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AZƏRBAYCANDA STRATEJİ İNNOVASİYA  FƏALİYYƏTİNİN İNVESTİSİYA-
MALİYYƏ TƏMİNATININ AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ   

 

X Ü L A S Ə 
 

Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycanda strateji innovasiya fəaliyyətinin investisiya-
maliyyə təminatının aktual məsələlərinin tədqiqindən ibarətdir. Bu məqsədlə strateji innovasi-
ya fəaliyyətinin təşkili problemləri açıqlanmışdır. İnnovasiya fəaliyyətinin investisiya-maliy-
yə təminatı problemləri sistemləşdirilmiş və onların vacibliyi əsaslandırılmışdır. İnnovasiyala-
rın işlənməsi, yayılması və tətbiqi ilə bağlı proseslərin dayanıqlı maliyyə mənbələrinin forma-
laşdırılması və inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyəti verilmişdir. Azərbaycanda strateji innovasiya 
fəaliyyətinin təşkili sahələrinə daxili və xarici investisiyaların cəlbediciliyinin artırılması 
problemləri açıqlanmışdır. Müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinin təşkilində etibarlı maliyyə 
mənbəyinin yaradılmasının strateji əhəmiyyəti əsaslandırılmışdır.  

Tədqiqatın metodologiyası - sistemli və müqayisəli təhlil, strateji innovasiya fəaliyyə-
tinin investisiya-maliyyə təminatının aktual məsələləri üzrə mövcud problemlərdən çıxış et-
məklə müəyyənləşdirilən metodoloji yanaşmalar və üsullardan, həmçinin müxtəlif tədqiqatçı-
ların əsərlərində verilmiş elmi müddəalardan ibarətdir.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - tədqiqatda verilmiş materiallardan və əldə olunmuş 
nəticələrdən Azərbaycanda strateji innovasiya fəaliyyətinin investisiya-maliyyə təminatının 
gücləndirilməsi üzrə konseptual yanaşmaların müəyyənləşdirilməsində, strategiyaların və 
kompleks tədbirlərin, dövlət proqramlarının hazırlanmasında istifadə edilmək potensialına 
malikdir.  

Tədqiqatın nəticələri - qlobal təzyiqlərin artdığı şəraitdə strateji innovasiya  fəaliyyə-
tinin investisiya-maliyyə təminatının yaxşılaşdırılması, daha təsirli fəaliyyət mexanizmlərinin 
işlənib hazırlanması, məhsuldar investisiya kanallarının və maliyyə mənbələrinin müəyyən-
ləşdirilməsi üzrə tövsiyələrin hazırlanması və təkliflərin verilməsidir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - ilk növbədə tədqiqat çərçivəsində fundamen-
tal araşdırılması nəzərdə tutulan problemlər üzrə müasir qlobal tendensiyalar kontekstində ya-
naşmaların müəyyənləşdirilməsi və problemlərin açıqlanmasıdır. Qlobal təsirlər əsas götürül-
məklə innovasiya fəaliyyətinin investisiya-maliyyə təminatının dayanıqlı fəaliyyət mexanizm-
lərinin əsas elementləri və komponentləri müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycanda innovasiya 
fəaliyyətinin gücləndirilməsi, bu məqsədlə investisiya-maliyyə təminatı problemlərinin həll 
edilməsi üzrə baryerlərin aradan qaldırılması məsələlərinin mahiyyəti açıqlanmışdır. İnno-
vasiya fəaliyyətinin investisiya-maliyyə təminatı problemləri və həlli yolları üzrə aktual ba-
xışlar formalaşdırılmış və əsaslandırılmışdır. İnnovasiyaların yayılması və mənimsənilməsi, 
istehsal proseslərinə tətbiq olunması mərhələlərində tələb olunan investisiya-maliyyə kanal-
larının etibarlılığının təmin edilməsi istiqamətində fəaliyyət strategiyasının mühüm element-
ləri əsaslandırılmış və sistemləşdirilmişdir.   

Açar sözlər: strateji innovasiya fəaliyyəti, investisiya-maliyyə təminatı, innovasiya fəa-
liyyətinin strateji aspektləri, innovasiyalar bazarının inkişaf problemləri, dövlətin innovasiya 
siyasəti, innovasiya-investisiya cəlbediciliyi problemləri, investisiya-maliyyə təminatının ak-
tual məsələləri. 
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G İ R İ Ş 

 

Müasir dövrdə strateji innovasiya fəaliyyətinin modelləşdirilməsi, xüsusilə investisiya-

maliyyə təminatının aktual problemlərinin həll edilməsi vacib məsələlər kimi xarakterizə 

edilir. Belə ki, qlobal iqtisadi çağırışlar şəraitində innovasiya proseslərinin təşkili və strateji 

baxımdan idarə edilməsi məsələləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu yanaşmalar sırasında ilk 

növbədə inkişaf etmiş ölkələrin innovasiya təcrübəsindən çıxış etməklə və milli iqtisadi inki-

şaf xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, optimal strateji innovasiya sisteminin yaradılması vacib 

şərtlərdəndir. İnnovativ inkişaf prosesləri milli iqtisadi sistemin təkanverici qüvvəsinə çevril-

məli və ölkə iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsinə əlavə potensial formalaş-

dırılmalıdır. Bu baxımdan innovasiya proseslərinin strateji aspektlərinin sistemli şəkildə 

baxılması məsələlərinə dövlət tərəfindən xüsusi yanaşmalar və strateji baxışlar təmin olunma-

lıdır [18]. İnnovasiya proseslərinin gələcək inkişafına birbaşa yardımların əhəmiyyətli vasitəsi 

dövlətin düşünülmüş innovasiya siyasəti və müvafiq infrastrukturunun formalaşdırılmasından 

ibarət ola bilər. Belə ki, innovasiya infrastrukturu innovasiya fəaliyyətini həyata keçirməyə 

əlverişli şərait yaradır. Dövlət innovasiya siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri elm və təhsil 

sahəsinə göstərilən qayğının ardıcıl davam etdirilməsi, elmi-texniki potensialın qorunub sax-

lanılması, elm və təhsil sahəsində yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, onlara qayğı göstə-

rilməsi, cəmiyyətdə elmi işçilərin nüfuzunun artırılması sahəsində bir sıra mühüm qərarların 

qəbul edilməsi olmuşdur. Lakin bazar iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri elmi fəaliyyət sferasında 

əsaslı islahatların aparılmasını, elmi nailiyyətlərin və yeni texnologiyaların praktikada tətbiqi 

üçün daha səmərəli mexanizmlərin işlənməsini diktə edir.  

Müasir dövrdə innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsi bütövlükdə innovasiya fəaliy-

yəti üçün əsaslandırılmış strateji innovasiya proqramlarının işlənib hazırlanmasını, innova-

siyaların hazırlanması və tətbiqinin gedişinə strateji nəzarət sisteminin yaradılmasının, işlənib 

hazırlanmış innovasiya layihələrinə kompleks baxılmasını, vahid informasiya siyasətinin 

yeridilməsini, funksional və istehsal bölmələrində innovasiya fəaliyyətinin əlaqələndirilmə-

sini, maliyyə və maddi-texniki resurslarla təmin edilməsini, innovasiyaların hazırlanmasının 

ixtisaslı kadrlarla təmin edilməsini, məqsəddən başlayaraq tətbiqinə qədər innovasiya prob-

lemlərini kompleks həll etmək üçün innovativ fəaliyyət qruplarının, mərkəzlərin, müəssisə-

lərin yaradılmasını şərtləndirir. Ölkə sənayesinin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi üzrə 

strateji tələblərin qarşıya qoyulması innovasiyaların geniş tətbiqi üzrə böyük investisiya qoyu-

luşlarının təmin edilməsini, nisbətən uzun dövr və intellektual potensialdan geniş istifadəni, 

təkcə xarici investorların deyil, həm də ölkədaxili investisiyaların artırılmasını tələb edir və 

bunun üçün daha dərindən, ciddi elmi-texniki və elmi-praktiki arqumentlərlə əsaslandırılmış 

dövlət strateji innovasiya siyasəti formalaşdırılmalı və reallaşdırılmalıdır. Bundan başqa, in-

novasiya subyektlərinin strateji innovasiya konsepsiyasına uyğun olaraq innovasiyaların idarə 

edilməsinin optimallaşdırılması hesabına, nəzərdə tutulan hədəfləri reallaşdırmaq imkanı 

yaranır. Digər tərəfdən, innovasiyaların tətbiqi əsas etibarı ilə  yeniliklərlə əlaqəlidir və “inno-

vasiya” terminin əsasında yeniliyin, yeni məhsulların dayanması yer almışdır. Başqa sözlə, in-

novasiya yeni texnologiya formasında yenilik, məhsul və xidmət növlərinin, istehsal, maliyyə, 
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kommersiya və inzibati xarakterli  təşkilati-texniki və sosial-iqtisadi qərarların səmərəli istifa-

də olunmasından ibarətdir [4]. Amma, bu proseslərin ardıcıl və sistemli şəkildə həyata keçiril-

məsi, ilk növbədə innovasiya fəaliyyətinin bütün mərhələləri üzrə investisiya-maliyyə mexa-

nizmlərinin səmərəliliyini tələb edir. Müasir dövrdə müəssisələrin innovasiyalara olan mara-

ğının aşağı olmasının əsas səbəblərindən biri maliyyə resurslarının çatışmamazlığı ilə izah 

olunur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində innovasiya proseslərinin ləng getməsinin əsas səbəblə-

rindən biri kimi maliyyə resurslarının çatışmaması və xüsusilə müəssisələrin özlərinin yeni in-

novasiyaların işlənməsinə vəsaitlərinin yetərincə olmamasıdır. 

Bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadiyyatın inkişafı və bu inkişafın davamlı xarakter 

alması üçün əlverişli şəraitin yaradılması ölkənin innovasiya fəaliyyətindən və dövlətin in-

novasiya siyasətindən asılı olduğundan müasir şəraitdə düzgün qurulmuş innovasiya siyasəti 

olmadan iqtisadi inkişaf və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya qeyri-mümkündür. Bunun üçün, 

maliyyə-investisiya bazarları inkişaf etməli, investisiyaların səmərəliliyi təmin olunmalı, 

investisiya cəlbediciliyi problemləri həll edilməli, xüsusilə xarici investisiya qoyuluşlarının 

stimullaşdırılması mühiti yaradılmalıdır [11]. Strateji innovasiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi 

məqsədilə innovasiyaların yayılması, işlənməsi və istehsal proseslərinə tətbiqinin təmin olun-

ması kifayət qədər maliyyə tutumlu məsələlərdir. Bu problemlər Azərbaycan üçün də kifayət 

qədər xarakterikdir.  Amma, təəssüf ki, ölkəmizdə bütün səviyyələrdə, o cümlədən sahibkarlıq 

və biznes subyektləri səviyyəsində innovasiya proseslərinin maliyyə təminatının işlək və 

güclü mexanizmləri formalaşdırlmamışdır. Ölkədə innovasiya bazarları yaradılmamış və on-

ların tələbatının ödənilməsi təmin edilməmişdir. İnnovasiyanın kommersiyallaşdırılmasının və 

innovasiyanın tətbiqindən alınan mənfəətin kapitallaşdırılmasını həyata keçirən təşkilatlar 

şəbəkəsi innovasiya fondları yaradılmamışdır [12]. Müəssisələr səviyyəsində innovasiyalar 

əsaslı istehsal sahələrinin yaradılması və innovasiya məhsullarının alınması potensialı xeyli 

zəifdir. Yeni innovasiyaların işlənməsi və tətbiqi üçün müəssisələrin maliyyə resursları bəs 

etmir və bu proseslərin reallaşdırılmasına tələb olunan investisiya-maliyyə resurslarının cəlb-

edilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və gücləndirilməsi aktual məsələlər kimi diqqət 

çəkir.  

 

Tədqiqatın əsas məzmunu 

Qeyd edək ki, strateji innovasiya fəaliyyətinin səmərəli və müasir dövrün tələblərinə 

uyğun şəkildə təmin etmək üçün innovasiya fəaliyyətinin istehlakçının tələbatlarına yönümlü-

lüyü məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməli, innovasiyaların tətbiqindən gözlənilən nəticələrin 

maksimum obyektiv proqnozlaşdırılması və mənfəətlik, rentabellik göstəriciləri üzrə hesabat-

ların hazırlanması, əsaslandırılmaların aparılması məsələlərinə daha çox diqqət yetirilməlidir. 

İnnovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisənin məqsədlərindən çıxış edərək, innovasiya 

fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi təmin olunmalı, sistemli yanaşma-

lara üstünlük verilməli, müəssisə kollektivinin təşəbbüskarlığına motivasiyalar artırılmalı, in-

tellektual resurslardan səmərəli istifadə üçün münbit şərait yaradılmalıdır. İşlənilmiş inno-

vasiya strategiyası müəssisənin innovasiya imkanlarının real qiymətləndirilməsinə şərait ya-
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radır, müəssisədaxili investisiya potensialından  maksimum istifadə edilməsinə və maliyyə re-

surslarının aktiv surətdə səfərbər edilməsinə imkan yaradır. Müəssisənin innovasiya strategi-

yasının olması, perspektiv cari və operativ idarəetmə arasında dəqiq qarşılıqlı əlaqəni təmin 

edir. İşlənilmiş innovasiya strategiyası - müəssisənin uzunmüddətli innovasiya strategiyasının 

iqtisadi və sosial inkişafının həyata keçirilməsinin mexanizmini təmin edir Bu baxımdan, ye-

niliklərin idarə edilməsinin innovasiya sisteminin təhlilini bir tərəfdən innovasiya strategiyası-

nın tipi, digər tərəfdən isə müəssisənin strukturu, texnologiyası, heyəti və digər parametrləri 

ilə sıx əlaqədə aparmaq vacibdir. Başqa sözlə, müəssisənin bazarda davranış strategiyası hü-

cum və ya müdafiə xarakterli ola bilər. İnnovasiyayönlü müəssisə çox hallarda özünün əsas-

landırılmış və proqnozlaşdırılmış, risklərlə xarakterizə edilən innovasiya strategiyasını forma-

laşdırır və onun reallaşdırılması istiqamətində məqsədli tədbirlər görür [2]. İnnovasiya fəaliy-

yətinin maliyyə təminatının maksimum gücləndirilməsi üçün bazar iqtisadiyyatı prinsipləri və 

mexanizmləri mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. Yəni, biznesin təşkili və idarəedilməsi üzrə 

yanaşmalar bazar iqtisadiyyatı mexanizmlərinə uyğun olmalı və investisiyaların maliyyələşdi-

rilməsi mənbələri müəyyənləşdirilməlidir. Dünya təcrübəsindən yanaşdıqda, bu kimi potensial 

investisiya-maliyyə mənbələrinə müəssisələrin sərəncamında olan öz vəsaitləri, başqa sözlə 

amortizasiya ayırmaları, toplanmış maliyyə vəsaitləri, banklardan götürdükləri kredit, müəssi-

sənin qiymətli kağızlarının emisiyasının yerləşdirilməsindən əldə olunan vəsaitlər, bir sıra 

digər mərkəzləşdirilmiş maliyyə resursları və şübhəsiz, xarici investisiyalar daxildirlər [6, s. 

314]. Maliyyə mənbələrinin optimal müəyyənləşdirilməsi və investorların innovasiya fəaliy-

yəti sahələrinə fəal şəkildə gəlmələrini təmin edən mühitin yaradılması, dövlət dəstəyi mexa-

nizmləri ilə yanaşı, stimullaşdırıcı bazar iqtisadiyyatı mexanizmlərinin hazırlanaraq tətbiq 

edilməsi daha dayanıqlı maliyyə mənbələrinin formalaşdırılmasında ciddi önəm kəsb edirlər. 

Hər bir investisiya-innovasiya layihəsi dərinliklə öyrənilməli, elmi-iqtisadi və elmi-texniki 

olaraq əsaslandırılmalı, maliyyə mənbələri üzrə proqnozlar və gözlənilən nəticələr hazır-

lanmalı, zəruri, praktiki fəaliyyət alətləri işlənərək tətbiq olunmalıdır. İnvestisiya-innovasiya 

layihəsinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan maliyyə resursları üzrə hesabatın optimallığı 

və dürüstlüyü təmin edilməli, şəffaflıq prinsiplərinə əməl olunmalı və maliyyə resurslarından 

səmərəli istifadənin təmin olunması üzrə metodoloji, metodiki və əməliyyat prinsipləri müəy-

yənləşdirilməli, obyektiv reallıqlar nəzərə alınmaqla qiymətləndirilməlidir. İnnovasiya infra-

strukturunun təşkili, strateji innovasiya fəaliyyətinin investisiya-maliyyə təminatının tərkib 

komponentlərinin müəyyənləşdirilməsi və baxılan layihələrin maliyyə mənbələrinin uzun-

müddətli dövr üçün bütün mümkün mənbələr hesabına diversifikasiyalaşdırılması mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu kimi mənbələr sırasında dövlət tərəfindən ayrılan məqsədli kapital 

qoyuluşları, investisiyalar, dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan vəsaitlər, müxtəlif elm, innova-

siya və texnologiyalar, investisiya fondlarının ayırdığı maliyyə resursları, qeyri-dövlət təşki-

latlarının vəsaitləri, sığorta təşkilatlarının yönəltdiyi investisiyalar, vençur kapitalı, sahibkar-

lıq və biznes subyektlərinin ayırdıqları maliyyələr, xarici investorların yatırdığı sərmayələr və 

s. ola bilər [10, s. 138]. Əksər müəssisələrin davamlı şəkildə əlçatan kredit resurslarına ehti-

yacı olsa da, bunları reallaşdırmaq mənbələri xeyli azdır və belə bir şəraitdə innovasiya məh-
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sullarının istehsalının təşkil edilməsi perspektivləri, şübhəsiz zəif olaraq qalacaqdır. Buna gö-

rə də, regionlarda innovasiya sisteminin təşkili və idarəedilməsi tədbirləri çərçivəsində bu 

proseslərin maliyyə təminatı mexanizmlərinə ciddi önəm verilməlidir [9]. Burada müəyyən 

güzəştlərin tətbiqi ilə bərabər, digər tənzimləyici mexanizmlərin, o cümlədən vergi mexa-

nizmlərinin tətbiqi, vergitutma amillərindən məqsədli istifadə olunması müəyyən səmərə verə 

bilərdi.  İnnovasiya proseslərinin idarə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və onların tətbiqi 

məsələlərində strateji yanaşmalara üstünlük verilməlidir. İnnovasiyaların inkişafı iqtisadiyya-

tın müxtəlif sahələrinin modernləşdirilməsində və yüksək texnologiyaların tətbiqində daha 

böyük səmərə verə bilər. Məsələn, innovasiyaların daha çox işləndiyi və tətbiq edildiyi texno-

parklarda dayanıqlı maliyyə təminatının təşkili və onun fəaliyyət mexanizmlərinin hazırlan-

ması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu texnoparklarda investisiya-maliyyə təminatının optimal 

təşkili, eyni zamanda həmin texnoparkların səmərəli fəaliyyətinin əsas göstəricisi kimi baxılır. 

Texnoparklarda, maliyyə investisiya ehtiyatlarının vəziyyətini, onlardan səmərəli istifadə sə-

viyyəsini, həmçinin zəruri maddi-texniki resurslarla təminatlılığının dayanıqlı və davamlı ol-

malarını inteqrativ şəkildə xarakterizə etmək üçün zəruri məsələlər kompleks baxılmalı və 

qiymətləndirilməlidir. Belə bir qiymətləndirmə texnoparkların kompleks fəaliyyətinin təşkili 

üçün vacib olan maliyyə və texniki resurslardan istifadə mexanizmlərinin nə dərəcədə işləkli-

yini və səmərəliliyini əks etdirir. Maliyyə mexanizminin fəaliyyəti maliyyə ehtiyatlarının ya-

radılmasına, onun bölüşdürülməsinə, yaradılmış maliyyə ehtiyatlarından maksimum səmərəli 

istifadə edilməsinə imkan verir [8, s. 66]. İnnovasiya fəaliyyətinin təşkili üçün müəssisələrin 

maliyyə strategiyası olmalı və maliyyə resurslarının təşkili mənbələri təmin edilməlidir. Bazar 

iqtisadiyyatı müəssisələrdə maliyyə mənbələrini yaradır. Məsələn, özəlləşdirmədən əldə edi-

lən maliyyə resursları, qiymətli kağızlar üzrə divident və faizlər. Bütün hallarda müəssisə özü-

nün potensial maliyyə mənbələrinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi strategiyasına 

malik olmalı, əlavə mənbələrin yaradılması istiqamətində məqsədli tədbirlər həyata keçirməli-

dir [7, s. 157].  

Maliyyə təminatının dayanıqlı olduğu təqdirdə innovasiya fəaliyyətinin daha səmərəli 

və məhsuldar formalaşdırılması və modelləşdirilməsi imkanları artır. Bu proseslərdə innova-

siya fəaliyyətinin spesifik cəhətlərinə ciddi önəm verilməlidir. Belə ki, innovasiya fəaliyyəti 

və biznesi innovasiya prosesinin tsiklik xarakteri, yüksək risk dərəcəsi, funksional quruluşu-

nun qeyri-adi çevikliyi və digər fərqli xüsusiyyətlərə malikdir və özünəməxsus iqtisadi anla-

yışlar vasitəsilə reallaşdırılır. Müəssisələrin innovasiya prosesinə mane olan amillərin müəy-

yən edilməsi vacib şərtlərdəndir. Təbii ki, belə amillərdən ən başlıcası bu məqsəd üçün 

maliyyə vəsaitlərinin kifayət dərəcədə olmamasıdır. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələrdə innovasi-

ya proseslərinə ayrılan vəsaitlər ölkənin ümumi daxili məhsulunun həcmində əsaslı yer 

tuturlar [13]. İnnovasiyaların yayılması və strateji innovasiya fəaliyyətinin kompleks şəkildə 

təmin edilməsi üçün innovatik mexanizmlərin və vasitələrin fəal şəkildə dövriyyəyə cəlb edil-

məsi tələb olunur. Dünya təcrübəsində bu proseslərdə bir sıra innovatik elementlərə malik 

fəaliyyət mexanizmlərindən, texnoparklardan, sənaye parklarından, sənaye məhəllələrindən 

fəal şəkildə istifadə olunur [16]. Bu qeyd olunan fəaliyyət mexanizmlərinin investisiya-maliy-
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yə təminatının güclü olduğu təqdirdə, həmin qurumların iqtisadi inkişaf proseslərinə və iqtisa-

diyyatın müxtəlif sahələrinə müsbət effektlə müşahidə olunur. Belə ki, bu halda multiplikativ 

təsir dairəsi ilə yanaşı, innovasiya fəaliyyəti nəticəsində müxtəlif iqtisadiyyat sahələrinin 

mövcud təbii və iqtisadi resurslarından səmərəli istifadə edilməsi üçün şərait yaranır. Amma, 

bunlara nail olmaqdan ötrü innovasiya mühitinin cəlbediciliyi artırılmalı və onun fəaliyyətdə 

olan mexanizmləri təkmilləşdirilməlidir. Belə ki, innovasiyalar sosial-iqtisadi proseslərə əhə-

miyyətli təsir göstərmək imkanına malikdir. Bundan əlavə, innovasiya prosesləri istehsalın və 

sosial münasibətlərin strukturunu yeniləmək üçün əlverişli iqtisadi vasitə kimi diqqət çəkir. 

Bu proseslərdə innovasiyaların tətbiqi hesabına istehsal və xidmət proseslərində  əhəmiyyətli 

dəyişikliklərin yaradılmasına nail olmaq mümkündür. İnnovasiyalar müəssisələrin fəaliyyəti-

nin əhəmiyyətli dərəcədə yenilənməsinə və rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsinə, sosial-iqti-

sadi funksiyaların həyata keçirilməsinə müsbət təsir göstərməklə bərabər, həm də müəssisənin 

maliyyə-təsərrüfat nəticələrinin yaxşılaşdırılmasına, rentabellik və gəlirlilik səviyyəsinin yük-

səldilməsinə imkan verir. İnnovasiyaların fəal şəkildə tətbiqinin başlıca  məqsədi - yeni məh-

sulun və yüksək texnologiyanın yaradılması, işlənməsi və tətbiqi ilə daha çox bağlıdır. İnno-

vasiyalar təkrar istehsal proseslərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsində və sahibkarlıq fəaliy-

yətində mənfəətin əldə olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. Belə ki, innovasiyalar 

fəal şəkildə istehsal proseslərinin səmərəliliyini və istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi proseslərinə müdaxilə etmək və əhəmiyyətli dəyişiklikləri reallaşdırmaq xüsu-

siyyətləri ilə seçilirlər. Başqa sözlə, innovasiyalar nəticəsində əldə olunan məhsullar öz 

analoqları ilə müqayisədə xeyli fərqlənirlər, keyfiyyət və digər parametrlərə görə, onlardan 

üstün cəhətləri ilə diqqət çəkirlər. Müəssisənin fəaliyyətinin strateji innovasiya idarəetmə və 

maliyyə təminatı mexanizmləri strategiyasından baxsaq, bazarda məhsula görə strategiyanın, 

yəni idarəetmə və maliyyə təminatı strategiyasının optimal seçilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu strateji yanaşmaların mahiyyəti müəssisənin potensialının bazardakı vəziyyətə uy-

ğunlaşdırılmasından ibarətdir, yəni daxili mühit xarici mühitə adekvat olmalıdır. Belə olduğu 

halda, strategiyalar müxtəlif ola bilər, burada əsas məqsəd hər bir məhsula və analoji bazara 

uyğun olan, qarşıya qoyulan strateji məqsədlərə cavab verən hədəflərin seçilməsi vacib şərt-

lərdəndir. Digər tərəfdən, idarəetmə sferası yalnız istehsalı deyil, eyni zamanda elmi-tədqiqat 

və layihə-konstruktor işlərini, satışı, maliyyəni, kommunikasiyaları, bütövlükdə müəssisənin 

fəaliyyətinin bütün sahələrini özündə əks etdirir [14]. Təcrübədə formalaşan və diqqət çəkən 

innovasiya mühiti ilə bağlı təhlillərdən baxsaq, innovasiya  prosesinə müxtəlif mərhələlər, o 

cümlədən  yeni texniki ideyanın, texnologiyanın işlənib-hazırlanması, onun istehsala tətbiqi, 

yeni məhsulun alınması və kommersiyalaşması, həmçinin innovasiya məhsulları üzrə satış ba-

zarlarının mənimsənilməsi, istehsal olunan innovasiya məhsullarının rəqabət qabiliyyətliliyi-

nin yüksəldilməsi daxildirlər.  

Müasir bazar iqtisadiyyatı dövründə innovasiyaların tətbiqi, innovasiyalar bazarının 

inkişaf etdirilməsi, innovasiyaların işlənməsinə, hazırlanmasına və tətbiqinə əlverişli şəraitin 

yaradılmasında səmərəli innovasiya fəaliyyəti strategiyasının strateji əhəmiyyəti vardır. Belə 

ki, aqressiv bazar strategiyası müəyyən bazar seqmentində və müəyyən satış sahəsində inno-
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vasiyalar baxımından aparıcı müəssisəyə çevrilmək istəyini büruzə verir. Bu halda, istər yeni, 

istərsə də işlənmiş təsərrüfat fəaliyyəti sahələrində yeniliklərin aktiv axtarışına və işlənib 

hazırlanmasına yönəlmiş hücum strategiyasının qəbul edilməsi müəssisənin təşkilati struktu-

runda əsaslı dəyişikliklərin həyata keçirilməsini şərtləndirir. Yeniliyə meyilli innovatik müəs-

sisələr və digər innovasiya subyektləri yüksək risk şəraitində fəaliyyət göstərmək məcburiyyə-

tində qalırlar [15]. Belə bir şəraitdə qabaqlayıcı xarakter daşıyan yeniliklərin uğurlu reallaşdı-

rılması şəraitində “iqtisadi dayanıqlılığının” ehtiyatı olan, yeni rəqabətqabiliyyətli məhsulların 

çeşidinin formalaşdırılması, innovasiya əsaslı istehsalın strukturunun genişləndirilməsi və rə-

qabətqabiliyyətli innovasiya məhsulları hesabına bu strukturun diversifikasiyalaşdırılması va-

cib hesab olunur. İnnovasiyaların və bunlarla bağlı texnoloji yeniliklərin hazırlanması, onların 

əsaslandırılması, sınaqlardan keçirilməsi, tətbiqi istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi, o 

cümlədən innovasiyalara və yeni innovasiya məhsullarına uzunmüddətli dövr üçün sifarişlərin 

formalaşdırılması, maliyyə məsələlərinin etibarlı şəkildə həll olunması, innovasiyalar və 

texnologiyalar bazarları iştirakçılarının ucuz kredit resurslarına əlçatanlığının təmin olunması 

xüsusi önəm daşıyır. Eyni zamanda, metodoloji baxımdan, innovasiya fəaliyyətinin innovasi-

ya məsələlərinin paralel həlli əsasında qurulması, strateji innovasiya fəaliyyətinin səmərəlili-

yinin yüksəldilməsi problemlərinə diqqət artırılmalı, bu sahədə tətbiq olunmuş mühüm idarə-

etmə mexanizmlərinin adekvatlığı qiymətləndirilməli və maliyyə təminatı problemlərinin həlli 

yolları müəyyənləşdirilməlidir [17]. İnnovasiyaların tətbiqi əslində elə yeniliklə bağlıdır və 

innovasiya anlayışının kökündə də yeniliyin, yeni məhsulların dayanması bununla bağlıdır. 

Belə ki, innovasiya yeni texnologiya şəklində yenilik, məhsul və xidmət növlərinin, istehsal, 

maliyyə, kommersiya və inzibati xarakterli təşkilati-texniki və sosial-iqtisadi qərarların səmə-

rəli istifadə edilməsidir [1].  

Müasir dövrdə Azərbaycanda innovasiya mühitinin təkmilləşdirilməsi məsələləri kifayət 

qədər aktuallığı ilə diqqət çəkir. Bununla bağlı problemlər, eyni zamanda mürəkkəbliyi ilə se-

çilir, belə ki, innovasiyaların işlənməsi, mənimsənilməsi və həyata keçirilməsi ilə bağlı inno-

vasiya fəaliyyəti strategiyasının konseptual səviyyədə formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi 

kompleks və sistemli yanaşmanı tələb edir. Bu baxımdan, strateji innovasiya fəaliyyətinin ida-

rəetmə sisteminin yaradılmasında və gücləndirilməsində, innovasiya səmərəliliyinin yüksəl-

dilməsində ali menecmentin yeni prinsiplərinin kompleks tətbiqi, həmçinin investisiya-maliy-

yə təminatının gücləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Milli iqtisadiyyatın inkişafı və 

onun səmərəliliyinin artırılması problemləri qlobal iqtisadi təhlükələrin artdığı üçün kifayət 

qədər aktualdır. Ölkəmiz öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, milli iqtisadiyyatın davamlı 

və tarazlı iqtisadi inkişaf modelinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi məqsədilə əhə-

miyyətli işlər görmüşdür. Amma, əksər sahələrdə iqtisadi islahatlar aparılmasına, iqtisadiyya-

tın sabitliyi mexanizmlərinin yaradılmasına və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın əsasən tə-

min olunmasına baxmayaraq, ölkədə əlverişli investisiya-innovasiya mühiti formalaşdırmamış 

və innovasiya fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi təmin edilməmişdir. Eyni zamanda, yeniliklə-

rin, innovasiyaların idarə edilməsinin təşkili problemləri xüsusi diqqət mərkəzində saxlanıl-

malı və tətbiq edilən mexanizmlər adekvatlığı ilə fərqlənməlidir. Müəssisələr innovasiyaları 
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tətbiq edərkən, hər bir zəruri texnoloji parametrləri, istehsal infrastrukturunun imkanlarını və 

innovasiya bazarının konyukturası ilə bağlı aktual olan səmtləri nəzərə almalıdırlar [5]. 

İnnovasiya mühitinin cəlbediciliyinin artırılması və bununla bağlı mövcud mexanizmlərin 

təkmilləşdirilməsi tədbirlərinin intensivləşdirilməsi tələb olunur. Xüsusilə, sənaye sahələrində 

innovatik yanaşmaların tətbiq edilməsi və innovasiyayönlü müəssisələr şəbəkəsinin yaradıl-

ması problemlərinə daha çox diqqət ayrılmalıdır. Bu məqsədlə, iqtisadiyyatda bazar və digər 

institutsional dəyişikliklər dərinləşməli, innovasiya infrastrukturunun dünya təcrübəsinə uy-

ğun şəkildə formalaşdırılması təmin olunmalı, sahibkarlıq fəaliyyəti genişləndirilməli və sa-

hibkarların innovasiya layihələrinə maraqlarının artırılması prosesləri stimullaşdırılmalı, gü-

zəştlər tətbiq edilməli, elmi tədqiqatlar və araşdırmalar inkişaf etdirilməli, bunun üçün elmi 

tədqiqatların genişləndirilməsinə imkan verən maliyyə təminatı mexanizmləri yaradılmalı və 

tətbiq olunmalı, innovasiya istehsal şəbəkəsinin təşkilinə daha ciddi önəm verilməli, istehsalın 

modernləşdirilməsi və müəssisələrin yenidənqurulması həyata keçirilməli, yüksək texnologi-

yalara üstünlük verilməli, texnologiyaların transferinin səmərəlilik konsepsiyası hazırlanmalı 

və həyata keçirilməli, iri həcmli investisiya-innovasiya layihələri işlənib hazırlanmalı, onların 

məhsuldar şəkildə reallaşdırılması istiqamətində ardıcıl addımlar atılmalı, innovasiya fəaliy-

yəti ilə məşğul olan subyektlərin fəal şəkildə xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaları üçün 

zəruri şərait yaradılmalı və beynəlxalq əməkdaşlıq məqsədilə əlaqələrin genişləndirilməsi isti-

qamətində məqsədli işlər görülməli, ölkə regionlarında mövcud təbii və iqtisadi resurslardan 

fəal istifadə etməklə innovatik funksiyaların tətbiqi təmin olunmaqla iqtisadi fəallıq artırılma-

lı, regionların dayanıqlı inkişaf proqramları işlənib hazırlanmalı və onların iqtisadi potensia-

lından səmərəli istifadə edilməsinə nail olunmalı, ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif 

sahələrinin, ilk növbədə qeyri-neft sektoru sahələrinin innovasiyalaşdırılması tədbirlərinin 

sürətləndirilməsi üçün zəruri işlər görülməli, yeni dövlət proqramları, konsepsiya və strate-

giyalar, o cümlədən, investisiya-maliyyə təminatı mexanizmləri hazırlanaraq həyata keçiril-

məlidir. Bundan əlavə, ölkə ərazisində səmərəli fəaliyyət göstərən innovasiya sisteminin 

yaradılması başa çatdırılmalı, innovasiya fəaliyyətinin sürətləndirilməsi təmin edilməli, döv-

lətin innovasiya siyasətinin inkişaf konsepsiyası hazırlanmalı və strateji innovasiya fəaliyyə-

tinin investisiya-maliyyə təminatı konsepsiyası formalaşdırılmalıdır. Artıq, ölkəmizdə strateji 

yol xəritələrinin reallaşdırılması prosesləri intensiv fazaya keçmişdir. Əksər iqtisadiyyat sahə-

lərində institusional dəyişikliklər və tənzimlənmələr aparılmaqdadır, bir çox yeni dövlət qu-

rumları yaradılmışdır, praktiki fəaliyyət mexanizmləri sürətlə yenilənməkdədir. Strateji yol 

xəritələri çərçivəsində ağır sənaye sahələrinin və ümumilikdə sənaye sektorunun müxtəlif 

sahələrinin inkişafı istiqamətində, o cümlədən əlavə dəyər yaratmaq potensialı yüksək olan 

sənaye sahələrində strateji hədəflər müəyyənləşdirilmiş, məhsul istehsalının həcminin, isteh-

sal potensialının əhəmiyyətli səviyyədə artırlması nəzərdə tutulmuşdur. Bütün bunlar davamlı 

şəkildə yüksək texnologiyaların tətbiqini, məhsuldar mexanizmlərin dövriyyəyə cəlb edilmə-

sini şərtləndirir. Əksər iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dünya ölkələri bu qəbildən olan prob-

lemlərin həll edilməsində innovatik yanaşmalardan və mexanizmlərdən uğurlu istifadəyə nail 

ola bilmişlər. Bu baxımdan, ölkəmizdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi məqsədilə sənaye sahə-
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lərinin innovasiyalaşdırılmasının iqtisadi problemlərinin həll edilməsi kifayət qədər vacib 

məsələlərdəndir. Son illərdə Azərbaycanda innovasiya siyasətinin gücləndirilməsi, innovasiya 

sisteminin formalaşdırılması ilə bağlı davamlı tədbirlərin görülməsinə baxmayaraq, hələ də 

vahid milli innovasiya sistemi formalaşdırılmamışdır. Sənaye müəssisələrinin və sahələrinin 

innovasiyalaşdırılması prosesləri olduqca zəifdir. İnnovasiya əsasında hazırlanmış məhsulla-

rın çeşidi məhduddur və s. Bunlarla bərabər, qlobal təsir dairəsinin genişləndiyi, qlobal təzyi-

qin artdığı və yeni çağırışların ortaya çıxdığı bir dövrdə ölkəmizdə strateji innovasiya siste-

minin  idarə edilməsi prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi, nəzərə alınması və onların  xüsusiy-

yətlərinin dərindən öyrənilməsi vacib şərtlərdəndir və bunun üçün iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrinin innovatik inkişaf potensialının obyektiv qiymətləndirilməsi və konkret fəaliyyət 

proqramlarının hazırlanması tələb olunur. Eyni zamanda, iqtisadiyyatın innovasiyalaşdırıl-

ması və daha əlverişli innovasiya mühitinin yaradılması ilə bağlı problemlərin öyrənilməsi və 

dəyərləndirilməsi, təhlil edilməsi, yanaşmaların müasir dövrün tələbləri və ölkəmizdə hazırda 

icra prosesləri intensiv fazaya daxil olmuş strateji yol xəritələrinin hədəfləri kontekstində 

uzlaşdırılması vacib şərtlərdəndir. Bundan əlavə, beynəlxalq təcrübədən baxsaq, müxtəlif  

təsərrüfat subyektləri bazarda rəqabət qabiliyyətini qoruyub saxlaya bilmək üçün müntəzəm 

olaraq öz təsərrüfat fəaliyyətində dəyişikliklər etməli, müasir dövrün tələbləri və çağrışlarını 

nəzərə almalıdır. Bunlarla bərabər, hər bir innovasiyayönlü müəssisələrin aid olduğu sahənin 

ölkədə mövcud olan qabaqcıl təcrübəsinə, dünyadakı ən yaxşı nümunələrə, elmi tədqiqatlar 

sahəsindəki son nailiyyətlərə uyğun olması hədəf kimi götürülməlidir. Ümid edirik ki, ölkədə 

yeni İnnovasiyalar Agentliyinin yaradılması və onun fəaliyyətinin səmərəli təşkili ilə bu qeyd 

olunan aktual məsələlər üzrə zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunacaqdır [3]. Ölkəmizdə 

innovasiyaların yayılması və innovasiya fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı görülən işlərin daha 

intensiv səviyyəyə qaldırılması üçün güclü maliyyə təminatı mexanizmləri tələb olunur. Məhz 

əsasən bu səbəbdən, hazırkı dövrə qədər ölkədə innovasiya fəaliyyətinin geniş spekterdə 

təşkili mümkün olmamışdır. Bu sahədə rəsmi statistikanın gücləndirilməsinə də ciddi ehtiyac 

vardır və bu halda strateji innovasiya fəaliyyətinin investisiya-maliyyə təminatının aktual 

məsələləri üzrə daha obyektiv təhlillər aparmaq, fəaliyyət proqramları və strategiyaları 

hazırlamaq mümkündür.  

 

Y E K U N 

 

Azərbaycanda strateji innovasiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi və bununla bağlı olaraq 

investisiya-maliyyə təminatının aktual məsələlərinin həll edilməsi üçün bir sıra məsələlərə xü-

susi diqqət yetirilməlidir: 1) innovasiyaların işlənməsi, hazırlanması və tətbiqi proseslərinin, 

həmçinin innovasiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi məqsədilə mövcud qanunvericilik baza-

sının dünya səviyyəsinə uyğunlaşdırılması tədbirləri başa çatdırılmalıdır; 2) innovasiyayönlü 

müəssisələrin investisiya-maliyyə cəlbediciliyi təmin edilməli və stimullaşdırıcı mexanizmlər 

hazırlanmalıdır; 3) uzun müddətdir söhbət gedən milli innovasiya sisteminin formalaşdırıl-

ması proseslərinin başa çatdırılması üçün təsirli tədbirlər görülməlidir və 4) hazırkı şəraitdə 
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innovasiyaların səmərəli formada yayılması və tətbiq edilməsi məqsədilə fəaliyyət proseslə-

rinin stimullaşdırılması mexanizmləri, dövlət dəstəyi alətləri, o cümlədən güzəştlər, investi-

siya-maliyyə mexanizmləri hazırlanmalı, onların tətbiqi məsələlərinə ciddi önəm verilməlidir. 

Strateji innovasiya fəaliyyətinin səmərəli təşkili məqsədilə, bu istiqamətdə baş verən 

proseslər üzrə daha çevik mexanizmlərin tətbiq edilməsi, innovasiyaların idarəetmə sahəsin-

dəki səmərəli yeniliklərin tətbiqi haqqında informasiya bazasının obyektiv formalaşdırılması 

və innovasiyalarının tətbiqinə əngəllik yaradan maneələrin azaldılması tədbirləri reallaşdırıl-

malıdır. Müəssisələrdə strateji innovasiya fəaliyyəti üzrə proseslərin səmərəliliyinin təmin 

olunması və idarəetmə sisteminin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı innovasiya layihələrinə maliyyə 

yardımlarının göstərilməsi istiqamətində dövlət dəstəyi mexanizmlərinin işlənib hazırlanması 

və tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müəssisə daxilində innovasiya prosesinin arzuolunan 

nəticələrinə nail olmaq üçün bu prosesin iştirakçılarına motivasiya sisteminin yaradılmasının 

böyük əhəmiyyəti vardır. Məlumdur ki, yeniliklərin həyata keçirilməsində rəhbərlərin əmək-

daşlara yeni ideyaların mənbəyi kimi baxması və bu ehtiyatdan istifadə etmək bacarığı müəs-

sisələrdə innovasiya proseslərinin səmərəliliyini artırmağa imkan verir və bu tədbirlərin hə-

yata keçirilməsinin başlıca şərtlərindən biri də maliyyə təminatı probleminin həll edilməsidir. 

Bunlarla bağlı olaraq bir qrup məsələlərə strateji yanaşmaların təmin edilməsi tələb olunur:  

 Azərbaycanda strateji innovasiya fəaliyyətinin təşkili və intensivləşdirilməsi üzrə 

strateji yanaşmalar təmin olunmalı, milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması başa çat-

dırılmalı və bunlarla bağlı məsələlərin reallaşdırılması tədbirləri görülməlidir;   

 ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan verə biləcək investisiya-innovasiya layihələ-

rinin hazırlanması, bu layihələrə təcrübəli dünya firmalarının və kompaniyalarının cəlb edil-

məsi təmin edilməli və bunun üçün ölkədə investisiya-innovasiya cəlbediciliyi mühiti 

yaradılmalıdır; 

 Strateji innovasiya fəaliyyətinin investisiya-maliyyə təminatının həll edilməsi və 

bunun üçün etibarlı mexanizmlərin yaradılması məqsədilə mühüm innovasiya layihələrinin 

qarışıq və birbaşa büdcədən maliyyələşdirilməsi, innovasiya layihələrinin büdcədən kreditləş-

dirilməsi, innovasiya fəaliyyətini və innovasiya proseslərini stimullaşdıran vergi güzəştləri 

praktikasından istifadə edilməsi, innovasiya sahibkarlığı və biznes subyektlərinin  innovasiya 

risklərinin dövlət sığortalaşdırma sisteminin yaradılması tədbirləri həyata keçirilməlidir; 

 ölkədə bank və sığorta təşkilatlarının strateji innovasiya fəaliyyətinin investisiya-

maliyyə təminatı mexanizmlərinin hazırlanmasında iştirakı stimullaşdırılmalı, innovasiyayönlü 

sahibkarlıq və biznes subyektlərinin ucuz kredit resurslarına əlçatanlığı təmin olunmalıdır;  

 innovasiya fəaliyyətini və innovasiya proseslərini stimullaşdıran vergi güzəştlərinin 

müəyyənləşdirilməsi, innovasiya infrastrukturunun yaradılmasını stimullaşdıran və motivasi-

ya edən vergi mexanizmlərinin hazırlanması, ümumilikdə innovasiya məhsulunda vergi ödə-

nişlərinin həcminin azaldılması, vergi tətillərinin tətbiq edilməsi tədbirlərinin sistemli, ardıcıl 

şəkildə reallaşdırılmalıdır və s.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ  
 

Р Е З Ю М Е 
 

Цель исследования – состоит в рассмотрении актуальных вопросов инвестици-
онно-финансового обеспечения стратегической инновационной деятельности в Азер-
байджане. С этой целью раскрыты проблемы организации стратегической инновацион-
ной деятельности. Систематизирована и обоснована важность рассмотрения проблем 
инвестиционно-финансового обеспечения финансовой деятельности. Дано обоснование 
важности развития финансовых источников для обеспечения процессов разработки, 
распространения и применения новых инноваций. Раскрыты проблемы повышения 
привлекательности внутренней и иностранной инвестиционной среды с целью активно-
го привлечения вложений в сферу стратегической инновационной деятельности в Азер-
байджане. Обоснована стратегическая важность создания надежных финансовых ис-
точников в организации инновационной деятельности предприятий.   

Методология исследования – состоит из системного и сравнительного анализа, 
рассмотрения методологических подходов и актуальных вопросов инвестиционно-фи-
нансового обеспечения стратегической инновационной деятельности в Азербайджане с 
учетом существующих проблем в данной сфере.  

Практическая значимость исследования – результаты и материал исследования 
могут использоваться в решении актуальных вопросов инвестиционно-финансового 
обеспечения стратегической инновационной деятельности в Азербайджане, а так же в 
подготовке стратегий деятельности и соответствующих государственных программ. 

Результаты исследования – состоят из разработки более действенных механиз-
мов деятельности по улучшению инвестиционно-финансового обеспечения стратеги-
ческой инновационной деятельности в условиях роста глобальных воздействий, подго-
товки соответствующих рекомендаций, предложений по определению более продук-
тивных инвестиционных каналов и финансовых источников.  

Оригинальность и научная новизна исследования – в первую очередь, в 
рамках фундаментальных исследований, предусмотренных структурой статьи раскрыта 
сущность и особенности существующих проблем в обеспечении прочности действую-
щих инвестиционно-финансовых механизмов в стратегической инновационной дея-
тельности в Азербайджане. Определены основные элементы и компоненты механизмов 
деятельности инвестиционно-финансового обеспечения инновационной сферы с уче-
том глобального влияния. Раскрыта сущность вопросов по устранению барьеров для 
решения проблем инвестиционно-финансовой обеспеченности и усиления инновацион-
ной деятельности в Азербайджане. Сформированы актуальные взгляды и обоснованы 
пути решения проблем инвестиционно-финансового обеспечения инновационной дея-
тельности. Обоснованы и систематизированы важные элементы стратегии деятельнос-
ти в сфере обеспечения надежности инвестиционно-финансовых каналов, способствую-
щих эффективной организации разработки, освоения и применения инноваций.  

Ключевые слова: стратегическая инновационная деятельность, инвестиционно-
финансовая обеспеченность, стратегические аспекты инновационной деятельности, 
проблемы развития рынка инноваций, государственная инновационная политика, проб-
лемы инновационно-инвестиционной привлекательности, актуальные вопросы иннова-
ционно-инвестиционной обеспеченности. 
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MAIN ISSUES OF INVESTMENT AND FINANCIAL SECURITY OF STRATEGIC 
INNOVATIVE ACTIVITY IN AZERBAIJAN 

 
A B S T R A C T 

 
The purpose of the research consists of main issues of investment and financial 

security of strategic innovative activity in Azerbaijan. Problems of the organization of 
strategic innovative activity are opened for this purpose. Importance of problems of 
investment and financial security of financial activity is improved then. Justification of 
importance of development of financial sources for ensuring processes of development, 
distribution and application of innovations is given. Problems of increase in appeal of the 
internal and foreign investment environment for the purpose of active attraction of 
investments to the sphere of strategic innovative activity in Azerbaijan are described. 
Strategic importance of creation of reliable financial sources in the organization of innovative 
activity of the enterprises is improved.   

The methodology of the research consists of the system and comparative analysis, 
methodological approaches and main issues of investment and financial security of strategic 
innovative activity in Azerbaijan taking into account the existing problems in this sphere.  

The  practical importance of the research - results and material of a research can be 
used in the solution of main issues of investment financial and security of strategic innovative 
activity in Azerbaijan, and also in preparation of strategies and appropriate state programs. 

The results of the research  consist of development of more effective mechanisms of 
activities for improvement of investment and financial security of strategic innovative activity 
in the conditions of growth of global influences, preparation of the corresponding 
recommendations, offers on definition of more productive investment channels and financial 
sources.  

The originality and scientific novelty of the research: within the basic researches 
provided by structure of article the essence and features of the existing problems in ensuring 
durability of the operating investment and financial mechanisms in strategic innovative 
activity in Azerbaijan is disclosed. Basic elements and components of mechanisms of activity 
of investment financial security of the innovative sphere taking into account global influence 
are defined. The essence of questions on elimination of barriers to the solution of problems of 
investment and financial security and strengthening of innovative activity in Azerbaijan is 
disclosed. Relevant views and solutions of problems of investment and financial security of 
innovative activity are improved. Important elements of the strategy in the sphere of ensuring 
reliability of the investment and financial channels promoting the effective organization of 
development and application of innovations are given in the end of the article.  

Keywords: strategic innovation activity, investment and financial security, strategic 
aspects of innovation activity, problems of development of innovation market, state 
innovation policy, problems of innovation and investment attractiveness, main issues of 
innovation and investment security. 
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