasiya 

iqtisadiyyatı, e-kommersiya, innovasiya və texnologiyaların tətbiqinin 

genişləndirilməsi kimi aktual məsələlər öz əksini tapmışdır. Bundan başqa, BMT 

TİK kreativ iqtisadiyyat, sənaye, texnoloji innovasiyalar, e-kommersiya, 

investisiya, İKT, innovativ strukturların fəaliyyəti kimi sahələrdə də tədqiqatlarını 

davam etdirir. BMT TİK-nin URL:https://unctad.org veb-portalında onun statistik 

göstəriciləri haqqında məlumat almaq olar.  

BMT-nin keçid dövrünü yaşayan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə bağlı Xüsusi 

Proqramının məqsədi region ölkələrinin inteqrasiyasının dəstəklənməsi və təşviqi, 
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prioritetlərin maliyyələşdirilməsinə daxili və xarici resursların cəlb olunması, 

region ölkələrində BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının, Asiya və Sakit 

Okean regionu İqtisadi və Sosial Komissiyasının standart və normalarının daha 

fəal tətbiq olunmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4.4.1. İnnovativ strukturların formalaşdırılmasını hədəfləyən strategiya 

və proqramlar 

BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMT İP) “2014-2017-ci illərdə biliyin idarə 

edilməsi Strategiyası”nı qəbul etmişdir. BMT İP-nin bir sıra vacib illik hesabatlar 

və tədbirlər keçirmişdir (URL:https://www.undp.org/innovation): 1)innovativ 

müəssisələrin illik xülasəsi, 2) İnnovasiyanın monitorinqi və qiymətləndirilməsi 

üzrə  hesabat, 3)Avropa və MDB regionu üzrə Bilik və innovasiya üzrə hesabat.  

Texnologiyanın, İnnovasiyaların və Sənaye İnformasiyasının Ötürülməsi 

Assosiasiyasının (TİSİÖA) missiyası regional innovasiyaların inkişafına dəstəyin 

verilməsi və texnologiyaların ötürülməsinə dair qlobal cəmiyyətin yaradılmasıdır 

(URL: https://tii.org).  
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Elmi İnnovasiyalar və Araşdırmalar Beynəlxalq Assosiasiyasının (EİABA) 

(URL:https://iasir.net) missiyası elmin inkişafına və elmi-innovativ araşdırmaların 

sürətlənməsinə, idarəetmənin və mühəndisliyin müxtəlif sahələrində, həmçinin 

alim və mütəxəssislər arasında qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasına, təcrübə 

mübadiləsinin aparılmasına, innovasiya texnologiyalarının işlənib hazırlanmasına 

kömək etməkdir.  

“Texnopol-Moskva” Elmi-Texniki Assosiasiyasının (TMETA) əsas missiyası 

elmi-texniki və intellektual potensialı inkişaf etdirmək, texnologiyaların transferi 

üzrə yerli və xarici şirkətlərə köməklik göstərməkdir 

(URL:https://www.technopolmoscow.com/ru).  

Bundan başqa, ən əsaslardan olan Beynəlxalq Elmi Parklar Assosiasiyası 

(BEPA) dünyada innovativ strukturların fəaliyyətini əlaqələndirir və müəyyən 

formalarda tənzimləyir (URL:https://www.iasp.ws).  

Dünyada texnoparkların vəziyyətinin təhlilini və statistik uçotunu 

Ümumdünya Elmi və Texnoloji Parklar Assosiasiyası Alyansı (ÜETPAA- World 

Alliance for Innovation URL: https://wainova.org), Biznes İnkubatorları üzrə Milli 

Assosiasiya (BİMA) kimi beynəlxalq təşkilatlar da aparırlar (URL: 

https://inbia.org).  

İnnovativ inkişaf  yolunda olan yeni tipli müəssisələr və strukturlar üçün 

Dünya İqtisadi Forumunun IV Sənaye inqilabı (Əlavə,  Qrafik 4.3.8) platforması  

[89] çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Son illərdəki elmi nəşrlərdə yeni IV sənaye 

inqilabının tendensiyaları və perspektivləri, IV Sənaye inqilabında rəqəmsallaşma, 

sənaye 4.0 təşəbbüsünün cəmiyyətə təsiri, innovativ klaster siyasətinin təsiri 

məsələləri, sosial innovasiyalar üzrə perspektivlər, rəqəmsal innovasiya, təchizat 

zəncirinin tətbiqi aspektləri, intellektual istehsal, innovativ məhsul və xidmət 

dizaynı, intellektual istehsal sistemlərinin gələcək inkişaf perspektivləri, 

intellektual müəssisələr üçün kiber-fiziki sistemlərin təkmilləşdirilmiş 

arxitekturası, Əşyaların İnterneti, biznes və iqtisadiyyatda Sənaye 4.0-ün nəticələri, 

sənaye texnologiyalarının istehsal müəssisələrində tətbiq nümunələri, intellektual-

smart müəssisələrin inkişafı, smart müəssisələrin imkanları və perspektivləri, 
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davamlı istehsal məsələləri və s. problemlərinə baxılmışdır. Bu platformanın 

tələblərinə görə blokçeyn texnologiyalarının inkişafı, yeni şəbəkə 

kriptovalyutalarının meydana gəlməsi beynəlxalq pul-maliyyə münasibətlərində bir 

çox sosial-iqtisadi dəyişmələrə səbəb olacaqdır. 3D - çapı yeni istehsal, satış, 

marketinq, reklam texnologiyaları yaradacaqdır. IV Sənaye inqilabı nəticəsində 

enerjinin toplanması, saxlanması sahəsində və yeni alternativ enerji mənbələrinin 

meydana gəlməsi hesabına insan-təbiət münasibətlərində yeni tənzimlənmə 

mexanizmlərinə ciddi ehtiyac yaranacaqdır. Yeni görmə interfeysi, daşınan 

İnternet (geyim İnterneti), Əşyaların İnterneti, “ağıllı” ev, “rəqəmsal” insan, cib 

superkompüteri, “ağıllı” şəhər, Big Data texnologiyaları, pilotsuz avtomobillər, 

süni intellekt, robototexnika və s. kimi IV sənaye inqilabına əsaslanan müxtəlif 

proqressiv İnternet və informasiya texnologiyaları kütləvi şəkildə tətbiq 

olunacaqdır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, IV Sənaye inqilabının gətirdiyi və gətirəcəyi yeniliklər 

müasir dövrdə yeni inqilabların yaranması, ona keçid üçün perspektiv imkanlar 

yaradır [15, 27, 62]. Belə ki, IV Sənaye inqilabında mövcud olan innovativ 

texnologiyaların struktur elementlərinin bir-biri ilə necə qarşılıqlı əlaqədə olması, 

fəaliyyət göstərməsi və yaxın gələcəkdə həmin elementlər arasında əlaqələrin daha 

da təkmilləşdirilməsi yeni V sənaye inqilabının formalaşmasına, yaranmasına 

gətirib çıxarır. Yeni texnologiyaların davamlı, dayanmadan inkişafı üçün əlverişli 

şərait yaranır. Bu səbəbdən də növbəti V sənaye inqilabının formalaşması üçün 

geniş imkanlar yaradılır. Qeyd etmək lazımdır ki, V Sənaye inqilabının qloballaşan 

dünyada tətbiqi xüsusiyyətlərinin sonrakı elmi-praktiki tədqiqatlarda davam 

etdirilməsi müasir, hazırkı dövr üçün əhəmiyyətli və zəruri məsələlərdən hesab 

olunur.  

İnnovativ strukturlarla bağlı mühüm istiqamətlərdən biri də istehsal sferasında 

fəaliyyət göstərən müəssisələrin gələcək inkişaf istiqamətlərini və formalaşma 

tendensiyalarını müəyyən etməyə yönəlmiş “Gələcəyin müəssisəsi” 

Konsepsiyasıdır [17, 100]. Avropa Birliyi Komissiyasının European Factories of 

the Future Research Association (EFFRA) Konsepsiyanın mahiyyəti gələcəyin 
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müəssisəsinin strukturuna və fəaliyyətinə aid olan bir sıra tövsiyələrin verilməsidir. 

Bu konsepsiyada Avropada böyük sosial problemlərin həlli üçün istehsalın əsas 

şərt olması göstərilmişdir. “Gələcəyin Müəssisəsi”nin proqram fəaliyyəti üzrə 

hazırlanmış informasiya xəritəsində müəyyən konkret istiqamətlərə üstünlük 

verilmişdir (şəkil 4.4.2).   

Gələcəyin müəssisəsinin tədqiqat prioritetlərinə 1)davamlı istehsal (ekoloji 

təhlükəsizlik, iqtisadi inkişaf, sosial təminat), 2)intellektual istehsalatda İKT-nin 

imkanları (intellektual, virtual və rəqəmsal müəssisələr), 3)yüksək keyfiyyətli 

istehsal (adaptiv avadanlıq, dəqiq istehsal, istehsalın planlaşdırılması və 

modelləşdirilməsi vasitələri, tullantısız texnologiyalar), 4)istehsalatda yeni 

materiallardan istifadə (elm və texnologiya tutumlu) və s. kimi istiqamətlər daxil 

edilmişdir. Avropa məkanında böyük sosial problemlərin həlli istehsal 

amillərindən çox asılı olduğundan Avropa Birliyi Komissiyasında dövlət-özəl 

sektor əməkdaşlığına ciddi diqqət yetirilir [99].  

Gələcəkdə dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı müəssisələrin məqsədlərinin eyni 

istiqamətli və  məqsədli olmasına gətirib çıxartmalıdır. 2030-cu ilə qədər dövlət və 

özəl müəssisələrin əməkdaşlığında istehsalatda böyük miqyaslı tendensiyalar 

nəzərə alınmalıdır (şəkil  4.4.3). 

”Gələcəyə baxış - 2030”da bir sıra uzunmüddətli böyük tendensiyalar 

göstərilmişdir. Konkret olaraq Avropada istehsal prosesinin zəruri inteqrasiyasını 

həyata keçirmək üçün aşağıda qeyd edilən dörd uzunmüddətli tendensiyanı nəzərə 

almaq lazımdır:  

1.Müəssisənin təbii inkişafı “yaşıl” və dayanıqlı iqtisadiyyata söykənməlidir. 

Enerji resurslarının istehlakı kiçik həcmli, təmiz və “yaşıl” olmalıdır. İstehsalda 

resurs çatışmazlığını aradan qaldırmalı, istehsal proseslərində işçilərin və maddi 

vəsaitin dayanıqlığı prinsipinə əməl olunmalıdır [86].   

2.Müəssisədə istehsalçı ilə istehlakçı daimi əlaqədə olmalıdır. İstehsalat 

istehlakçıların arzu və tələbatına uyğun olmalıdır. Müəssisə yaşayış mühitinə 

inteqrasiya edilməlidir. İstehsala yönəldilmiş tədbirlər də müştərilərin 

inteqrasiyasına gətirilməlidir. 



136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4.4.2. Gələcək texnoparkların inkişaf istiqamətləri 

3.Müəssisələr zəncirvari formada birləşməlidir. İstehsalın əsas məqsədi 

yüksək rəqabətliliyə nail olmaqdır (möhkəm, çevik, yüksəksürətli və dəyişkən). 

Avropa istehsal sistemi fərdi, dizaynyönümlü, kütləvi istehsal olunan xüsusi 

məhsullardan ibarət olmalıdır. Məhsul və texnoloji proseslərin inteqrasiyası çevik 

və sadədən mürəkkəbə doğru əməkdaşlığın əsasında zəncirvari birləşməlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4.4.3. İstehsal strukturuna təsir göstərən innovativ tendensiyalar 

Gələcək texnoparkların  inkişaf 

istiqamətləri 

 

Gələcək texnoparkın  

innovasiya və elmi-

tədqiqat 

istiqamətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi  

 

Gələcəkdə istehsal 

olunan məhsulların 

inkişaf perspektivlərinin 

nəzərə alınması 

 

Gələcək texnoparkın 

fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin  

yüksəldilməsi 

 

Texnoparkların 

modernləşdirilmə-

si, məlumat 

bazasının 

işlənilməsi və 

idarə edilməsi 
 

Modelləşdirilmə, 

stimullaşdırma və 

proqnozlaşdırmanın 

texnoloji 

imkanlarından geniş 

istifadə 
 

Gələcək texnoparkların 

mobil idarə etmə 

strukturunun 

işlənilməsi 

 

Müştərilərin 

tələbatına 

istiqamətlən-

miş innovasiya 

xidmətləri 

 

Qabaqcıl 

texnologiyalar

dan və İKT-

dən geniş 

istifadə 
 

Yüksək 

ixtisaslı 

mütəxəssis və 

alimlərin 

rolunun 

artırılması 
 

İnsan faktorunun 

rolunun 

artırılması 

 

İntellektual 

sistemlərin 

tətbiqi  

 

İstehsal 

strukturuna təsir 

göstərən 

innovativ 

tendensiyalar 

 Demoqrafik dəyişikliklər 

(dünya əhalisinin artımı, 

cəmiyyətin  yaşlanması və 

şəhər əhalisinin sayının 

yüksəldilməsi) 

 

Qloballaşma məsuliyyəti- 

nin  mübadiləsi (qlobal 

əməkdaşlığa keçid, istehsal 

potensialının 

gücləndirilməsi) 
 

Gələcək bazarların 

qloballaşması 

 

Qlobal bilik cəmiyyəti (nou-hau 

və yeni məlumatlar bazası, gender  

bərabərsizliyi, istedadlar uğrunda 

mübarizə, məlumat və 

informasiya bazalarının 

təhlükəsizliyi və s.) 

 

 

İnnovativ texnologiyaların  

dinamikliyi (virtuallaşma və  

İKT, texnologiyanın  

diffuziyası, həyat haqqında 

elmin inkişafı, qlobal 

kommunikasiya,            

rəqəmsal texnologiya) 

 

   Resursların (enerji, su və 

digər resurslar) çatışmazlığı 
 

Kütləvi informasiya  

vasitələrinin inkişafı 

 

İqlim dəyişikənliyi  problemi 

(qlobal istiləşmə, ekoloji 

təhlükə) 
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4.Müəssisədə beyin mərkəzləri formalaşmalıdır. İşçilər modelləşdirməyə və 

vizuallaşdırmaya istiqamətlənmiş proseslərdə iştirak etməlidirlər. Məhsul 

istehsalında, eləcə də, müxtəlif ixtisas dərəcəli işçilərin təhsil səviyyəsinin 

yüksəldilməsində İKT-nin rolu yüksəldilməlidir. Biliyin inkişaf etdirilməsi iqtisadi 

proseslərin və maliyyələşmənin yüksək səviyyədə idarə olunmasına şərait yaradır. 

Həmin tendensiyalar istehsalın bütün sahələrində struktur dəyişikliklərinə 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərəcəkdir.  

Müasir texnoparkların fəaliyyət modeli aşağıdakı tərkib elementlərindən 

ibarət ola bilər: 1)additiv texnologiya və strukturlar, 2)adaptiv texnologiya və 

strukturlar, 3)insan faktorunun rolunun artırılması, 4)innovativ məhsulların, 

xidmətlərin inkişaf perspektivlərinin nəzərə alınması, 5)müştəri yönümlü, 

logistika, e-kommersiya, marketinq, 6)çevik idarəetmə strukturu, 7)intellektual 

sistemlərin tətbiqi, 8)müasir İKT, grid, bulud, duman və digər  texnologiyalar və s. 

Gələcəyə Baxış Konsepsiyası-2030-un  tendensiyaları ilə bağlı qeyd etmək 

olar ki, Avropa istehsal sektoru 2030-cu ilə qədər innovativ dəyismələrdən 

keçməlidir. Bunun üçün prioritet hesab olunan elmi-tədqiqat və innovativ 

sahələrdə [143]: 1)qabaqcıl istehsal prosesləri, 2)adaptiv və smart istehsal 

sistemləri, 3)elektron, virtual və resursa qənaət edici müəssisələr, 4)birgə və mobil 

müəssisələr, 5)insan-beyin mərkəzli istehsal, 6)müştəriyönümlü istehsal 

formalaşdırılmalıdır.  

Müxtəlif səviyyələrdə istehsal sistemlərinin təkmilləşdirilməsi üçün İKT-nin 

əsas imkanları da fərqli olmaqla aşağıdakı kimidir: 1)İntellektual müəssisələr çevik 

istehsalın və müştərilərin tələblərinə uyğun olaraq modifikasiya olunmaldır. Bu 

prosesin məqsədi daha çox avtomatlaşdırma, daha yaxşı nəzarət və müəssisədə 

proseslərin optimallaşdırılmasına nail olmaqdır. Burada əsas vasitələrə 

müəssisələrin infrastrukturunun qurulmasında proqram təminatı, lazer, intellektual 

texnologiyalardan istifadə və s. daxildir.  

2)Virtual müəssisələrdə istehsalın və logistikanın qlobal şəbəkəsinə, istehsalın 

qlobal şəbəkəsinin idarə edilməsi səmərəliliyinin artırılmasına diqqət yetirilir. Bu 
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prosesin məqsədlərindən biri də təchizat zəncirlərini idarə etmək, məhsul və 

xidmətləri inteqrasiya etməklə yeni dəyər yaratmaqdır.  

3)Rəqəmsal müəssisələrdə İKT məhsulun həyat dövrünün idarə olunmasında, 

biliklərin toplanması və idarə edilməsində tətbiq olunur. Əsas vasitələrə proqram 

təminatı, məhsulların sınaqdan keçirilməsi, məhsulun istehsalı və istifadəsinə qədər 

olan proseslər daxildir [143, 144]. Gələcəyin texnoparklarında və digər innovativ 

müəssisələrində əsas istehsal texnologiyaları və təminat sistemləri yaradılmalı və 

tətbiq edilməlidir. Müəssisənin əsas istehsal prosesləri qabaqcıl tendensiya və 

sistemlərə, onun effektiv təşkili innovativ elmi-tədqiqatlara əsaslanmalıdır. İstehsal 

proseslərində müəyyən nəzarət və monitorinq sistemlərinin, adaptiv və intellektual 

sistemlərin işlənilməsi və tətbiqi hesabına innovativ məhsul istehsalına üstünlük 

verilməlidir.  

Adaptiv və smart istehsal qurğuları, sistem komponentləri və avadanlıqların 

istehsalı üçün aşağıdakılar nəzərdə tutulmalıdır: 1)dinamiki dəyişdirilən 

konfiqurasiyalı texnologiya və robotlar, 2)texnologiya və robotlardan istifadənin 

dəstəklənməsində yaradıcı təfəkkürün mərhələlərlə formalaşması, 3)texnologiya və 

robot istehsalında təhlükəsizliyin təmini və istehsalın qarşılıqlı əlaqəsi üçün zəruri 

əməkdaşlığın qurulması, 4)çevik istehsalın genişləndirilməsində smart texnologiya 

və robotlardan istifadə, 5)adaptiv və inkişaf etməkdə olan müəssisələrin yeni 

effektiv struktura malik texnologiyalarla təminatı, 6)yeni strukturlu istehsal 

maşınlarından və yüksək istehsal üçün zəruri resurslardan effektli istifadə, 7)mikro 

və makro istehsal avadanlıqlarının dəqiqliyinin təmin olunmasında nano-

texnologiyalardan istifadə, 8)istehsalatda müasir texnologiya və səmərəli 

resursların tətbiqi ilə yüksək məhsuldarlığa nail olmaq, 9)istehsalatda və xidmət 

prosesində multidistiplinar texnologiyaların tətbiqi. Eyni zamanda, istehsalatda 

monitorinq sistemi də qurulmalıdır [100].  

Gələcək istehsal müəssisələri mövcud problemlərini innovasiya və İKT-nin 

köməyi ilə həll etmək üçün aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirməlidir: 1) texnologiya 

və xidmət sahəsində əməkdaşlıq; 2)məlumat mübadiləsinin təhlükəsizliyi 

məsələləri; 3)resurs axınının vizual izlənmə monitorinqi; 4)sifarişlərin dinamik 
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dəyişdirilməsi; 5)risk potensialının aşkarlanması; 6)son məhsulların həyat dövrünü 

idarə edən informasiyanın asimmetrik paylanmasının aradan qaldırılması; 7)resurs 

təminatının mürəkkəbliyinin nəzərə alınması. Gələcəyin müəssisələrində bulud 

texnologiyalarının və digər ən müasir İKT vasitələrinin tətbiqi qaçılmazdır. 

Müəssisələrdə mövcud zəngin təcrübədən istifadə olunmalı, real istehsal 

resurslarının inteqrasiyası həyata keçirilməlidir [145].  

Gələcəyin müəssisələri həm də rəqəmsal, virtual və resursa qənaət edən, 

səmərəli müəssisələr olmaqla ən müasir texnologiyalardan yararlanmalıdır. 

Müəssisələrdə istehsal strukturlarının etibarlılığını artırmaq üçün intellektual 

sistemlərdən istifadə etmək zəruridir. Yüksək istehsalat müəssisələrində istehsalat 

dövrü inteqrativ cəhətdən idarə olunmalıdır.  

Yeni biliklərə və texnologiyalara əsaslanan istehsal prosesinin idarə olunması 

sistemin və məhsulun tipinə, təşkilati strukturuna, material ehtiyatlarına, 

informasiya resurslarına və sisteminə görə özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik olur. 

İstehsal sistemi texniki və inzibati idarəetmə, materialların emalı, xidmət, 

dəstəkləmə, təhlükəsizlik, innovativ mühit, avtomatlaşdırma, proqramla idarəetmə, 

robotlaşma, müxtəlif miqyaslılıq, konfiqurasiyalılıq, müasirlik, adaptivlik kimi 

funksiyalara malik olur [116]. İstehsal sistemlərində daha çox avtomatlaşdırma 

vasitələrinin tətbiqinə diqqət yetirilir. Rəqəmsal müəssisələrlə yanaşı, rəqəmsal 

məhsullar, rəqəmsal mühitdə mühəndislik və idarəetmə, qlobal şəbəkə mühitində 

məhsulun həyat dövrünün idarə olunması, istehsal-təchizat zəncirində 

intellektuallaşma, İKT təhlükəsizliyi və s. kimi problemlərin həllinə çalışılır.  

İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılmasından və intellektuallaşmasından 

gözlənilən əsas nəticələr sırasına aşağıdakıları aid etmək olar: 1)istehsalda 

innovasiya və tədqiqatlara birbaşa iqtisadi təsir; 2)elmi araşdırmaların həyata 

keçirilməsinə kömək; 3)bazarda rəqabətədavamlı məhsul yaratmaq; 6)elmi və 

sənaye sahələri arasında əməkdaşlığın qurulması; 7)Avropa istehsalına yönəlmə, 

regional klasterlərlə sıx əlaqələrin qurulması; 9)yeni texnologiyalardan istifadənin 

hesabına ekoloji və iqtisadi üstünlüklərin qazanılması və s.  
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Gələcəyin innovativ müəssisəsində insanların rolunu və iş yerini idarə etmək 

üçün bir sıra əsas aspektləri də nəzərə almaq lazımdır [80]: 1)insanlar necə işləyir 

və öyrənir, 2)insanların texnologiya ilə qarşılıqlı əlaqəsi; 3)istehsal dəyərinə 

insanların əlavəsi və s. (şəkil 4.4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4.4.4. Gələcək texnoparklarda insan faktorunun qiymətləndirilməsi  

Gələcək texnoparklarda insan faktorunun qiymətləndirilməsi amilləri  

İstehsal və təhsildə yeni E-öyrənmə 

üsullarının tətbiqi 

Elmin öyrənilməsində müasir informasiya 

modelinin qurulması 

Avtomatlaşdırılma səviyyəsinin iş yerlərinə 

davamlı adaptasiyası 

İstehsal sistemlərində işçilərin və 

texnologiyaların qarşılıqlı əlaqələrində 

müasir metodların işlənilməsi 

Dinamik iş şəraitində müəssisə işçiləri üçün 

rahat  interfeys sistemlərinin tətbiqi 

Gənc və yaşlı nəsli istehsala daha çöx cəlb 

etmək üçün əsas İKT vasitələrdən istifadə 

İnsan fəaliyyətinin monitorinqi və  təhlili 

üçün müasir texnologiyalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İntellektual müəssisə və istehsal 

texnologiyalarının istifadəsi 

Müştəriyə istiqamətlənmiş xidmətlər və 

məhsul istehsalının artırılması 

Xüsusi məhsulların intellektual istehsalı 

Məhsulların ekoloji istehsalı prosesinin İKT 

əsasında  həlli 

İnnovativ məhsulların xüsusi satın alma 

mənbələri 

Məhsul və xidmətlərin modelləşdirilməsinin 

dayanıqlılığı 

Texnoloji məhsulun dəyərinin hesablanması 

və qiymətləndirilməsi 

Sifarişçinin tələbi ilə istehsal mərkəzində 

məhsulun hazırlanması 

Müştəriyə yönəlmiş məhsul istehsalının 

keyfiyyətinin standarta uyğunlaşdırılması və 

qiymətləndirilməsi 

İstehsal prosesində yaradıcı elmi potensialın 

innovativ idarə olunması 

Müəssisədə maliyyə resurslarının effektiv  

paylanması 

 

Tədqiqat və innovasiyaya cəlb edilən 

resurslar və investisiyalardan səmərəli 

istifadə 
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Gələcək texnoparkların perspektiv fəaliyyətində onun səmərəliliyinə 

intellektual insan potensialının formalaşmasını sürətləndirməklə, insan 

resurslarının sosial-mədəni və ictimai fəaliyyətini inkişaf etdirməklə, müəssisənin 

fəaliyyətinin innovativ idarə olunmasında və qərarların qəbulu prosesində kreativ 

insan potensialının iştiraketmə səviyyəsini yüksəltməklə nail olmaq olar. 

 

NƏTİCƏ 

Yeni iqtisadi islahatlar şəraitində innovasiya strukturlarının fəaliyyətinin 

səmərəli təşkili sahəsində mövcud elmi ədəbiyyatların ümumiləşdirilmiş təhlili 

göstərdi ki, təqdim olunan dissertasiya işinin həsr olunduğu  mövzu axırıncı 

onilliklərdə kifayət qədər həmişə aktual olmuşdur. Formalaşmaqda olan IV Sənaye 

inqilabı konsepsiyası da təsdiq etdi ki, bu mövzu hələ qarşıdakı illərdə də 

əhəmiyyətli olacaqdır.  

Qarşısına informasiya iqtisadiyyatı şəraitində texnoparkların fəaliyyətinin 

səmərəli təşkili və idarə olunması üçün müvafiq model və metodların, alqoritm və 

mexanizmlərin işlənilməsi, həmçinin onların  tətbiqi üçün müvafiq tövsiyyələrin 

işlənilməsi kimi məqsəd və vəzifələr qoyulan dissertasiya işi nəzərdə tutulan 

həcmdə 4 fəsildən ibarət olmaqla tam olaraq yerinə yetirilmişdir.  

Dissertasiya işində texnoparklar mürəkkəb sistem olaraq idarəetmə obyekti 

kimi xarakterizə olunmuşdur. Onun spesifik xarakteristikaları və idarəetmə 

parametrləri müəyyənləşdirilmişdir. Texnoparkların yaradılması məqsədləri, 

fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, formalaşma mərhələləri, təşkilati formaları, 

fəaliyyətinin təşkili aspektləri, formalaşması şərtləri və xarakterik texniki-texnoloji 

xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur.  

 Texnoparkların yaradılması və fəaliyyəti prosesində yerinə yetirilən 

innovativ layihələrin formalaşmasının metodoloji aspektləri, struktur göstəriciləri 

müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. İnnovasiya layihələrinin  klassifikasiyası, 

işlənilməsi, yerinə yetirilmə mərhələləri və seçim kriteriyaları 

müəyyənləşdirilmişdir. İnnovasiya layihələrinin idarə olunması üzrə müvafiq 
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modellər işlənilmişdir. Layihələrin qiymətləndirilməsi üçün müvafiq kriteriyaların 

çəki əmsallarının hesablanması və layihənin yekun qiymətləndirilməsi zamanı 

istifadə olunacaq alqoritmlər işlənilmişdir.  

Texnoparkların fəaliyyət  səmərəliliyinin  qiymətləndirilməsi üzrə metodoloji 

yanaşmalar verilmişdir. Texnoparkların  effektiv idarə olunması və fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi  üzrə  göstəricilər və kriteriyalar sistemi işlənilmişdir. Müxtəlif  

səviyyəli göstəricilər əsasında texnoparkın informasiya modeli qurulmuşdur.  

Texnoparkın fəaliyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi üzrə kompozit 

indikatorlar sistemi təklif olunmuşdur. Kompozit indeks əsasında texnoparkın 

kompleks fəaliyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi metodu işlənilmişdir.  

Texnoparkların idarə olunmasının və fəaliyyətinin effektiv təşkili üzrə tam 

olmayan informasiya mühiti şəraitində ümumiləşdirilmiş riyazi modeli verilmişdir. 

Texnoparkların elm və innovasiya tutumlu məhsul/xidmət istehsalının çoxfaktorlu 

riyazi statistik modelləri işlənilmişdir.  

Təklif olunmuş model, metod, alqoritm və mexanizmlərin eksperimental 

yoxlanılması, alınmış nəticələrin praktik qiymətləndirilməsi və müvafiq 

tövsiyələrin verilməsi məsələlərinə baxılmışdır. Texnoparklarda informasiya 

təminatının təkmilləşdirilməsi üçün müasir informasiya texnologiyalarının (e-

kitabxana, cloud computing və big data) tətbiqi  perspektivləri göstərilmişdir. 

Texnoparkların yaradılmasının innovativ iqtisadiyyatın inkişafına və onun 

səmərəliliyinin yüksəldilməsinə təsirinin müsbət nəticələri təhlil olunmuşdur. 

Müxtəlif təşkilatlarda layihələrin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan açıq 

informasiyalar əsasında texnoparklarda innovasiya layihəsinin ekspert 

qiymətləndirməsi şkalası təklif olunmuşdur.   

Dissertasiya işində aşağıdakı əsas nəticələr alınmışdır: 

1. Texnoparkların mürəkkəb sistem olaraq idarəetmə obyekti kimi əsas  

xarakteristikaları və idarəetmə parametrləri müəyyənləşdirilmişdir.   

2. Texnoparkların formalaşma mərhələlərinin, prinsiplərinin,  xüsusiyyətlərinin 

araşdırılması və həmin sahədə mövcud beynəlxalq vəziyyətin sistemli 

analizi nəticəsində elmi-nəzəri problemləri aşkarlanmışdır. 
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3. Texnoparkların elmi mühit və sosial-iqtisadi infrastruktur obyekti olaraq 

mövcud fəaliyyət modellərinin sintezi əsasında onların innovativ müasir 

təşkilati-idarəetmə struktur modeli işlənilmişdir.  

4. Texnoparkların idarə etmə sisteminin və innovativ inkişafının konseptual 

modellərinin və onun fəliyyətinin səmərəli təşkili üzrə informasiya təminatı 

sisteminin əsas göstəricilər bloku və arxitektur-texnoloji strukturu 

işlənilmişdir.    

5. Texnoparklarda innovativ layihələrin idarə olunması proseslərinin 

modelləşdirilməsi vasitəsiylə təkmilləşdirilməsi və layihələrin 

qiymətləndirilməsi, seçilməsi, reallaşdırılması  üzrə göstəricilər, meyarlar, 

modellər, metodlar və alqoritmlər işlənilmişdir.  

6. Texnoparkların  idarə olunması və innovativ fəaliyyətinin kompleks analizi 

və müqayisəli qiymətləndirilməsi üzrə göstəricilər, kriteriyalar, model və 

alqoritmlər işlənilmişdir.  

7. Texnoparklarda innovativ məhsul/xidmət buraxılışına təsir edən əsas 

parametrlərin müəyyənləşdiriliməsi vasitəsiylə istehsal proseslərinin 

çoxfaktorlu  riyazi statistik modeli işlənilmişdir.  

8. Təklif olunmuş model və metodların, alqoritmlərin eksperimental 

realizasiyası nəticələrinin və aparılmış sistemli analiz əsasında 

Azərbaycanda texnoparkların innovativ fəaliyyətinin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi və onların  inkişaf  perspektivləri üzrə tövsiyələr işlənilmişdir. 

Təqdim olunmuş dissertasiya işinin metodoloji, elmi-nəzəri praktiki nəticələri 

və təklif olunmuş tövsiyələrin həm elmi dairələrdə, həm də müxtəlif idarəetmə 

səviyyələrində nəzərə alınması və müvafiq şəraitdə yerinə yetirilməsi yüksək 

texnoloji iqtisadi inkişafda daha mühüm və faydalı nəticələrin əldə olunmasına 

əlavə imkanlar  yarada bilər.   
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ƏLAVƏLƏR 

 

Qrafik 1. Web of Science bazasında "technolgy parks" açar sözü üzrə (Publication years)  

nəşrlərin illərə görə paylanması 

 

 

Qrafik 2. Web of Science bazasında "technolgy parks" açar sözü üzrə (Source Titles)  elmi 

nəşrlərin mənbələrə görə paylanması 
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Qrafik 3. Web of Science bazasında "technolgy parks" açar sözü üzrə (Research areas )  

tədqiqat sahələri  

 

 

Qrafik 4. Web of Science bazasında "technolgy parks" açar sözü üzrə (Countries/Regions ) 

 ölkələr-regionlara görə paylanması  

 

 

https://www.webofknowledge.com/
https://www.webofknowledge.com/
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Qrafik 5. Web of Science bazasında "technolgy parks" açar sözü üzrə (Document Types)  

sənədlərin növlərinə görə paylanması  

 

 

 
 

 

 

Qrafik 6. Texnoparkların fəaliyyətinin idarə edilməsi üzrə "VOSviewer" tətbiq proqram 

paketi vasitəsi ilə alınan bibliometrik informasiyanın vizuallaşdırılması üzrə bəzi 

fraqmentlər 
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Cədvəl  4.2.1. İnnovasiya layihələrinin ekspert qiymətləndirməsi nəticəsində seçilmiş 

meyarların çəki əmsallarına görə qiymətləndirilməsi (8 kriteriyaya uyğun olaraq 10 

layihəyə üzrə qiymətləndirilməsi) 

Müşahidə Y IXP-

X1 

ELM-

X2 

INVS-

X3 

ICRA-

X4 

ME-

X5 

NEP-

X6 
SIQ-X7 KI-X8 

Ly_ 1 45 1 2 2 3,5 3,7 4,2 1,5 2,4 

Ly_ 2 52 1,5 2,7 3 2,5 4,4 4,4 2,9 2,2 

Ly_3 47 2,7 2,5 2,5 2,7 3,6 3,7 2,2 1,9 

Ly_ 4 41 1,3 1,8 3,2 2 3,2 2,8 2,4 1,7 

Ly_5 37 1,6 2,2 2,7 2,3 2,8 1,9 1,8 1,4 

Ly_6 37,5 1,8 1 2,4 2,6 2,6 4 1,6 1,3 

Ly_7 44 1,4 2,2 2,7 4 3,5 2,3 1,7 2,3 

Ly_8 38 2,1 2,4 2,8 3,7 1,9 2,1 1,5 1,6 

Ly_9 39 1,7 1,9 2,3 2,8 2,1 3,4 1,8 1,8 

Ly_10 34 1,8 1,2 2,4 1,6 1,8 1,7 1,6 1,9 

 

 Cədvəl 4.2.2. İnnovasiya layihələrinin Ekspert qiymətləndirməsi nəticəsində seçilmiş 

meyarların çəki əmsallarına görə qiymətləndirilməsi (10  kriteriyaya uyğun olaraq 15 

layihəyə üzrə qiymətləndirilməsi) 

Müşa

hidə 

LYK

Q -Y 

KRT

1-X1 

KRT

2-X2 

KRT

3-X3 

KRT

4-X4 

KRT

5-X5 

KRT

6-X6 

KRT

7-X7 

KRT

8-X8 

KRT

9-X9 

KRT

10-

X10 

Ly_ 1 

76,50 
5,00 

8,00 6,00 7,00 3,00 4,00 1,00 6,00 7,00 6,00 

Ly_ 2 

97,80 

4,00 6,00 5,00 8,00 2,00 6,00 3,00 2,00 3,00 6,00 

Ly_3 

86,30 

7,00 7,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 

Ly_ 4 114,6

0 

6,00 8,00 5,00 6,00 6,00 2,00 3,00 4,00 4,00 2,00 

Ly_5 

73,80 
7,00 

4,00 3,00 5,00 3,00 1,00 4,00 2,00 5,00 4,00 

Ly_6 

58,90 

2,00 3,00 4,00 3,00 2,00 4,00 7,00 3,00 3,00 6,00 

Ly_7 

65,20 

4,00 4,00 6,00 4,00 6,00 5,00 9,00 6,00 7,00 5,00 

Ly_8 212,3

0 

3,00 5,00 7,00 5,00 4,00 6,00 8,00 4,00 3,00 2,00 

Ly_9 

49,80 

4,00 4,00 1,00 7,00 5,00 9,00 5,00 3,00 6,00 8,00 

Ly_10 

67,80 

1,00 7,00 3,00 6,00 8,00 6,00 3,00 6,00 2,00 4,00 

Ly_11 

74,90 

6,00 6,00 2,00 3,00 7,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 

Ly_12 115,3

0 

3,00 2,00 4,00 2,00 6,00 2,00 4,00 4,00 6,00 2,00 
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Ly_13 

97,60 

7,00 1,00 7,00 4,00 9,00 4,00 6,00 7,00 3,00 1,00 

Ly_14 

79,80 

2,00 8,00 2,00 6,00 6,00 3,00 4,00 6,00 4,00 6,00 

Ly_15 105,8

0 

4,00 6,00 6,00 5,00 

3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 4,00 

 

 

Cədvəl 4.3.1. Texnoparkların kompozit indekslərinin çəki əmsallarının ekspert 

qiymətləndirməsi (15 müxtəlif texnoparkın fəaliyyətinin 10 indeks üzrə (0, 10) şkalasında 

qiymətləndirilməsi) 

Müşa

hidə 

Kİ

T- 

Y 

KRT

1-X1 

KRT

2-X2 

KRT

3-X3 

KRT

4 -X4 

KRT

5 -X5 

KRT

6 -X6 

KRT

7-X7 

KRT

8-X8 

KRT

9-X9 

KRT1

0-X10 

TP_ 

1 140 
5,3 

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

TP_ 

2 170 

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

TP_3 160 3,4 4,6 3,2 5,7 4,5 4,8 3,5 3,8 4,2 5,6 

TP_ 

4 150 

4,2 3,7 4,3 2,7 5,7 2,8 5,4 2,7 5,3 3,7 

TP_5 175 2,6 5,6 2,6 6,3 6,3 3,7 2,8 6,3 6,2 4,2 

TP_6 162 6,3 3,2 3,7 4,3 3,9 5,2 4,7 3,7 4,2 5,6 

TP_7 125 4,7 4,1 4,6 2,6 4,6 1,8 3,8 1,8 3,2 4,2 

TP_8 135 3,6 3,7 3,8 3,5 2,9 4,5 1,9 4,6 3,8 4,2 

TP_9 230 5,5 7,3 5,7 5,7 5,6 6,8 5,7 5,5 8,3 3,8 

TP_1

0 169 

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

TP_1

1 190 

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

TP_1

2 180 

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

TP_1

3 168 

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

TP_1

4 145 

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

TP_1

5 148 

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

5,2 6,1 4,6 3,2 2,2 3,8 
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Qrafik  4.3.1. Texnoparkın kompozit indeksinin qiymətləndirməsi üzrə dəyişənlərin asılılıq 

və paylanma qrafikləri 

 

 

Cədvəl 4.3.2. Texnoparkın kompozit indeksinin qiymətləndirməsi üzrə dəyişənlərin asılılıq 

və paylanma cədvəli 
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Qrafik 4.3.2. Xidmət texnoparkının fəaliyyətinin reqressiya modeli üzrə dəyişənlərin 

statistik parametrləri və qrafik görüntüləri 

 

 

Qrafik  4.3.3. Xidmət texnoparkının fəaliyyətinin qiymətləndirməsi üzrə modelin  

statistik parametrlərinin qiymətləri 
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Qrafik  4.3.4. İstehsal texnoparkının fəaliyyətinin reqressiya modeli üzrə dəyişənlərin 

statistik parametrləri və qrafik görüntüləri 

 

 

Qrafik  4.3.5. İstehsal texnoparkının fəaliyyətinin qiymətləndirməsi üzrə  modelin  

statistik parametrlərinin qiymətləri 
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Qrafik 4.3.6. Texnoparkın fəaliyyətinin reqressiya modeli üzrə dəyişənlərin statistik 

parametrləri və qrafik görüntüləri  (8 göstərici üzrə) 

 

 

 

Qrafik 4.3.7. Texnoparkın fəaliyyətinin qiymətləndirməsi üzrə modelin  statistik 

parametrlərinin qiymətləri (8 göstərici üzrə) 
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Cədvəl   4.3.3. Elmi Texnologiyalar Parkında Ümumi Məhsul Buraxılışı (TUMB-Y) və xidmət göstərilməsinin həcmi, man. (2003-2017-ci illər 

üzrə) 

Müşah

idə sayı 

TUMB

-Y 

İER-

X1 

MTR -

X2 

YKM-

X3 

EFİ-

X4 

EMF-

X5 

İNV-

X6 

ETT-

X7 

EKO-

X8 

SMİ-

X9 

İTA-

X10 

BTM-

X11 

İNV-

X12 

SAG- 

X13 

2005 1005,2 40,7 63,6 120,9 170,2 286,6 120 105 45 55 90 2,1 2,32 3,62 

2006 1046,3 42,3 67,5 125,7 174,6 302,4 100 110 50 60 90 2,45 2,65 3,92 

2007 1217,4 53,6 76,8 136,7 178,5 336,7 150 110 50 55 100 2,56 3,25 4,1 

2008 1498,6 56,7 85,4 165,9 182,6 397,8 160 120 55 65 110 3,1 3,69 4,16 

2009 1729,2 68,9 87,1 212,4 185,5 456,2 160 130 60 65 120 3,72 3,78 4,29 

2010 1951,9 71,5 96,5 215,5 187,7 519,6 150 150 65 70 130 3,9 3,82 4,45 

2011 2093 82,3 98,2 210,6 197,7 674 170 160 60 75 130 4,12 3,86 4,68 

2012 2270,1 86,7 66,4 230,4 235,4 721,2 200 180 65 75 150 4,24 3,89 4,85 

2013 2435,8 95,4 103,2 205,7 337,6 814,9 200 175 70 80 130 4,45 3,95 4,93 

2014 3377,3 98,9 128,7 240,5 619,7 962,6 250 180 80 90 200 4,76 4,1 5,1 

2015 5105,1 105,4 142,4 1560,7 621,3 1058 400 300 90 110 250 5,18 4,18 5,13 

2016 4751,2 114,2 146,6 1530,6 629,7 950,8 400 300 105 120 200 5,3 4,35 5,19 

2017 6727,3 125,4 153,7 3172,4 645,4 964,2 500 350 120 130 250 5,6 4,38 5,21 
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Cədvəl 4.3.4. Xidmət texnoparkında  Ümumi Məhsul Buraxılışı (TUMB-Y) və xidmət göstərilməsinin həcmi, man. (2003-2017-ci illər üzrə)  

Müşahi

də 

TUMB-

Y 

İER-X1 MTR -

X2 

YKM-

X3 

EFİ-X4 EMF-

X5 

İNV-X6 ETT-

X7 

EKO-

X8 

SMİ-X9 İTA-

X10 

BTM-

X11 

İNV-

X12 

SAG- 

X13 

2005 3174,2 95,5 115,6 747,9 1757,4 726,3 330 85 150 80 105 2,13 3,32 3,38 

2006 3248,6 110 124,7 885,7 1645,9 776,5 450 90 170 90 100 2,28 3,56 3,86 

2007 3519,3 125,2 122,7 894,5 1771,6 867,4 470 93 170 100 130 2,44 4,35 4,12 

2008 3798,6 141,3 129,4 975,7 1872,6 976,8 450 90 180 115 130 3,12 4,48 4,29 

2009 3885,3 153 131,9 985,4 1671,5 967,2 500 100 185 110 145 3,18 4,86 4,78 

2010 4091,5 152,5 132,5 976,5 1989,7 958,3 550 115 190 125 150 3,24 5,11 5,35 

2011 4182,9 165,2 136,2 889,6 1876,9 787,9 635 113 195 130 160 4,32 5,24 5,74 

2012 4269,1 174 138,4 876,4 1784,7 985,4 650 115 200 135 170 4,54 5,37 6 

2013 4787,2 176,3 133,3 1198,7 1987,6 987,7 675 120 230 150 190 4,85 5,75 6,24 

2014 5079,3 177,9 136,4 1226,5 1096,7 1331,6 680 119 220 155 195 4,94 6,1 6,33 

2015 5568,1 185,4 165,4 1336,7 1198,3 1532,9 740 121 230 160,5 195 5,37 6,18 6,47 

2016 5531,2 220,2 170,1 1438,8 1257,8 1437,8 750 125 245 155,8 200 5,83 6,35 6,62 

2017 5839 233,9 365,8 1339,4 1054,7 1635,3 700 150 300 200 250 6,16 6,48 6,65 
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Cədvəl 4.3.5. İstehsal texnoparkında  Ümumi Məhsul Buraxılışı (TUMB-Y) və xidmət göstərilməsinin həcmi, man. (2003-2017-ci illər üzrə)  

Müşahi

də 

TUMB-

Y 

İER-X1 MTR -

X2 

YKM-

X3 

EFİ-X4 EMF-

X5 

İNV-X6 ETT-

X7 

EKO-

X8 

SMİ-X9 İTA-

X10 

BTM-

X11 

İNV-

X12 

SAG- 

X13 

2005 40236,5 463,9 1718,9 4123,6 23765,9 977,4 800 260 330 365,3 160 3,86 3,52 3,32 

2006 45675,7 508,7 1976,9 5398,3 25345,1 1180,3 850 310 350 389,4 185 4,12 4,16 3,56 

2007 51768,2 533,7 2194,2 6635,9 28901,5 1254,8 1032 365 400 421,8 195 4,44 4,23 4,14 

2008 57365,6 559,4 2378,4 9887,3 31276,4 3874,9 1050 420 450 435,9 210 4,52 4,38 4,26 

2009 60765,8 584,3 2581,9 8092,8 33654,3 6543,8 5278 500 500 465,9 310 3,38 4,86 4,38 

2010 67865,3 703,2 2876,8 9258,4 40876,6 8665,9 7548 600 550 475,8 400 3,74 5,21 5,53 

2011 73549,4 765,9 3054,2 9647,9 45654,2 10238,6 9254 700 600 523,6 500 4,92 5,24 5,81 

2012 83435,7 845,8 3252,6 10990,3 50348,7 14519,8 11231 750 700 635,2 550 4,87 6,07 6,12 

2013 87238,5 897,4 3376,9 10523,5 55762,1 16429,4 13000 800 800 754,9 650 5,35 6,15 6,16 

2014 91665,9 960,4 3558,5 11056,3 60348,4 17233,8 15000 850 850 900,5 700 5,94 6,26 6,32 

2015 98803,5 1186,2 3637,9 11976,3 63786,2 19545,9 16761 950 950 1103,2 900 6,37 6,38 6,41 

2016 104923,

3 

1221,8 3823,6 12065,4 66347,6 20548,4 17343 1100 1150,4 1505,5 1203,6 6,45 6,54 6,64 

2017 110791,

2 

1241,6 3855,2 12135,6 69041,6 21504,5 17450 1106,9 1378,2 1608,3 1305,8 6,76 6,78 6,72 

 

 



 
 

Qrafik 4.3.8. IV Sənaye inqilabının  Sənaye 4.0-ın (Industry 4.0) əsas tendensiyaları 
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İXTİSARLARIN SİYAHISI 

İKT Information and Communication 

Technologies 

İnformasiya Kommunikasiya 

Texnologiyaları 

İT Information Technology İnformasiya Texnologiyası 

İİ Innovative Economy İnnovativ İqtisadiyyat 

İL  Innovation Project İnnovasiya Layihələri 

ETTKİ Scientific-Research Experimental 

Design Works 

Elmi Tədqiqat və Təcrübi-Konstruktor 

İşləri 

YTP High Tech Park  Yüksək Texnologiyalar Parkı 

ETP  Science and Technology Park  Elm və Texnologiya Parkı 

STP  Sumgait Technologies Park Sumqayıt Texnologiyalar Parkı 

TP Technology parks  Texnoloji Parklar  

Bİ  Business incubators  Biznes İnkubatorlar  

Tİ   Technology Incubators  Texnoloji İnkubatorlar 

TT Technopolis, Technopark Texnopolis, Texnopark   

KP  Commercial park  Kommersiya Parkı  

SP  Industrial parks  Sənaye Parkları  

BEPA  

 

International Association of Science 

Parks and Areas of Innovation 

Beynəlxalq Elmi Parklar Assosiasiyası 

DTA World Technopolis Association Dünya Texnopolis Assosiasiyası 

EİABA International Association of Scientific 

Innovation and Research  

Elmi İnnovasiyalar və Araşdırmalar 

üzrə Beynəlxalq Assosiasiyası 

ÜİA WAINOVA World Alliance for 

Innovation 

Ümumdünya İnnovasiyalar Alyansı  

BİMA National Business Incubation 

Association  

Biznes İnkubatorları Milli Assosiasiyası  

GMATA  Association of  European Factories of 

the Future Research  

Gələcək  Müəssisələr üzrə Avropa 

Tədqiqat Assosiasiyası 

GMK Factories of the Future “Gələcəyin Müəssisəsi” Konsepsiyası 

 


