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@1.Мақсади асосии таҳлили функсионалӣ арзишӣ (ТФA) иборат аст 

аз? 

$A) Коҳҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; 

$B) Иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) Нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Нишон додани малакаю маҳорат; 

$E) Бизнеси дугонагӣ; 

 

@2.Хелҳои лоиҳаҳои илмиро номбар кунед? 

$A) Ташаббусӣ, базаи моддӣ-техникӣ, шабакаҳои ахборотӣ ва базаи 

маълумотҳо; 

$B) Лоиҳаҳои инкишофи базаи моддӣ-техникии тадқиқотҳои илмӣ; 

$C) Лоиҳаҳои бунёди шабакаҳои ахборотӣ ва базаи маълумотҳо; 

$D) Ташаббусӣ нашриётӣ, ташкили корҳои экспидитсионӣ; 

$E) Ташаббусӣ нашриётӣ; 

 

@3.Назарияи чашмдоштҳо ва кансепсияи адолатро кадоме аз ин 

олимон асоснок намудааст? 

$A) Портер-Лоурен; 

$B) Врум; 



$C) Ф.Ҳертсберг; 

$D) Ф.Тейлор; 

$E) К. Макс; 

 

@4.Ҷадвали кориеро, ки дар мавриди он корманд метавонад вақти ба 

кор омадан ва аз кор рафтанро дар ҳудуди муайяннамудаи роҳбар 

интихоб кунад- ҷадвали? 

$A) Чандирӣ меноманд; 

$B) Вақтбай меноманд; 

$C) Корбай меноманд; 

$D) Ҳафтаи фишурда меноманд; 

$E) Кварта меноманд; 

 

@5.Кадоме аз ин омилҳо оғози марҳилаи давраи зиндагии маҳсулот ба 

шумор меравад? 

$A) Корҳои илмию тадқиқотӣ (КИТ); 

$B) Ҷустуҷўи мол ё технологияи нав; 

$C) Маҷмўи портфелӣ қоғазҳои қимматнок; 

$D) Маҷмӯи нишондиҳандаҳои оморӣ; 

$E) Тадқиқотбарандагони муассисаси илмӣ-техникӣ; 

 

@6.Марҳилаи дуюми давраи зиндагии маҳсулотро, ки дар он 

ҳуҷҷатҳои конструкторӣ таҳия карда мешавад нишон диҳед? 

$A) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

$B) Корҳои илмию тадқиқотӣ (КИТ); 

$C) Таҳлили функсионалию арзишӣ (ТФA); 

$D) Корҳои лабораторию озмоишӣ (КЛО); 

$E) Таҳлили хароҷот (ТХ); 

 

@7.Раванди ТФА аз чунин марҳилаҳо иборат аст? 

$A) Тайёрӣ, иттилоотӣ, таҳлилӣ, тадқиқотӣ; 

$B) Стратегӣ, тактикӣ, фаврӣ ё таъҷилӣ-оперативӣ; 

$C) Темократӣ, демократӣ, автократӣ, либералӣ; 

$D) Ҳисботӣ, алоқавӣ, меъморӣ; 

$E) Автократӣ, либералӣ; 

 

@8.Мақсади асосии таҳлили функсионалӣ-арзишӣ иборат аст аз? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолот; 



$B) Иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо; 

$C) Дар сатҳи лозима нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Ошкор намудани камбудиҳо; 

$E) Дуруст баҷо овардани супоришҳо; 

 

@9.Аз се қисмати таркибӣ будани низоми идоракунии? 

$A) Маъмурӣ, таҳлилӣ, роҳбарӣ; 

$B) Мудофиавӣ, тақлидӣ, самаранокӣ; 

$C) Системавӣ, корхонавӣ, сохторӣ; 

$D) Қонунӣ, ҳиссавӣ ва бақайдгирӣ; 

$E) Ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба аз нав истеҳсолӣ; 

 

@10.Шаклҳои асосии фаъолияти ташкилотҳои навоварро дар бизнеси 

хурд нишон диҳед? 

$A) Фирмаҳои маркетингӣ,  венчурӣ машваратӣ, шабакавӣ инкубаторҳо; 

$B) Фирмаҳои машваратӣ; 

$C) Технопаркҳо; 

$D) Технополисҳо ва инкубаторҳо; 

$E) Фирмаҳои шабакавӣ; 

 

@11.Муассисаҳои илмӣ-техникӣ кадом хелҳои асосии Рақобатро ба 

ҳисоб мегирад? 

$A) Рақобат дар хароҷот бо технологияҳои хориҷӣ бо дигар муассисаҳои 

илмӣ-техникӣ; 

$B) Рақобат бо технологияҳои хориҷӣ; 

$C) Рақобат бо дигар муассисаҳои илмӣ; 

$D) Рақобат бо техникии соҳаи ҳамгуна; 

$E) Рақобат бо инкубаторҳо; 

 

@12.Кадом аз шунавандагони алоқавӣ (пайвандӣ) инҳоянд? 

$A) Гурўҳҳои мухталифи ба фаъолияти муассисаи илмӣ-техникӣ 

таъсиррасонанда; 

$B) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ; 

$C) Тадқиқотбарандагони муассисаси илмӣ-техникӣ; 

$D) Қарорҳои махсуси роҳбар; 

$E) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ; 

 

@13.Ба сегментҳо ҷудокунӣ бозори маҳсулоти илмӣ-техникӣ ин? 



$A) Қисми бозоре, ки ширкат ишғол кардааст; 

$B) Бедоркунандаи маркетинг як хел таваҷҷўҳкунанда мебошад; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Гурўҳи истеъмолкунандагони ба ин ё он маҷмўи ҳавасмандиҳои; 

$E) Бозоре, ки дар он монополия аст; 

 

@14.Агар корхона фурўши технологияро баробари фурўши 

маҳсулоти асосии худаш ба роҳ монад, ин кадом намуди бизнес 

мебошад? 

$A) Бизнеси яклухти технологию маҳсулотӣ; 

$B) Бизнеси дугонагӣ; 

$C) Макробизнес; 

$D) Мегабизнес; 

$E) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; 

 

@15.Омилҳои илмӣ-техникӣ ин? 

$A) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$B) Дар конфронсҳои илмӣ-касбӣ ширкат варзидан; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Ҳуқуқ ба интишорнамоӣ; 

$E) Ҳуқуқ ба дахлнопазирии ихтироъ; 

 

@16.Барои муассисаи илмӣ-техникӣ рақиб-ин? 

$A) Омилест, ки фаъолияти муассисаро маҳдуд месозад; 

$B) Хадамоти муҳандисии корхона мебошад, ки метавонад мустақилона 

тадқиқот барад; 

$C) Омилест, ки фаъолияти муассисаро ҷонок мегардонад; 

$D) Муҳандисии корхона мебошад; 

$E) Донишҳои технологӣ; 

 

@17.Принсипҳои муҳими менеҷменти инноватсионии навҷорисозӣ 

(навоварӣ)  дар сатҳи калон (макро) ин? 

$A) Пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ мебошад; 

$B) Вогузоштани захираҳои иқтисоди корхона мебошад; 

$C) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баланди сифатии технологӣ 

мебошад; 

$D) Вогузоштани захираҳои дар ихтиёри ҷомеъа буда мебошад; 

$E) Истеҳсоли маҳсулоти баланди сифат мебошад; 



 

@18.Мақсади дастгирии давлатии КИТТК иборат аст аз? 

$A) Рақобаттобоварии иқтисоди миллӣ; 

$B) баландбардории сифати молҳои истеҳсолшаванда; 

$C) пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ; 

$D) ба талабот ҷавобгу набудани маҳсулот; 

$E) корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

 

@19.Вобаста ба дигаргунсозиҳо навигариҳо ҷудо мешаванд –ба? 

$A) Куллӣ, беҳтарнаммоӣ, қисмӣ; 

$B) Назоратӣ, ташкилӣ, далелнокӣ, ангезишӣ; 

$C) Иқтисодӣ, иҷтимоӣ, технологӣ, психологӣ; 

$D) Куллӣ, маънавӣ, истеҳсолӣ, истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

$E) Истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

 

@20.Вобаста ба намуди навоварӣ дар бозор ба соҳаи нав? 

$A) Дар ҷаҳон, дар мамлакат, дар корхона; 

$B) Иқтисодӣ, психологӣ, дар мамлакат, маъмурӣ; 

$C) Менеҷменти инноватсионӣ, маркетинг, дар корхона, бизнес; 

$D) Тиҷоратӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, дар ҷаҳон; 

$E) Дар корхона, бизнес; 

 

@21.Ба объект ҳуқуқи муаллифро нишон диҳед? 

$A) Ҳуқуқи муалиф (паттент); 

$B) Ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба аз нав истеҳсолӣ; 

$C) Ҳуқуқ ба интишорнамоӣ, ҳуқуқ ба дахлнопазирии ихтироъ; 

$D) Ҳуқуқи ба омма нишон додан; 

$E) Ҳуқуқ ба дахлнопазирии ихтироъ; 

 

@22.Сарчашмаи сармоягузории ихтирои навовариро нишон диҳед? 

$A) Сармояи фондҳои венчурӣ (ташкилотҳои навовар), ғайрирасмӣ, 

бозори қоғази қимматнок; 

$B) Бозори қоғази қиматнок, компанияҳои инкишофёбанда; 

$C) Бонкҳо ва дигар манбаҳои қарзии сармоягузорӣ; 

$D) Компанияҳои инкишофёбанда; 

$E) Сармоягузорони ғайрирасмӣ; 

 

@23.Самти навҷорисозӣ аз инҳо иборат мебошанд? 



$A) Обективӣ ва субективӣ; 

$B) Васеъ ва маҳдуд; 

$C) Дохила ва беруна; 

$D) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулот; 

$E) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баланди сифатии технологӣ 

мебошад; 

 

@24.Давраии навҷорисозӣ ба қисмҳои асосии зерин метавонад 

тасниф карда шавад? 

$A) Тадқиқоти заммонавӣ, ки барои оянда асос ташаккул медиҳад 

менеҷменти инноватсионӣ; 

$B) Такмилоти ҷории нишондиҳандаҳо; 

$C) Менеҷменти инноватсионӣ; 

$D) Техникаи амалкунанда; 

$E) Тадқиқоти замонавӣ; 

 

@25.Иноватсия чист? 

$A) Ҷараёни технологии нав ё ташкилкунонидашудаю дар амал 

истифодашавандааст; 

$B) Равияи нави истифодаи хизматҳои иҷтимоист; 

$C) Прогресси илмӣ – техникист; 

$D) Стратегияи корхонааст; 

$E) Ташкилкунонидашудаю дар амал истифодашаванда; 

 

@26.Шаклҳои фаъолияти навовариро нишон диҳед? 

$A) Иҷроиши корҳои илмӣ - тадқиқотӣ, гузаронидани тадқиқотҳои 

бозоршиносӣ; 

$B) Азнавкунии ҷараёни технологӣ; 

$C) Бунёд ва инкишофи инфрасохтори навоварӣ; 

$D) Тайёрии истеҳсолот; 

$E) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ, гузаронидани тадқиқотҳои 

коршиносон; 

 

@27.Ба инкишофи базаи моддӣ – техникии тадқиқотҳои илмӣ чӣ 

дохил мешавад? 

$A) Захираҳои мавҷуда оид ба лоиҳаи пешниҳодшаванда, шартнома дар 

бораи харид ва тайёр кардани таҷҳизоти гарронбаҳо; 

$B) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷҳизот; 



$C) Муамоҳои бунёдӣ, равияҳои истифодаи таҷҳизот; 

$D) Муамоҳои бунёдӣ; 

$E) Шартнома дар бораи харид ва тайёр кардани таҷҳизоти гаронбаҳо; 

 

@28.Ноу хау чист? 

$A) Донишҳо, таҷриба ва маллакаҳо дар соҳаи кор карда баромадани 

(лоиҳасозӣ) ва ғайра; 

$B) Донишҳои технологӣ; 

$C) Донишҳои техникӣ; 

$D) Стратегияи корхона; 

$E) Донишҳои илмӣ- техникӣ; 

 

@29.Ҳангоми муайян намудани «ноу – хау» кадом ҷихатро мумкин ба 

инобат нагирифтан? 

$A) Арзиш доштани «ноу – хау»; 

$B) Стратегияи корхона; 

$C)Захираҳои мавҷуда оид ба лоиёаи пешниҳодшаванда; 

$D) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқоӣ; 

$E) Захираҳои мавҷуда; 

 

@30.Дар вақти интихоби лоиҳаҳои навоварӣ чиро бо назар гирифтан 

лозим аст? 

$A) Омили вақт, сатхи нарх, сохтори дохилии лоиҳаро, фоиданокии 

лоиҳаҳоро; 

$B) Тарифҳо ва шароити пардохти музди корро; 

$C) Меъёри дохилии даромаднокӣ фоиданокии лоиҳаҳоро; 

$D) Сохтори дохилии лоиҳаро; 

$E) Оммили вақт, сатхи нарх; 

 

@31.Дурнамои навоварӣ бояд зинаҳои зеринро, ки маҳсул дар он 

қарор мегирад, ба эътибор гирад? 

$A) Зиннаи тавлид, пайдоиш, барқароршавӣ, кассодӣ ва ғ; 

$B) Зиннаи таҳлилӣ, Зинаи фаъолиятӣ, Зинаи бавуҷудоӣ ва ғ; 

$C) Зинаи таҳвилӣ, ислоҳотӣ, навоварӣ, касодӣ ва ғ; 

$D) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) Зинаи таҳвилӣ, ислоҳотӣ; 

 



@32.Ҳадафи асосии таҳлили функсионалии арзиши (ТФA)  иборат аст 

аз? 

$A) Коҳҳиш додани хароҷоти истеҳсолт; 

$B) Иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) Нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$E) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

 

@33.Оғози марҳилаи давраи зиндагии маҳсулот кадоме аз ин омилҳо 

ба шумор меравад? 

$A) Корҳои илмию тадқиқотӣ; 

$B) Ҷустуҷўи моли нав ё технологияи нав; 

$C) Маҷмўи (портфелӣ), сармоягузории лоиҳавӣ; 

$D) Стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва миссия; 

$E) Тактикӣ, сармоягузории лоиҳавӣ; 

 

@34.Дуюмин давраи зиндагии маҳсулот, ки дар он ҳуҷҷатҳои 

конструкторӣ таҳия карда мешавад? 

$A) Корҳои илмию тадқиқотӣ (КИТ); 

$B) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

$C) Таҳлили функсионалию арзишӣ (ТФA); 

$D) Стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ; 

$E) Тактикӣ, сармоягузории лоиҳавӣ; 

  

@35.Дар кансепсияи муосири менеҷменти инноватсионӣ, навоварӣ 

дида баромада мешавад – ҳамчун? 

$A) Ҳамчун тағирот ё натиҷа; 

$B) Ҳамчун система ё низом; 

$C) Ҳамчун ҷараён ё раванд; 

$D) Ҳамчун низом ё раванд; 

$E) Ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба аз нав истеҳсолӣ; 

 

@36.Қисмҳои асосии зерсохтори навҷорисозӣ ин? 

$A) Сохтори кадрӣ, яъне мутахасисон барои фаъолияти навҷорисозӣ дар 

соҳаи саноат ва илмӣ-техникӣ мебошад; 

$B) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$C) Тарифҳо ва шароити пардохти музди кор; 

$D) Ҳамчун муфлисшавӣ дар корхона; 



$E) Ҳамчун таъғирёбӣ; 

 

@37.Таркиби муҳими рушди соҳибкории навҷорисозӣ? 

$A) Тайёркардани мутахасисон дар соҳаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$B) Рақобат дар молҳои нав мебошад; 

$C) Бар зиёд истеҳсолкардани молҳои гуногун тамға мебошад; 

$D) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$E) Ҳамаи ташкилотҳоро метавон гуфт; 

 

@38.Тағйиротҳои институтсионалии навҷорисозӣ? 

$A) Пешравӣ дар иқтисодиёт; 

$B) Сохторҳои навҷорисозандаи лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

$C) Меъёри дохилии даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; 

$D) Донишҳо, таҷриба ва малакаҳо; 

$E) Донишҳо, таҷриба ва малакаҳо дар соҳаи кор карда баромадани 

(лоиҳасозӣ) ва ғайра; 

 

@39.Вақте, ки афзоиши истеъмолот ба ҳар як нафар аҳоли бар асос 

гирифта шавад, он гоҳ мо? 

$A) Ба пуркардани бозорҳои дохилӣ бо молҳои худӣ ва рушди иқтисодӣ 

ноил мегардем; 

$B) Бо масъалаи интихоби фосилаи вақтии мутобиқ дучор меоем; 

$C) Захираҳои мавҷуда оид ба лоиҳаи пешниҳодшаванда; 

$D) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$E) Доир ба иштироки кормандон дар корхона; 

 

@40.Ҳадафи муҳими иқтисодии рушди соҳибкории навҷорисозӣ ин? 

$A) Фароҳам овардани муҳити мусоид барои субъектҳои соҳибкорӣ; 

$B) Истифодаи низоми ҳавасмандгардонидани андозбандӣ; 

$C) Барзиёд истеҳсолкардани молҳои гуногунтамға мебошад; 

$D) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$E) Самаранок истифода бурдани маблағҳо; 

 

@41.Дар назарияи муосири менеҷменти инноватсионӣ навовариро 

дида мебароянд? 

$A) Ҳамчун тағирёбӣ; 

$B) Ҳамчун система; 

$C) Ҳамчун ҷараён; 



$D) Ҳамчун натиҷа; 

$E) Ҳамчун сабаб; 

 

@42.Шаклҳои асосии ташкили фаъолияти  навовариро дар 

соҳибкории хурд нишон диҳед? 

$A) Фирмаҳои маркетингӣ, консалтингӣ, шабакавӣ; 

$B) Фирмаҳои консалтингӣ; 

$C) Фирмаҳои шабакавӣ; 

$D) Фирмаҳои венчерӣ; 

$E) Фирмаҳои инҳисорӣ; 

 

@43.Аломатҳои фарқкунандаи бозори навовариро нишон диҳед? 

$A) Хусусияти навигарии маҳсулот; 

$B) Хусусияти махсуси фурўшандагон; 

$C) Қарор доштани каналҳои фурўш; 

$D) Қарор доштани таҷрибаи фурўши моли нав; 

$E) Қарор доштани нархи маҳсулот; 

 

@44.Дастгирии сохторҳои ташкилии фаъолияти навовариро нишон 

диҳед? 

$A) Академия ва марказҳои илмии ҳукуматӣ, барномаҳои давлатӣ ва 

байналхалқӣ, технопаркҳо ва бозорҳо; 

$B) Миёнаравони бозори навоварӣ, технопаркҳо ва бозорҳо; 

$C) Ҳукуматӣ ва мунитсипиалӣ; 

$D) Коллективи сохтории шўъбаҳо; 

$E) Фурушандагон ва харидорон; 

 

@45.Субъектҳои бозори навовариро нишон диҳед? 

$A) Ташкилотҳо, ҶСК, муассисаҳои саноатӣ, Фирмаҳои консалтингӣ, 

технопаркҳо; 

$B) Донишгоҳҳо, технопаркҳо; 

$C) Намоишгоҳҳои махсусгардонидашуда, конференсияҳо; 

$D) Муассисаҳои саноатӣ; 

$E) Фирмаҳои консалтингӣ, технопаркҳо; 

 

@46.Вазиваҳои миёнаравони маркетингӣ навовариро ҷудо намоед? 

$A) Равона кардани навоварӣ ба бозор, такмил ва бурда расонидани 

навоварӣ; 



$B) Такмил ва бурда расонидани навоварӣ; 

$C) Ҳимояи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ; 

$D) Кафолати муомилот (фурўш); 

$E) Равона кардани навоварӣ ба бозор 

 

@47.Технологияи идоранамоии давраҳои ҳаёти молро интихоб 

намоед? 

$A) Дигаргунсозии маҳсулот, дигаргунсозии (модификатсия) бозор; 

$B) Стратегияи нави тарғиботӣ (рекламавӣ); 

$C) Ҷори кардани маҳсулоти нав; 

$D) Такмил додани ҷараёни технологӣ; 

$E) Ба бозор баровардани маҳсулот; 

 

@48.Дар кансепсияи муосири менеҷменти инноватсионӣ навовариро 

дида мебароянд ҳамчун? 

$A) Ҳамчун ҷараён, система, таъғирёбӣ, натиҷа; 

$B) Ҳамчун система; 

$C) Ҳамчун таъғирёбӣ; 

$D) Ҳамчун натиҷа; 

$E) Ҳамчун оқибат; 

 

@49.Хелҳои асосии ташкили фаъолияти  навовариро дар соҳибкории 

хурд нишон диҳед? 

$A) Фирмаҳои венчеррӣ; 

$B) Фирмаҳои консалтингӣ; 

$C) Фирмаҳои шабакавӣ; 

$D) Фирмаҳои маркетингӣ; 

$E) Фирмаҳои оммавӣ; 

 

@50.Намудҳои фарқкунандаи бозори навовариро нишон диҳед? 

$A) Хусусияти навиггарии маҳсулот; 

$B) Хусусияти махсуси фурўшандагон; 

$C) Қарор доштани каналҳои фурўшӣ; 

$D) Қарор доштани таҷрибаи фурўши моли нав; 

$E) Хусуссияти бебозгашт доштан; 

 

@51.Сохторҳои ташкилии дастгирии фаъолияти навовариро нишон 

диҳед? 



$A) Академия ва марказҳои илмии ҳукуматӣ, барномаҳои давлатӣ ва 

байналхалқӣ; 

$B) Миёнаравони бозори навоварӣ, технопаркҳо ва бозорҳо; 

$C) Коллективи сохтории шўъбаҳои ҳукуматӣ ва мунисипиалӣ; 

$D) Шўъбаҳои ҳукуматӣ ва мунисипиалӣ; 

$E) Академия ва марказҳои илми; 

 

@52.Бозори навоварӣ ва субъектҳои фаъоли онро нишон диҳед? 

$A) Ташкилотҳои ҶСК, муассисаҳои саноатӣ, Фирмаҳои консалтингӣ, 

намоишгоҳҳои махсусгардонидашуда; 

$B) Донишгоҳҳо, Фирмаҳои консалтингӣ, технопаркҳо; 

$C) Намоишгоҳҳои махсусгардонидашуда, конференсияҳо; 

$D) Ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайри тиҷоратӣ; 

$E) Фирмаҳои консалтингӣ, технопаркҳо; 

 

@53.Функсияҳои миёнаравони маркетинги навовариро ҷудо намоед? 

$A) Кафолати муомилот (фурўш); 

$B) Такмил ва бурда расонидани навоварӣ; 

$C) Ҳимояи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ; 

$D) Равона кардани навоварӣ ба бозор; 

$E) Рушди иқтисодиёт; 

 

@54.Идоранамоии технологияи давраҳои ҳаёти молро интихоб 

намоед? 

$A) Дигаргунсозии маҳсулот, дигаргунсозии (модификатсия) бозор; 

$B) Дигаргунсозии (модификатсия) бозор; 

$C) Ҷорӣ кардани маҳсулоти нав; 

$D) Такмил додани ҷараёни технологӣ; 

$E) Стратегияи нави тарғиботӣ (рекламавӣ); 

 

@55.Навоварӣ чист? 

$A) Ҷараёни технологии нав ё ташкилкунонидашуда дар амал 

истифодашаванда; 

$B) Равияи нави истифодаи хизматҳои иҷтимоӣ; 

$C) Прогресси илмӣ – техникӣ; 

$D) Гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ; 

$E) Ихтироъ намудани ягон чиз; 

 



@56.Кадоме аз шаклҳои дар зер номбаршуда ҷараёни навовариро 

ташкил мекунад? 

$A) Шакли одди дохили муассисавӣ, тағйирёбӣ, байни муассисавӣ; 

$B) Шакли оддии байни муассисавӣ; 

$C) Васеъкардашуда; 

$D) Аз байн рафтан; 

$E) Ҳамчун тағйирёбӣ; 

 

@57.Натиҷаҳои зерини навовариро нишон диҳед? 

$A) Ҷараёнӣ, қисмҳои ҷаъмшавандаҳои нав, шаклҳо ва усулҳои нави 

ташкили истеҳсолот, масолеҳҳои нав – нимфабрикотҳо - технологияҳои 

нав сохторҳои нави ташкилӣ; 

$B) Махсулотӣ, масолеҳҳои нав – нимфабрикотҳо - технологияҳои нав - 

сохторҳои нави ташкилӣ дар таркиби корхонаҳо; 

$C) Махсулотӣ, масолеҳҳои нав – нимфабрикотҳо; 

$D) Технологияҳои нав - сохторҳои нави ташкилӣ дар таркиби корхонаҳо; 

$E) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

 

@58.Шаклҳои фаъолияти навоварии зеринро нишон диҳед? 

$A) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ, азнавкунии ҷараёни технологӣ ва 

тайерии истеҳсолот, гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ; 

$B) Гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ; 

$C) Бунёд ва инкишофи инфрасохтори навоварӣ; 

$D) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ; 

$E) Аз навкунии ҷараёни технологӣ ва тайерии истеҳсолот; 

 

@59.Дар вақти интихоби стратегияи навоварӣ аз кадом усулҳо 

истифода мебаранд? 

$A) Ҳуҷумӣ, тақлидӣ, мудофиавӣ; 

$B) Таклидкорӣ, тактикӣ, оперативӣ, муҳофизатӣ; 

$C) Мудофиавӣ, таъҷилӣ, миссиявӣ, субъективӣ, объективӣ; 

$D) Дифоъ, мухофизат, маъмурӣ, илмӣ, амалӣ; 

$E) Миссиявӣ, субъективӣ, объективӣ; 

 

@60.Намудҳои хоси гурўҳи молиявӣ - саноатиро нишон диҳед? 

$A) Тарақиёбанда, нақшаҳои илмии чашмдошт, сайқал додани махорати 

илмии кормандон, пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$B) Инкишофёбанда, сайқал додани махорати илмии кормандон; 



$C) Ҳудинкишофёбанда фаъолият менамоянд; 

$D) Пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ мегузаронанд; 

$E) Тараққиёбанда, нақшаҳои илмии чашмдошт; 

 

@61.Кадом фаъолияти амалиётҳои дар зер нишон дода шуда барои 

иҷрокунии занҷири технологӣ зарур аст? 

$A) Омўзиши технология; 

$B) Коркарди ашъёи хоми ибтидоӣ ва ниҳоӣ; 

$C) Сохтори актив ва пассивҳо дар тавозунӣ корхона; 

$D) Омухтани дониш; 

$E) Сохтани танҳо пассивҳои корхона; 

 

@62.Лоиҳаи тадқиқотӣ – ин? 

$A) Нақшаи коркардашудаи тадқиқотҳову коркардҳо аз нуқтаи назари 

илмӣ асоснок шуда; 

$B) Ба даст овардани мақсадҳои нав ё коркарди миссия; 

$C) Таъминоти иттилоотӣ, технологӣ; 

$D) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$E) Коркардҳо аз нуқтаи назари илмӣ асоснок шуда; 

 

@63.Лоиҳаҳои инкишофи БМТ тадқиқотҳои илмӣ чӣ дохил мешавад? 

$A) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$B) Нақшаҳои илмии чашмдошт; 

$C) Мавҷудияти захираҳои илмӣ; 

$D) Сайқал додани махорати илмии кормандон; 

$E) Рўйхати маводҳои асосии нашршуда оид ба мавзўи коркардҳои илмӣ; 

 

@64.Кормандони муассисаҳои илмӣ ба чӣ машғуланд? 

$A) Пажухиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$B) Сайқал додани махорати илмии кормандон; 

$C) Банақшагирии масъалаи кадрҳо; 

$D) Якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$E) Кадрҳои кормандони муассисаҳои илмӣ; 

 

@65.Ба гурўҳҳои мақсаднок (корӣ) дар коллективҳои илмӣ киҳо дохил 

мешаванд? 

$A) Шахсоне, ки якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$B) Идоракунандагон ва тобеъи он; 



$C) Гурўҳи роҳбарон ё роҳбарият; 

$D) Пажухиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$E) Академия ва марказҳои илмии ҳукуматӣ; 

 

@66.Намудҳои асосии фаъолияти ташкилотҳои иноватсияро дар 

бизнеси хурд нишон диҳед? 

$A) Фирмаҳои маркетингӣ, венчурӣ, шабакавӣ, технополисҳо ва 

инкубаторҳо; 

$B) Фирмаҳои машваратӣ, Фирмаҳои шабакавӣ; 

$C) Технопаркҳо, технополисҳо ва инкубаторҳо; 

$D) Фирмаҳои машваратӣ; 

$E) Фирмаҳои шабакавӣ; 

 

@67.Ташкилоҳои илмӣ-техникӣ намудҳои асосии Рақобатро ба ҳисоб 

мегиранд? 

$A) Рақобат бо дигар муассисаҳои илмӣ-техникии соҳаи ҳамгуна; 

$B) Рақобат бо технологияҳои хориҷӣ; 

$C) Рақобат дар хароҷот; 

$D) Рақобат дар фоида; 

$E) корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

 

@68.Қисматкунии бозори маҳсулоти илмӣ-техникӣ ин? 

$A) Қисми бозоре, ки ширкат ишғол кардааст; 

$B) Гурўҳи истеъмолкунандагон; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Гурӯҳи истеҳсолкунандагон; 

$E) Гурӯҳи фурӯшандагон; 

 

@69.Вақте, ки корхона фурўши технологияро баробари фурўши 

маҳсулоти асосии худаш ба роҳ монад, ин кадом намуди бизнес ба 

ҳисоб меравад? 

$A) Бизнеси яклухти технологию маҳсулотӣ; 

$B) Бизнеси дугонагӣ; 

$C) Макробизнес; 

$D) Микробизнес; 

$E) Мегабизнес; 

 

@70.Ба омилҳои илмӣ-техникӣ дохил мешаванд? 



$A) Дар конфронсҳои илмӣ-касбӣ ширкат варзидан, ба назар гирифтани 

сиёсати давлати илмӣ-техникӣ; 

$B) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Дар конфронсҳои илмӣ-касбӣ ширкат варзидан; 

$E) Дар истеҳсоли маҳсулот ширкат варзидан; 

 

@71.Ба муассисаи илмӣ-техникӣ рақиб ин? 

$A) Фаъолияти муасисаро маҳдуд месозад; 

$B) Хадамоти муҳандисии корхона мебошанд; 

$C) Фаъолияти муассисаро ҷонок мегардонад; 

$D) Метавонад мустақилона тадқиқот барад; 

$E) Рушди муассисаро таъмин менамояд; 

 

@72.Уҳдадории муҳими менеҷменти инноватсионӣ навҷорисозӣ 

(навоварӣ) дар сатҳи калон (макро) ин? 

$A) Пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ; 

$B) Вогузоштани захираҳои иқтисоди корхона мебошад; 

$C) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баландсифатисифати 

технологӣ; 

$D) Вогузоштани захираҳои дар ихтиёри ҷомеъа буда мебошад; 

$E) Маҳсулоти баландсифати технологӣ; 

 

@73.Мақсади дастгирии давлатии КИТТК иборат аст-аз? 

$A) Рақобатобоварии иқтисодӣ миллӣ; 

$B) Баландсифат бардории сифати молҳои истеҳсолшаванда; 

$C) Пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ; 

$D) Сифати молҳои истеҳсолшаванда; 

$E) Таъмини рушди иқтисодӣ; 

 

@74.Принсипи муҳими рушди навҷорисозӣ? 

$A) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баландсифати технологӣ; 

$B) Дар бозори ҷаҳон фурухтани молҳои Рақобатпазир ва ғайра; 

$C) Рақобаттобоварии иқтисодӣ миллӣ; 

$D) Фурухтани молҳои Рақобатпазир; 

$E) Барзиёд истеҳсолкардани молҳои гуногуни тамға мебошад; 

 



@75.Ба марҳилаи дониш, пойдоршавии роҳи навҷорисозии тараққиёт 

ворид мегардад, замоне ки? 

$A) Ноу-хау, пажугишҳои илмӣ-тадқиқотӣ ба омилҳои рушди иқтисодӣ 

дохил шавад; 

$B) Зеҳн, иттилоот, донишҳо, малакаҳо ба омилҳои рушди иқтисодӣ 

ҳисобида шавад; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Донишҳо, малакаҳо ба омилҳои рушди иқтисодӣ ҳисобида шавад; 

$E) Тадқиқотӣ ба омилҳои рушди иқтисодӣ дохил шавад; 

 

@76.Аз ин марҳилаҳои занҷири навоварӣ намунаи бунёди натиҷа 

зоҳир намуда коркарди ғояи нави техникӣ ё давраи озмоиши 

гузаронида мешавад? 

$A) ИТ; 

$B) ТА; 

$C) ТИ; 

$D) М; 

$E) КИТ; 

 

@77.Стратегияи иноватсия бояд зинаҳои зеринро, ки маҳсул дар он  

қарор мегирад, ба эътибор гирад? 

$A) Зинаи тавлид, пайдоиш, барқароршавӣ, касодӣ ва ғ; 

$B) Зинаи таҳлилӣ, Зинаи фаъолиятӣ, Зинаи бавуҷудоиӣ ва ғ; 

$C) Зинаи таҳвилӣ, ислоҳотӣ, навоварӣ, касодӣ ва ғ; 

$D) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) Зинаи фаъолиятӣ, Зинаи бавуҷудоиӣ ва ғ; 

 

@78.Таҳлилӣ функсионалии арзиши (ТФA)  аз чунин мақсадҳо  

иборат аст? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолот; 

$B) Иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) Нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$E) Хизматрасониҳо; 

 

@79.Пайдоиши марҳилаи давраи зиндагии маҳсулот чунин омилҳо ба 

шумор меравад? 

$A) Корҳои илмию тадқиқотӣ; 



$B) Ҷустуҷўи моли нав ё технологияи нав; 

$C) Маҷмўаи (портфелӣ), сармоягузории лоиҳавӣ; 

$D) Стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва миссия; 

$E) Сармоягузории лоиҳавӣ; 

 

@80.Давраи дуюми зиндагии маҳсулот, ки дар он ҳуҷҷатҳои 

конструкторӣ таҳия карда мешавад кадомҳоянд? 

$A) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ; 

$B) Корҳои илмию тадқиқотӣ (КИТ); 

$C) Таҳлили функсионалию арзишӣ (ТФА); 

$D) Илмию тадқиқотӣ (ИТ); 

$E) Функсионалию арзишӣ (ФА); 

 

@81.Дар назарияи муосири менеҷменти инноватсионӣ навовариро 

дида баромада мешавад ҳамчун? 

$A) Ҳамчун ҷараён ё раванд, система ё низом, таъғирот ё натиҷа; 

$B) Ҳамчун система ё низом; 

$C) Ҳамчун таъғирот ё натиҷа; 

$D) Ҳамчун ҷараён; 

$E) Ҳамчун сабаб; 

 

@82.Занҷири равиши навовариро нишон диҳед? 

$A) ТИ – ТА – К – Л – Б – АК – ИС – Б – Ф; 

$B) Ғ – ТИ – К.- Л – Б – АК – СИ – Ф- Б; 

$C) ТА – ТБ – Ғ – Б – КА – ИС – Л – К; 

$D) ФИ – ПКР; – ПИ – ОП – П - Д –Э –Р; 

$E) МА-РТ-ПА-РМ-ОМОМ-ОР; 

 

@83.Тағйирдиҳии институтсионалии навҷорисозӣ? 

$A) Сохторҳои навҷорисозандаи лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

$B) Пешравӣ дар иқтисодиёт; 

$C) Меъёри дохилии даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; 

$D) Лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

$E) Фоиданокии лоиҳаҳо; 

 

@84.Давраҳои технологияи идоранамоии ҳаёти молро интихоб 

намоед? 

$A) Дигаргунсози маҳсулот, дигаргунсозии (модификатсия) бозор; 



$B) Стратегияи нави тарғиботӣ (рекламавӣ); 

$C) Ҷорӣ кардани маҳсулоти нав; 

$D) Такмил додани ҷараёни технологӣ; 

$E) Аз даст додани маҳсулот; 

 

@85.Унсури асосии зерсохтори навҷорисозӣ ин? 

$A) Сохтори кадрӣ, яъне мутахасисон барои фаъолияти навҷорисозӣ дар 

соҳаи саноат ва илмӣ-техникӣ мебошад; 

$B) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$C) Тарифҳо ва шароити пардохти музди кор; 

$D) Соҳаи саноат ва илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) Сохтори кадрӣ, яъне мутахасисон; 

 

@86.Ҷанбаи муҳими рушди соҳибкории навҷорисозӣ? 

$A) Рақобат дар молҳои нав мебошад; 

$B) Тайёркардани мутаххасисон дар соҳаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$C) Барзиёд истеҳсолкардани молҳои гуногуни тамға мебошад; 

$D) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$E) Молҳои гуногуни тамға мебошад; 

 

@87.Дигаргункунии институтсионалии навҷорисозӣ? 

$A) Сохторҳои навҷорисозандаи лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

$B) Пешравӣ дар иқтисодиёт; 

$C) Меъёри дохилии даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; 

$D) Даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; 

$E) Лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

 

@88.Дар ҳолате, ки  афзоиши истеъмолот ба ҳар як нафар, аҳоли бар 

асос гирифта шавад, он гоҳ мо? 

$A) Ба пуркардани бозорҳои дохилӣ бо молҳои худӣ ва рушди иқтисодӣ 

ноил мегардем; 

$B) Бо масъалаи интихоби фосилаи вақтии мутобиқ дучор меоем; 

$C) Захираҳои мавҷуда оид ба лоиҳаи пешниҳодшаванда; 

$D) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$E) Ба пуркардани бозорҳои дохилӣ бо молҳои худӣ; 

 

@89.Шаклҳои стратегияӣ навоварро нишон диҳед? 

$A) Мудофиавӣ,тақлидӣ, ҳуҷумӣ; 



$B) Маъмурӣ, таҳлилӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ; 

$C) Системавӣ, корхонавӣ, ҳуҷумӣ, матрисавӣ; 

$D) Технологӣ, экологӣ, мудофиавӣ, тақлидӣ; 

$E) Мудофиавӣ, тақлидӣ; 

  

@90.Бо дар назардошти соҳаи фаъолияти корхона навоварӣ мешавад? 

$A) Тиҷоратӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, истеҳсолӣ; 

$B) Корхонавӣ, муассисавӣ, ташкилоти, Фирмавӣ, компаниявӣ; 

$C) Дохилӣ, хориҷӣ, байналхалқӣ, ҷаҳонӣ, глобалӣ; 

$D) Экологӣ, ҷараёнӣ, маҳсулотӣ, мудофиавӣ; 

$E) Ташкилоти, Фирмавӣ, компаниявӣ; 

 

@91.Истифодаи навигарӣ дар байни худи муассиса мегардад ва 

бевосита шакли молро намегирад-навоварии? 

$A) Дохилимуасисавӣ номида мешавад; 

$B) Байнимуассисавӣ номида мешавад; 

$C) Васеъкардашуда номида мешавад; 

$D) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) Техникӣ мебошад; 

 

@92.Раванде, ки ба воситаи он навигарӣ бо шабакаҳои алоқа дар 

байни  системаи иҷтимоӣ дар вақт паҳн мегардад? 

$A) Дифузияи навоварӣ номида мешавад; 

$B) Динамикаи навоварӣ номида мешавад; 

$C) Конвенсияи навоварӣ номида мешавад; 

$D) Ҷараёни навоварӣ номида мешавад; 

$E) Пешрафти навоварӣ номида мешавад; 

 

@93.Бо аниқии дигаргунсозиҳо навигариҳо ҷудо мешаванд ба? 

$A) Кулӣ, беҳтарнамоӣ, қисмӣ; 

$B) Назоратӣ, ташкилӣ, далелнокӣ, ангезишӣ; 

$C) Иқтисодӣ, иҷтимоӣ, технологӣ, психологӣ; 

$D) Куллӣ, маънавӣ, истеҳсолӣ, истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

$E) Истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

 

@94.Намуди навоварӣ дар бозор ба соҳаи нав? 

$A) Дар ҷаҳон, дар мамлакат, дар корхона; 

$B) Иқтисодӣ, психологӣ, дар мамлакат, маъмурӣ; 



$C) Менеҷменти инноватсионӣ, маркетинг, дар корхона, бизнес; 

$D) Тиҷоратӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, дар ҷаҳон; 

$E) Маркетинг, дар корхона, бизнес; 

 

@95.Мароми аввалиндараҷаи таҳлили функсионалӣ- арзишӣ (ТФA) 

иборат аст – аз? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; 

$B) Иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) Нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Паст кардани арзиши аслӣ; 

$E) Бизнеси дугонагӣ; 

 

@96.Шаклҳои раванди навовариро номбар кунед? 

$A) Дохилимуасисавӣ, байнимуасисавӣ ва васеъкардашуда; 

$B) Психологӣ, ҷараёнӣ, системавӣ ва соҳавӣ; 

$C) Фаъолиятӣ, идоракунӣ ва технологӣ, техникӣ; 

$D) Дар ҷаҳон, дар мамлакат, дар корхона, дар соҳаи алоҳида; 

$E) Дар корхона, дар соҳаи алоҳида; 

 

@97.Мафҳуми лоиҳаи тадқиқотӣ – ин? 

$A) Нақшаи коркардашудаи тадқиқотҳову коркардҳо аз нуқтаи назари 

илмӣ асоснок шуда; 

$B) Ба даст овардани мақсадҳои нав ё коркарди миссия; 

$C) Таъминотӣ, иттилоотӣ, технологӣ; 

$D) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$E) Нуқтаи назари илмӣ асоснок шуда; 

 

@98.Ба лоиҳаи инкишофи базаи моддӣ – техникӣ кадом тадқиқотҳои 

илмӣ дохил мешавад? 

$A) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$B) Нақшаҳои илмии чашмдошт; 

$C) Мавҷудияти захираҳои илмӣ ва рўйхати маводҳои асосии нашршуда 

оид ба мавзўи коркардҳои илмӣ; 

$D) Сайқал додани махорати илмии кормандон; 

$E) Маводҳои асосии нашршуда оид ба мавзўи коркардҳои илмӣ; 

 

@99.Ҳайъати муассисаҳои илмӣ ба чӣ машғуланд? 

$A) Пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 



$B) Сайқал додани маҳорати илмии кормандон; 

$C) Банақшагирии масъалаи кадрҳои кормандони муассисаҳои илмӣ; 

$D) Якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$E) Банақшагирии масъалаи кадрҳо; 

 

@100.Колективи мақсаднок (корӣ) дар коллективҳои илмӣ киҳо дохил 

мешаванд? 

$A) Шахсоне, ки якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$B) Идоракунандагон ва тобеон; 

$C) Гурўҳи роҳбарон ё роҳбарият; 

$D) Пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$E) Роҳбар ва ҷонишин; 

 

@101.Асоси таҳлили функсионалӣ- арзишӣ (ТФA)  иборат аст – аз ? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; 

$B) Иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) Нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Нишон додани малакаю маҳорат; 

$E) Бизнеси дугонагӣ; 

 

@102.Намудҳои лоиҳаҳои илмиро номбар кунед? 

$A) Ташаббусӣ, базаи моддӣ-техникӣ, шабакаҳои ахборотӣ ва базаи 

маълумотҳо; 

$B) Лоиҳаҳои инкишофи базаи моддӣ-техникии тадқиқотҳои илмӣ; 

 

$C) Лоиҳаҳои бунёди шабакаҳои ахборотӣ ва базаи маълумотҳо; 

$D) Ташаббусӣ нашриётӣ, ташкили корҳои экспидитсионӣ; 

$E) Ташаббусӣ нашриётӣ; 

 

@103.Чашмдоштҳо ва кансепсияи адолатро кадоме аз ин олимон 

асоснок намудааст? 

$A) Портер-Лоурен; 

$B) Врум; 

$C) Ф.Ҳертсберг; 

$D) Ф.Тейлор; 

$E) К. Макс; 

 



@104.Қисми кориеро, ки дар мавриди он корманд метавонад вақти ба 

кор омадан ва аз кор рафтанро дар ҳудуди муайяннамудаи роҳбар 

интихоб кунад- ҷадвали? 

$A) Чандир меноманд; 

$B) Вақтбай меноманд; 

$C) Корбай меноманд; 

$D) Ҳафтаи фишурда меноманд; 

$E) Кварта меноманд; 

 

@105.Аз ин омилҳо оғози марҳилаи давраи зиндагии маҳсулот ба 

шумор меравад? 

$A) Корҳои илмию тадқиқотӣ; 

$B) Ҷустуҷўи мол ё технологияи нав; 

$C) Маҷмўи (портфелӣ) қоғазҳои қимматнок; 

$D) Маҷмӯи нишондиҳандаҳои оморӣ; 

$E) Тадқиқотбарандагони муассисаси илмӣ-техникӣ; 

 

@106.Давраи дуюми зиндагии маҳсулотро, ки дар он ҳуҷҷатҳои 

конструкторӣ таҳия карда мешавад нишон диҳед? 

$A) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

$B) Корҳои илмию тадқиқотӣ (КИТ); 

$C) Таҳлили функсионалию арзишӣ (ТФA); 

$D) Корҳои лабораторию озмоишӣ (КЛО); 

$E) Таҳлили хароҷот (ТХ); 

 

@107.Ба ТФА аз чунин марҳилаҳо иборат аст? 

$A) Тайёрӣ, иттилоотӣ, таҳлилӣ, тадқиқотӣ; 

$B) Стратегӣ, тактикӣ, фаврӣ ё таъҷилӣ-оперативӣ; 

$C) Темократӣ, демократӣ, автократӣ, либералӣ; 

$D) Ҳисботӣ, алоқавӣ, меъморӣ; 

$E) Автократӣ, либералӣ; 

 

@108.Асоси таҳлили функсионалӣ- арзишӣ иборат аст аз? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолот; 

$B) Иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо; 

$C) Дар сатҳи лозима нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Ошкор намудани камбудиҳо; 

$E) Дуруст баҷо овардани супоришҳо; 



 

@109.Се қисмати таркибӣ будани низоми идоракунии? 

$A) Маъмурӣ, таҳлилӣ, роҳбарӣ; 

$B) Мудофиавӣ, тақлидӣ, самаранокӣ; 

$C) Системавӣ, корхонавӣ, сохторӣ; 

$D) Қонунӣ, ҳиссавӣ ва бақайдгирӣ; 

$E) Ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба аз нав истеҳсолӣ; 

 

@110.Намудҳои асосии фаъолияти ташкилотҳои навоварро дар 

бизнеси хурд нишон диҳед? 

$A) Фирмаҳои маркетингӣ,  венчурӣ машваратӣ, шабакавӣ инкубаторҳо; 

$B) Фирмаҳои машваратӣ; 

$C) Технопаркҳо; 

$D) Технополисҳо ва инкубаторҳо; 

$E) Фирмаҳои шабакавӣ; 

 

@111.Мактабҳои илмӣ-техникӣ кадом хелҳои асосии Рақобатро ба 

ҳисоб мегирад? 

$A) Рақобат дар хароҷот бо технологияҳои хориҷӣ бо дигар муассисаҳои 

илмӣ-техникӣ; 

$B) Рақобат бо технологияҳои хориҷӣ; 

$C) Рақобат бо дигар муассисаҳои илмӣ; 

$D) Рақобат бо техникии соҳаи ҳамгуна; 

$E) Рақобат бо инкубаторҳо; 

 

@112.Шунавандагони алоқавӣ (пайвандӣ) инҳоянд? 

$A) Гурўҳҳои мухталифи ба фаъолияти муассисаи илмӣ-техникӣ 

таъсиррасонанда; 

$B) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ; 

$C) Тадқиқотбарандагони муассисаси илмӣ-техникӣ; 

$D) Қарорҳои махсуси роҳбар; 

$E) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ; 

 

@113.Сегментҳои ҷудокунии бозори маҳсулоти илмӣ-техникӣ ин? 

$A) Қисми бозоре, ки ширкат ишғол кардааст; 

$B) Бедоркунандаи маркетинг як хел таваҷҷўҳкунанда мебошад; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Гурўҳи истеъмолкунандагони ба ин ё он маҷмўи ҳавасмандиҳои; 



$E) Бозоре, ки дар он монополия аст; 

 

@114.Вақте корхона фурўши технологияро баробари фурўши 

маҳсулоти асосии худаш ба роҳ монад, ин кадом намуди бизнес 

мебошад? 

$A) Бизнеси яклухти технологию маҳсулотӣ; 

$B) Бизнеси дугонагӣ; 

$C) Макробизнес; 

$D) Мегабизнес; 

$E) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; 

 

@115.Сабабҳои илмӣ-техникӣ ин? 

$A) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$B) Дар конфронсҳои илмӣ-касбӣ ширкат варзидан; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Ҳуқуқ ба интишорнамоӣ; 

$E) Ҳуқуқ ба дахлнопазирии ихтироъ; 

 

@116.Ба муассисаи илмӣ-техникӣ рақиб-ин? 

$A) Омилест, ки фаъолияти муассисаро маҳдуд месозад; 

$B) Хадамоти муҳандисии корхона мебошад, ки метавонад мустақилона 

тадқиқот барад; 

$C) Омилест, ки фаъолияти муассисаро ҷонок мегардонад; 

$D) Муҳандисии корхона мебошад; 

$E) Донишҳои технологӣ; 

 

@117.Функсияи муҳими менеҷменти инноватсионии навҷорисозӣ 

(навоварӣ) дар сатҳи калон (макро)  ин? 

$A) Пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ мебошад; 

$B) Вогузоштани захираҳои иқтисоди корхона мебошад; 

$C) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баланди сифатии технологӣ 

мебошад; 

$D) Вогузоштани захираҳои дар ихтиёри ҷомеъа буда мебошад; 

$E) Истеҳсоли маҳсулоти баланди сифат мебошад; 

 

@118.Асоси дастгирии давлатии КИТТК иборат аст аз? 

$A) Рақобат тобоварии иқтисоди миллӣ; 

$B) Баландбардории сифати молҳои истеҳсолшаванда; 



$C) Пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ; 

$D) Ба талабот ҷавобгу набудани маҳсулот; 

$E) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

 

@119.Дигаргунсозиҳо навигариҳо ҷудо мешаванд –ба? 

$A) Кулӣ, беҳтарнамоӣ, қисмӣ; 

$B) Назоратӣ, ташкилӣ, далелнокӣ, ангезишӣ; 

$C) Иқтисодӣ, иҷтимоӣ, технологӣ, психологӣ; 

$D) Куллӣ, маънавӣ, истеҳсолӣ, истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

$E) Истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

 

@120.Вобаста ба қисми навоварӣ дар бозор ба соҳаи нав? 

$A) Дар ҷаҳон, дар мамлакат, дар корхона; 

$B) Иқтисодӣ, психологӣ, дар мамлакат, маъмурӣ; 

$C) Менеҷменти инноватсионӣ, маркетинг, дар корхона, бизнес; 

$D) Тиҷоратӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, дар ҷаҳон; 

$E) Дар корхона, бизнес; 

 

@121.Ҳамчун объект ҳуқуқи муаллифро нишон диҳед? 

$A) Ҳуқуқи муалиф (паттент); 

$B) Ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба аз нав истеҳсолӣ; 

$C) Ҳуқуқ ба интишорнамоӣ, ҳуқуқ ба дахлнопазирии ихтироъ; 

$D) Ҳуқуқи ба омма нишон додан; 

$E) Ҳуқуқ ба дахлнопазирии ихтироъ; 

 

@122.Маҳаки сармоягузории ихтирои навовариро нишон диҳед? 

$A) Сармояи фондҳои венчурӣ (ташкилотҳои навовар), ғайрирасмӣ, 

бозори қоғази қиматнок; 

$B) Бозори қоғази қиматнок, компанияҳои инкишофёбанда; 

$C) Бонкҳо ва дигар манбаҳои қарзии сармоягузорӣ; 

$D) Компанияҳои инкишофёбанда; 

$E) Сармоягузорони ғайрирасмӣ; 

 

@123.Ҳудуди навҷорисозӣ аз инҳо иборат мебошанд? 

$A) Обективӣ ва субективӣ; 

$B) Васеъ ва маҳдуд; 

$C) Дохила ва беруна; 

$D) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулот; 



$E) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баланди сифатии технологӣ 

мебошад; 

 

@124.Навҷорисозӣ ба қисмҳои асосии зерин метавонад тасниф карда 

шавад? 

$A) Тадқиқоти заммонавӣ, ки барои оянда асос ташаккул медиҳад 

менеҷменти инноватсионӣ; 

$B) Такмилоти ҷории нишондиҳандаҳо; 

$C) Менеҷменти инноватсионӣ; 

$D) Техникаи амалкунанда; 

$E) Тадқиқоти замонавӣ; 

 

@125.Навигарӣ чист? 

$A) Ҷараёни технологии нав ё ташкилкунонидашудаю дар амал 

истифодашавандааст; 

$B) Равияи нави истифодаи хизматҳои иҷтимоист; 

$C) Прогресси илмӣ – техникист; 

$D) Стратегияи корхонааст; 

$E) Ташкилкунонидашудаю дар амал истифодашаванда; 

 

@126.Хелҳои фаъолияти навовариро нишон диҳед? 

$A) Иҷроиши корҳои илмӣ - тадқиқотӣ, гузаронидани тадқиқотҳои 

бозоршиносӣ; 

$B) Азнавкунии ҷараёни технологӣ; 

$C) Бунёд ва инкишофи инфрасохтори навоварӣ; 

$D) Тайёрии истеҳсолот; 

$E) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ, гузаронидани тадқиқотҳои 

коршиносон; 

 

@127.Қисми моддӣ – техникии тадқиқотҳои илмӣ чӣ дохил мешавад? 

$A) Захираҳои мавҷуда оид ба лоиҳаи пешниҳодшаванда, шартнома дар 

бораи харид ва тайёр кардани таҷҳизоти гаронбаҳо; 

$B) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷҳизот; 

$C) Муамоҳои бунёдӣ, равияҳои истифодаи таҷҳизот; 

$D) Муамоҳои бунёдӣ; 

$E) Шартнома дар бораи харид ва тайёр кардани таҷҳизоти гаронбаҳо; 

 

@128.Ноу – хау чиро меомӯзад? 



$A) Донишҳо, таҷриба ва малакаҳо дар соҳаи кор карда баромадани 

(лоиҳасозӣ) ва ғайра; 

$B) Донишҳои технологӣ; 

$C) Донишҳои техникӣ; 

$D) Стратегияи корхона; 

$E) Донишҳои илмӣ- техникӣ; 

 

@129.Вақти муайян намудани «ноу – хау» кадом ҷихатро мумкин ба 

инобат нагирифтан? 

$A) Арзиш доштани «ноу – хау»; 

$B) Стратегияи корхона; 

$C) Захираҳои мавҷуда оид ба лоиёаи пешниҳодшаванда; 

$D) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқоӣ; 

$E) Захираҳои мавҷуда; 

 

@130.Ҳангоми интихоби лоиҳаҳои навоварӣ чиро бо назар гирифтан 

лозим аст? 

$A) Оммили вақт, сатхи нарх, сохтори дохилии лоиҳаро, фоиданокии 

лоиҳаҳоро; 

$B) Тарифҳо ва шароити пардохти музди корро; 

$C) Меъёри дохилии даромаднокӣ фоиданокии лоиҳаҳоро; 

$D) Сохтори дохилии лоиҳаро; 

$E) Оммили вақт, сатхи нарх; 

 

@131.Стратегияи навоварӣ бояд зинаҳои зеринро, ки маҳсул дар он 

қарор мегирад, ба эътибор гирад? 

$A) Зиннаи тавлид, пайдоиш, барқароршавӣ, кассодӣ ва ғ; 

$B) Зиннаи таҳлилӣ, Зинаи фаъолиятӣ, Зинаи бавуҷудоӣ ва ғ; 

$C) Зинаи таҳвилӣ, ислоҳотӣ, навоварӣ, касодӣ ва ғ; 

$D) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) Зинаи таҳвилӣ, ислоҳотӣ; 

 

@132.Мақсади асосии таҳлили функсионалии арзиши (ТФA) иборат 

аст аз? 

$A) Коҳҳиш додани хароҷоти истеҳсолт; 

$B) Иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) Нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Сифати корҳои анҷомдодашуда; 



$E) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

 

@133.Марҳилаи давраи оғози зиндагии маҳсулот кадоме аз ин омилҳо 

ба шумор меравад? 

$A) Корҳои илмию тадқиқотӣ; 

$B) Ҷустуҷўи моли нав ё технологияи нав; 

$C) Маҷмўи (портфелӣ), сармоягузории лоиҳавӣ; 

$D) Стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва миссия; 

$E) Тактикӣ, сармоягузории лоиҳавӣ; 

 

@134.Давраи дуюмин зиндагии маҳсулот, ки дар он ҳуҷҷатҳои 

конструкторӣ таҳия карда мешавад? 

$A) Корҳои илмию тадқиқотӣ (КИТ); 

$B) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

$C) Таҳлили функсионалию арзишӣ (ТФA); 

$D) Стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ; 

$E) Тактикӣ, сармоягузории лоиҳавӣ; 

 

@135.Кансепсияи муосири менеҷменти инноватсионӣ, навоварӣ дида 

баромада мешавад – ҳамчун? 

$A) Ҳамчун тағирот ё натиҷа; 

$B) Ҳамчун система ё низом; 

$C) Ҳамчун ҷараён ё раванд; 

$D) Ҳамчун низом ё раванд; 

$E) Ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба аз нав истеҳсолӣ; 

 

@136.Асоси зерсохтори навҷорисозӣ ин? 

$A) Сохтори кадрӣ, яъне мутахасисон барои фаъолияти навҷорисозӣ дар 

соҳаи саноат ва илмӣ-техникӣ мебошад; 

$B) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$C) Тарифҳо ва шароити пардохти музди кор; 

$D) Ҳамчун муфлисшавӣ дар корхона; 

$E) Ҳамчун таъғирёбӣ; 

 

@137.Қисми муҳими рушди соҳибкории навҷорисозӣ? 

$A) Тайёркардани мутахасисон дар соҳаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$B) Рақобат дар молҳои нав мебошад; 

$C) Бар зиёд истеҳсолкардани молҳои гуногун тамға мебошад; 



$D) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$E) Беҳтар намудани сатҳи камбизоатӣ; 

 

@138.Дигаргуниҳои институтсионалии навҷорисозӣ? 

$A) Пешравӣ дар иқтисодиёт; 

$B) Сохторҳои навҷорисозандаи лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

$C) Меъёри дохилии даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; 

$D) Донишҳо, таҷриба ва малакаҳо; 

$E) Донишҳо, таҷриба ва малакаҳо дар соҳаи кор карда баромадани 

(лоиҳасозӣ) ва ғайра; 

 

@139.Ҳангоме, ки афзоиши истеъмолот ба ҳар як нафар аҳоли бар 

асос гирифта шавад, он гоҳ мо? 

$A) Ба пуркардани бозорҳои дохилӣ бо молҳои худӣ ва рушди иқтисодӣ 

ноил мегардем; 

$B) Бо масъалаи интихоби фосилаи вақтии мутобиқ дучор меоем; 

$C) Захираҳои мавҷуда оид ба лоиҳаи пешниҳодшаванда; 

$D) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$E) Доир ба иштироки кормандон дар корхона; 

 

@140.Ҳадафи муҳими иқтисодии рушди соҳибкории навҷорисозӣ ин? 

$A) Фароҳам овардани муҳити мусоид барои субъектҳои соҳибкорӣ; 

$B) Истифодаи низоми ҳавасмандгардонидани андозбандӣ; 

$C) Барзиёд истеҳсолкардани молҳои гуногунтамға мебошад; 

$D) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$E) Самаранок истифода бурдани маблағҳо; 

 

@141.Дар олами муосири менеҷменти инноватсионӣ навовариро 

дида мебароянд? 

$A) Ҳамчун тағирёбӣ; 

$B) Ҳамчун система; 

$C) Ҳамчун ҷараён; 

$D) Ҳамчун натиҷа; 

$E) Ҳамчун сабаб; 

 

@142.Асосии ташкили фаъолияти навовариро дар соҳибкории хурд 

нишон диҳед? 

$A) Фирмаҳои маркетингӣ, консалтингӣ, шабакавӣ; 



$B) Фирмаҳои консалтингӣ; 

$C) Фирмаҳои шабакавӣ; 

$D) Фирмаҳои венчерӣ; 

$E) Фирмаҳои инҳисорӣ; 

 

@143.Қисмҳои фарқкунандаи бозори навовариро нишон диҳед? 

$A) Хусусияти навигарии маҳсулот; 

$B) Хусусияти махсуси фурўшандагон; 

$C) Қарор доштани каналҳои фурўш; 

$D) Қарор доштани таҷрибаи фурўши моли нав; 

$E) Қарор доштани нархи маҳсулот; 

 

@144.Дастгирии комплексҳои ташкилии фаъолияти навовариро 

нишон диҳед? 

$A) Академия ва марказҳои илмии ҳукуматӣ, барномаҳои давлатӣ ва 

байналхалқӣ, технопаркҳо ва бозорҳо; 

$B) Миёнаравони бозори навоварӣ, технопаркҳо ва бозорҳо; 

$C) Ҳукуматӣ ва мунитсипиалӣ; 

$D) Коллективи сохтории шўъбаҳо; 

$E) Фурушандагон ва харидорон; 

 

@145.Идоракунандагони бозори навовариро нишон диҳед? 

$A) Ташкилотҳо, ҶСК, муассисаҳои саноатӣ, Фирмаҳои консалтингӣ, 

технопаркҳо; 

$B) Донишгоҳҳо, технопаркҳо; 

$C) Намоишгоҳҳои махсусгардонидашуда, конференсияҳо; 

$D) Муассисаҳои саноатӣ; 

$E) Фирмаҳои консалтингӣ, технопаркҳо; 

 

@146.Функсияҳои миёнаравони маркетингӣ навовариро ҷудо 

намоед? 

$A) Равона кардани навоварӣ ба бозор, такмил ва бурда расонидани 

навоварӣ; 

$B) Такмил ва бурда расонидани навоварӣ; 

$C) Ҳимояи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ; 

$D) Кафолати муомилот (фурўш); 

$E) Равона кардани навоварӣ ба бозор; 

 



@147.Техникаи идоранамоии давраҳои ҳаёти молро интихоб намоед? 

$A) Дигаргунсози маҳсулот, дигаргунсози (модификатсия) бозор; 

$B) Стратегияи нави тарғиботӣ (рекламавӣ); 

$C) Ҷори кардани маҳсулоти нав; 

$D) Такмил додани ҷараёни технологӣ; 

$E) Ба бозор баровардани маҳсулот; 

 

@148.Кансепсияи муосири менеҷменти инноватсионӣ навовариро 

дида мебароянд ҳамчун? 

$A) Ҳамчун ҷараён, система, таъғирёбӣ, натиҷа; 

$B) Ҳамчун система; 

$C) Ҳамчун таъғирёбӣ; 

$D) Ҳамчун натиҷа; 

$E) Ҳамчун оқибат; 

 

@149.Намудҳои асосии ташкили фаъолияти навовариро дар 

соҳибкории хурд нишон диҳед? 

$A) Фирмаҳои венчерӣ; 

$B) Фирмаҳои консалтингӣ; 

$C) Фирмаҳои шабакавӣ; 

$D) Фирмаҳои маркетингӣ; 

$E) Фирмаҳои оммавӣ; 

 

@150.Хелҳои фарқкунандаи бозори навовариро нишон диҳед? 

$A) Хусусияти навиггарии маҳсулот; 

$B) Хусуссияти махсуси фурўшандагон; 

$C) Қарор доштани каналҳои фурўшӣ; 

$D) Қарор доштани таҷрибаи фурўши моли нав; 

$E) Хусуссияти бебозгашт доштан; 

 

@151.Қисмҳои ташкилии дастгирии фаъолияти навовариро нишон 

диҳед? 

$A) Академия ва марказҳои илмии ҳукуматӣ, барномаҳои давлатӣ ва 

байналхалқӣ; 

$B) Миёнаравони бозори навоварӣ, технопаркҳо ва бозорҳо; 

$C) Коллективи сохтории шўъбаҳои ҳукуматӣ ва мунисипиалӣ; 

$D) Шўъбаҳои ҳукуматӣ ва мунисипиалӣ; 

$E) Академия ва марказҳои илми; 



 

@152.Бозори иноватсионӣ ва субъектҳои фаъоли онро нишон диҳед? 

$A) Ташкилотҳои ҶСК, муассисаҳои саноатӣ, Фирмаҳои консалтингӣ, 

намоишгоҳои махсусгардонидашуда; 

$B) Донишгоҳҳо, Фирмаҳои консалтингӣ, технопаркҳо; 

$C) Намоишгоҳҳои махсусгардонидашуда, конференсияҳо; 

$D) Ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайри тиҷоратӣ; 

$E) Фирмаҳои консалтингӣ, технопаркҳо; 

 

@153.Вазифаи миёнаравони маркетинги навовариро ҷудо намоед? 

$A) Кафолати муомилот (фурўш); 

$B) Такмил ва бурда расонидани навоварӣ; 

$C) Ҳимояи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ; 

$D) Равона кардани навоварӣ ба бозор; 

$E) Рушди иқтисодиёт; 

 

@154.Раванди технологияи давраҳои ҳаёти молро интихоб намоед? 

$A) Дигаргунсози маҳсулот, дигаргунсози (модификатсия) бозор; 

$B) Дигаргунсозии (модификатсия) бозор; 

$C) Ҷорӣ кардани маҳсулоти нав; 

$D) Такмил додани ҷараёни технологӣ; 

$E) Стратегияи нави тарғиботӣ (рекламавӣ); 

 

@155.Навовари чист? 

$A) Ҷараёни технологии нав ё ташкилкунонидашуда дар амал 

истифодашаванда; 

$B) Равияи нави истифодаи хизматҳои иҷтимоӣ; 

$C) Прогресси илмӣ – техникӣ; 

$D) Гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ; 

$E) Ихтироъ намудани ягон чиз; 

 

@156.Аз шаклҳои дар зер номбаршуда кадоме ҷараёни навовариро 

ташкил мекунад? 

$A) Шакли оддии дохили муассисавӣ, тағйирёбӣ, байни муассисавӣ; 

$B) Шакли оддии байни муассисавӣ; 

$C) Васеъкардашуда; 

$D) Аз байн рафтан; 

$E) Ҳамчун тағйирёбӣ; 



 

@157.Ҷамъбастҳои зерини навовариро нишон диҳед? 

$A) Ҷараёнӣ, қисмҳои ҷаъмшавандаҳои нав, шаклҳо ва усулҳои нави 

ташкили истеҳсолот, масолеҳҳои нав – нимфабрикотҳо - технологияҳои 

нав - сохторҳои нави ташкилӣ; 

$B) Махсулотӣ, масолеҳҳои нав – нимфабрикотҳо - технологияҳои нав - 

сохторҳои нави ташкилӣ дар таркиби корхонаҳо; 

$C) Махсулотӣ, масолеҳҳои нав – нимфабрикотҳо; 

$D) Технологияҳои нав - сохторҳои нави ташкилӣ дар таркиби корхонаҳо; 

$E) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

 

@158.Қисмҳои фаъолияти навоварии зеринро нишон диҳед? 

$A) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ, азнавкунии ҷараёни технологӣ ва 

тайерии истеҳсолот, гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ; 

$B) Гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ; 

$C) Бунёд ва инкишофи инфрасохтори навоварӣ; 

$D) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ; 

$E) Аз навкунии ҷараёни технологӣ ва тайерии истеҳсолот; 

 

@159.Ҳангоми интихоби стратегияи навоварӣ аз кадом усулҳо 

истифода мебаранд? 

$A) Ҳуҷумӣ, тақлидӣ, мудофиавӣ; 

$B) Таклидкорӣ, тактикӣ, оперативӣ, муҳофизатӣ; 

$C) Мудофиавӣ, таъҷилӣ, миссиявӣ, субъективӣ, объективӣ; 

$D) Дифоъ, мухофизат, маъмурӣ, илмӣ, амалӣ; 

$E) Миссиявӣ, субъективӣ, объективӣ; 

 

@160.Ҷамбаҳои хоси гурўҳи молиявӣ - саноатиро нишон диҳед? 

$A) Тарақиёбанда, нақшаҳои илмии чашмдошт, сайқал додани махорати 

илмии кормандон, пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$B) Инкишофёбанда, сайқал додани махорати илмии кормандон; 

$C) Худинкишофёбанда фаъолият менамоянд; 

$D) Пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ мегузаронанд; 

$E) Тараққиёбанда, нақшаҳои илмии чашмдошт; 

 

@161.Кадоме аз амалиётҳои дар зер нишон дода шуда барои 

иҷрокунии занҷири технологӣ зарур аст? 

$A) Омўзиши технология; 



$B) Коркарди ашъёи хоми ибтидоӣ ва ниҳоӣ; 

$C) Сохтори актив ва пассивҳо дар тавозунӣ корхона; 

$D) Омухтани дониш; 

$E) Сохтани танҳо пассивҳои корхона; 

 

@162.Нақшаи тадқиқотӣ – ин? 

$A) Нақшаи коркардашудаи тадқиқотҳову коркардҳо аз нуқтаи назари 

илмӣ асоснок шуда; 

$B) Ба даст овардани мақсадҳои нав ё коркарди миссия; 

$C) Таъминоти иттилоотӣ, технологӣ; 

$D) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$E) Коркардҳо аз нуқтаи назари илмӣ асоснок шуда; 

 

@163.Нақшаҳои инкишофи БМТ тадқиқотҳои илмӣ чӣ дохил 

мешавад? 

$A) Нақшаи кор оид ба харрид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$B) Нақшаҳои илмии чашмдошт; 

$C) Мавҷудияти захираҳои илмӣ; 

$D) Сайқал додани махорати илмии кормандон; 

$E) Рўйхати маводҳои асосии нашршуда оид ба мавзўи коркардҳои илмӣ; 

 

@164.Кормандони муассисаҳои илмӣ – техникӣ ба чӣ машғуланд? 

$A) Пажухиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$B) Сайқал додани махорати илмии кормандон; 

$C) Банақшагирии масъалаи кадрҳо; 

$D) Якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$E) Кадрҳои кормандони муассисаҳои илмӣ; 

 

@165.Ба гурўҳҳои мақсаднок (корӣ) дар коллективҳои илмӣ кадоме аз 

инҳо дохил мешаванд? 

$A) Шахсоне, ки якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$B) Идоракунандагон ва тобеъи он; 

$C) Гурўҳи роҳбарон ё роҳбарият; 

$D) Пажухиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$E) Академия ва марказҳои илмии ҳукуматӣ; 

 

@166.Хелҳои асосии фаъолияти ташкилотҳои иноватсияро дар 

бизнеси хурд нишон диҳед? 



$A) Фирмаҳои маркетингӣ, венчурӣ, шабакавӣ, технополисҳо ва 

инкубаторҳо; 

$B) Фирмаҳои машваратӣ, Фирмаҳои шабакавӣ; 

$C) Технопаркҳо, технополисҳо ва инкубаторҳо; 

$D) Фирмаҳои машваратӣ; 

$E) Фирмаҳои шабакавӣ; 

 

@167.Ташкилоҳои илмӣ-техникӣ кадом намудҳои асосии Рақобатро 

ба ҳисоб мегиранд? 

$A) Рақобат бо дигар муассисаҳои илмӣ-техники соҳаи ҳамгуна; 

$B) Рақобат бо технологияҳои хориҷӣ; 

$C) Рақобат дар хароҷот; 

$D) Рақобат дар фоида; 

$E) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

 

@168.Қисматкунии бозори маҳсулоти илмӣ ин? 

$A) Қисми бозоре, ки ширкат ишғол кардааст; 

$B) Гурўҳи истеъмолкунандагон; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Гурӯҳи истеҳсолкунандагон; 

$E) Гурӯҳи фурӯшандагон;    

 

@169.Ҳангоме, ки корхона фурўши технологияро баробари фурўши 

маҳсулоти асосии худаш ба роҳ монад, ин кадом намуди бизнес ба 

ҳисоб меравад? 

$A) Бизнеси яклухти технологию маҳсулотӣ; 

$B) Бизнеси дугонагӣ; 

$C) Макробизнес; 

$D) Микробизнес; 

$E) Мегабизнес; 

 

@170.Ба омилҳои илмӣ-техникӣ чи дохил мешаванд? 

$A) Дар конфронсҳои илмӣ-касбӣ ширкат варзидан, ба назар гирифтани 

сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$B) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Дар конфронсҳои илмӣ-касбӣ ширкат варзидан; 

$E) Дар истеҳсоли маҳсулот ширкат варзидан; 



 

@171.Дар муассисаи илмӣ-техникӣ рақиб ин? 

$A) Фаъолияти муассисаро маҳдуд месозад; 

$B) Хадамоти муҳандисии корхона мебошанд; 

$C) Фаъолияти муассисаро ҷонок мегардонад; 

$D) Метавонад мустақилона тадқиқот барад; 

$E) Рушди муассисаро таъмин менамояд; 

 

@172.Уҳдадории менеҷменти инноватсионӣ навҷорисозӣ (навоварӣ) 

дар сатҳи калон (макро) ин? 

$A) Пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ; 

$B) Вогузоштани захираҳои иқтисоди корхона мебошад; 

$C) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баландсифатисифати 

технологӣ; 

$D) Вогузоштани захираҳои дар ихтиёри ҷомеъа буда мебошад; 

$E) Маҳсулоти баландсифати технологӣ; 

 

@173.Асоси дастгирии давлатии КИТТК иборат аст-аз? 

$A) Рақобат тобоварии иқтисодӣ миллӣ; 

$B) Баландсифат бардории сифати молҳои истеҳсолшаванда; 

$C) Пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ; 

$D) Сифати молҳои истеҳсолшаванда; 

$E) Таъмини рушди иқтисодӣ; 

 

@174.Вазифаи муҳими рушди навҷорисозӣ? 

$A) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баландсифати технологӣ; 

$B) Дар бозори ҷаҳон фурухтани молҳои Рақобатпазир ва ғайра; 

$C) Рақобаттобоварии иқтисодӣ миллӣ; 

$D) Фурухтани молҳои Рақобатпазир; 

$E) Барзиёд истеҳсолкардани молҳои гуногуни тамға мебошад; 

 

@175.Ба давраи дониш, пойдоршавии роҳи навҷорисозии тараққиёт 

ворид мегардад, замоне ки? 

$A) Ноу-хау, пажугишҳои илмӣ-тадқиқотӣ ба омилҳои рушди иқтисодӣ 

дохил шавад; 

$B) Зеҳн, иттилоот, донишҳо, малакаҳо ба омилҳои рушди иқтисодӣ 

ҳисобида шавад; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 



$D) Донишҳо, малакаҳо ба омилҳои рушди иқтисодӣ ҳисобида шавад; 

$E) Дадқиқотӣ ба омилҳои рушди иқтисодӣ дохил шавад; 

 

@176.Марҳилаҳои занҷири навоварӣ намунаи бунёди натиҷа зоҳир 

намуда коркарди ғояи нави техникӣ ё давраи озмоиши гузаронида 

мешавад? 

$A) ИТ; 

$B) ТА; 

$C) ТИ; 

$D) М; 

$E) КИТ; 

 

@177.Дурнамои иноватсия бояд зинаҳои зеринро, ки маҳсул дар он 

қарор мегирад, ба эътибор гирад? 

$A) Зинаи тавлид, пайдоиш, барқароршавӣ, касодӣ ва ғ; 

$B) Зинаи таҳлилӣ, Зинаи фаъолиятӣ, Зинаи бавуҷудоиӣ ва ғ; 

$C) Зинаи таҳвилӣ, ислоҳотӣ, навоварӣ, касодӣ ва ғ; 

$D) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) Зинаи фаъолиятӣ, Зинаи бавуҷудоиӣ ва ғ; 

 

@178.Таҳлилӣ (ТФA) аз чунин мақсадҳо иборат аст? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолот; 

$B) Иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) Нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$E) Хизматрасониҳо; 

 

@179.Оғози марҳилаи давраи зиндагии маҳсулот чунин омилҳо ба 

шумор меравад? 

$A) Корҳои илмию тадқиқотӣ; 

$B) Ҷустуҷўи моли нав ё технологияи нав; 

$C) Маҷмўаи (портфелӣ), сармоягузории лоиҳавӣ; 

$D) Стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва миссия; 

$E) Сармоягузории лоиҳавӣ; 

 

@180.Қисми дуюми зиндагии маҳсулот, ки дар он ҳуҷҷатҳои 

конструкторӣ таҳия карда мешавад кадомҳоянд? 

$A) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 



$B) Корҳои илмию тадқиқотӣ (КИТ); 

$C) Таҳлили функсионалию арзишӣ (ТФА); 

$D) Илмию тадқиқотӣ (ИТ); 

$E) Функсионалию арзишӣ (ФА); 

 

@181.Дар назарияи ҳозираи менеҷменти инноватсионӣ навовариро 

дида баромада мешавад ҳамчун? 

$A) Ҳамчун ҷараён ё раванд, система ё низом, таъғирот ё натиҷа; 

$B) Ҳамчун система ё низом; 

$C) Ҳамчун таъғирот ё натиҷа; 

$D) Ҳамчун ҷараён; 

$E) Ҳамчун сабаб; 

 

@182.Ҷараёни равиши  навовариро нишон диҳед? 

$A) ТИ – ТА – К – Л – Б – АК – ИС – Б – Ф; 

$B) Ғ – ТИ – К - Л – Б – АК – СИ – Ф- Б; 

$C) ТА – ТБ – Ғ – Б – КА – ИС – Л – К; 

$D) ФИ – ПКР – ПИ – ОП – П - Д –Э –Р; 

$E) МА-РТ-ПА-РМ-ОМОМ-ОР; 

 

@183.Сохтори ивазнамоии институтсионалии навҷорисозӣ? 

$A) Сохторҳои навҷорисозандаи лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

$B) Пешравӣ дар иқтисодиёт; 

$C) Меъёри дохилии даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; 

$D) Лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

$E) Фоиданокии лоиҳаҳо; 

 

@184.Марҳилаҳои технологияи идоранамоии ҳаёти молро интихоб 

намоед? 

$A) Дигаргунсози маҳсулот, дигаргунсози (модификатсия) бозор; 

$B) Стратегияи нави тарғиботӣ (рекламавӣ); 

$C) Ҷорӣ кардани маҳсулоти нав; 

$D) Такмил додани ҷараёни технологӣ; 

$E) Аз даст додани маҳсулот; 

 

@185.Қисми асосии зерсохтори навҷорисозӣ ин? 

$A) Сохтори кадрӣ, яъне мутахасисон барои фаъолияти навҷорисозӣ дар 

соҳаи саноат ва илмӣ-техникӣ мебошад; 



$B) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$C) Тарифҳо ва шароити пардохти музди кор; 

$D) Соҳаи саноат ва илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) Сохтори кадрӣ, яъне мутахасисон; 

 

@186.Марҳилаи муҳими рушди соҳибкории навҷорисозӣ? 

$A) Рақобат дар молҳои нав мебошад; 

$B) Тайёркардани мутаххасисон дар соҳаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$C) Барзиёд истеҳсолкардани молҳои гуногуни тамға мебошад; 

$D) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$E) Молҳои гуногуни тамға мебошад; 

 

@187.Натиҷаи ивазнамоии институтсионалии навҷорисозӣ? 

$A) Сохторҳои навҷорисозандаи лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

$B) Пешравӣ дар иқтисодиёт; 

$C) Меъёри дохилии даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; 

$D) Даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; 

$E) Лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

 

@188.Ҳангоме, ки афзоиши истеъмолот ба ҳар як нафар, аҳоли бар 

асос гирифта шавад, он гоҳ мо? 

$A) Ба пуркардани бозорҳои дохилӣ бо молҳои худӣ ва рушди иқтисодӣ 

ноил мегардем; 

$B) Бо масъалаи интихоби фосилаи вақтии мутобиқ дучор меоем; 

$C) Захираҳои мавҷуда оид ба лоиҳаи пешниҳодшаванда; 

$D) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$E) Ба пуркардани бозорҳои дохилӣ бо молҳои худӣ; 

 

@189.Намудҳои стратегияӣ навоварро нишон диҳед? 

$A) Мудофиавӣ, тақлидӣ, ҳуҷумӣ; 

$B) Маъмурӣ, таҳлилӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ; 

$C) Системавӣ, корхонавӣ, ҳуҷумӣ, матрисавӣ; 

$D) Технологӣ, экологӣ, мудофиавӣ, тақлидӣ; 

$E) Мудофиавӣ, тақлидӣ; 

 

@190.Аз рӯи назардошти соҳаи фаъолияти корхона навоварӣ 

мешавад? 

$A) Тиҷоратӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, истеҳсолӣ; 



$B) Корхонавӣ, муассисавӣ, ташкилоти, Фирмавӣ, компаниявӣ; 

$C) Дохилӣ, хориҷӣ, байналхалқӣ, ҷаҳонӣ, глобалӣ; 

$D) Экологӣ, ҷараёнӣ, маҳсулотӣ, мудофиавӣ; 

$E) Ташкилоти, Фирмавӣ, компаниявӣ; 

 

@191.Истифодаи иноватсия дар байни худи муассиса мегардад ва 

бевосита шакли молро намегирад-навоварии? 

$A) Дохили муассисавӣ номида мешавад; 

$B) Байнимуассисавӣ номида мешавад; 

$C) Васеъкардашуда номида мешавад; 

$D) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) Техникӣ мебошад; 

 

@192.Марҳилае, ки ба воситаи он навигарӣ бо шабакаҳои алоқа дар 

байни системаи иҷтимоӣ дар вақт паҳн мегардад? 

$A) Дифузияи навоварӣ номида мешавад; 

$B) Динамикаи навоварӣ номида мешавад; 

$C) Конвенсияи навоварӣ номида мешавад; 

$D) Ҷараёни навоварӣ номида мешавад; 

$E) Пешрафти навоварӣ номида мешавад; 

 

@193.Бо муайянкунии дигаргунсозиҳо навигариҳо ҷудо мешаванд ба?         

$A) Кулӣ, беҳтарнамоӣ, қисмӣ; 

$B) Назоратӣ, ташкилӣ, далелнокӣ, ангезишӣ; 

$C) Иқтисодӣ, иҷтимоӣ, технологӣ, психологӣ; 

$D) Куллӣ, маънавӣ, истеҳсолӣ, истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

$E) Истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

 

@194.Истифодаи навоварӣ дар бозор ба соҳаи нав? 

$A) Дар ҷаҳон, дар мамлакат, дар корхона; 

$B) Иқтисодӣ, психологӣ, дар мамлакат, маъмурӣ; 

$C) Менеҷменти инноватсионӣ, маркетинг, дар корхона, бизнес; 

$D) Тиҷоратӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, дар ҷаҳон; 

$E) Маркетинг, дар корхона, бизнес; 

 

@195.Қисми аввалиндараҷаи таҳлили функсионалӣ- арзишӣ (ТФA) 

иборат аст – аз? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; 



$B) Иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) Нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Паст кардани арзиши аслӣ; 

$E) Бизнеси дугонагӣ; 

 

@196.Хелҳои раванди навовариро номбар кунед? 

$A) Дохилимуассисавӣ, байнимуассисавӣ ва васеъкардашуда; 

$B) Психологӣ, ҷараёнӣ, системавӣ ва соҳавӣ; 

$C) Фаъолиятӣ, идоракунӣ ва технологӣ, техникӣ; 

$D) Дар ҷаҳон, дар мамлакат, дар корхона, дар соҳаи алоҳида; 

$E) Дар корхона, дар соҳаи алоҳида; 

 

@197.Моҳияти лоиҳаи тадқиқотӣ – ин? 

$A) Нақшаи коркардашудаи тадқиқотҳову коркардҳо аз нуқтаи назари 

илмӣ асоснок шуда; 

$B) Ба даст овардани мақсадҳои нав ё коркарди миссия; 

$C) Таъминотӣ, иттилоотӣ, технологӣ; 

$D) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$E) Нуқтаи назари илмӣ асоснок шуда; 

 

@198.Нақшаи инкишофи базаи моддӣ – техникӣ кадом тадқиқотҳои 

илмӣ дохил мешавад? 

$A) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$B) Нақшаҳои илмии чашмдошт; 

$C) Мавҷудияти захираҳои илмӣ ва рўйхати маводҳои асосии нашршуда 

оид ба мавзўи коркардҳои илмӣ; 

$D) Сайқал додани махорати илмии кормандон; 

$E) Маводҳои асосии нашршуда оид ба мавзўи коркардҳои илмӣ; 

 

@199.Коллективи муассисаҳои илмӣ ба чӣ машғуланд? 

$A) Пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$B) Сайқал додани маҳорати илмии кормандон; 

$C) Банақшагирии масъалаи кадрҳои кормандони муассисаҳои илмӣ; 

$D) Якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$E) Банақшагирии масъалаи кадрҳо; 

 

@200.Гурӯҳи мақсаднок (корӣ) дар коллективҳои илмӣ киҳо дохил 

мешаванд? 



$A) Шахсоне, ки якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$B) Идоракунандагон ва тобеон; 

$C) Гурўҳи роҳбарон ё роҳбарият; 

$D) Пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$E) Роҳбар ва ҷонишин; 

 

@201.Ҷанбаи асосии таҳлили функсионалӣ- арзишӣ (ТФA)  иборат аст 

аз ? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; 

$B) Иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) Нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Нишон додани малакаю маҳорат; 

$E) Бизнеси дугонагӣ; 

 

@202.Қисмҳои лоиҳаҳои илмиро номбар кунед? 

$A) Ташаббусӣ, базаи моддӣ-техникӣ, шабакаҳои ахборотӣ ва базаи 

маълумотҳо; 

$B) Лоиҳаҳои инкишофи базаи моддӣ-техникии тадқиқотҳои илмӣ; 

$C) Лоиҳаҳои бунёди шабакаҳои ахборотӣ ва базаи маълумотҳо; 

$D) Ташаббусӣ нашриётӣ, ташкили корҳои экспидитсионӣ; 

$E) Ташаббусӣ нашриётӣ; 

 

@203.Ақидаи чашмдоштҳо ва кансепсияи адолатро кадоме аз ин 

олимон асоснок намудааст? 

$A) Портер-Лоурен; 

$B) Врум; 

$C) Ф.Ҳертсберг; 

$D) Ф.Тейлор; 

$E) К. Макс; 

 

@204.Нақшаи кориеро, ки дар мавриди он корманд метавонад вақти 

ба кор омадан ва аз кор рафтанро дар ҳудуди муайяннамудаи роҳбар 

интихоб кунад- ҷадвали? 

$A) Чандир меноманд; 

$B) Вақтбай меноманд; 

$C) Корбай меноманд; 

$D) Ҳафтаи фишурда меноманд; 

$E) Кварта меноманд; 



 

@205. Кадоме аз ин омилҳо оғози марҳилаи оғози зиндагии маҳсулот 

ба шумор меравад? 

$A) Корҳои илмию тадқиқотӣ; 

$B) Ҷустуҷўи мол ё технологияи нав; 

$C) Маҷмўи (портфелӣ) қоғазҳои қимматнок; 

$D) Маҷмӯи нишондиҳандаҳои оморӣ; 

$E) Тадқиқотбарандагони муассисаси илмӣ-техникӣ; 

 

@206.Марҳилаи дуюми зиндагии маҳсулотро, ки дар он ҳуҷҷатҳои 

конструкторӣ таҳия карда мешавад нишон диҳед? 

$A) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

$B) Корҳои илмию тадқиқотӣ (КИТ); 

$C) Таҳлили функсионалию арзишӣ (ТФA); 

$D) Корҳои лабораторию озмоишӣ (КЛО); 

$E) Таҳлили хароҷот (ТХ); 

 

@207.Раванди таҳлили функсионалӣ арзишӣ аз чунин марҳилаҳо 

иборат аст? 

$A) Тайёрӣ, иттилоотӣ, таҳлилӣ, тадқиқотӣ; 

$B) Стратегӣ, тактикӣ, фаврӣ ё таъҷилӣ-оперативӣ; 

$C) Темократӣ, демократӣ, автократӣ, либералӣ; 

$D) Ҳисботӣ, алоқавӣ, меъморӣ; 

$E) Автократӣ, либералӣ; 

 

@208.Мақсади асосии таҳлили (ТА) иборат аст аз? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолот; 

$B) Иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо; 

$C) Дар сатҳи лозима нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Ошкор намудани камбудиҳо; 

$E) Дуруст баҷо овардани супоришҳо; 

 

@209.Аз се ҷанбаи таркибӣ будани низоми идоракунии? 

$A) Маъмурӣ, таҳлилӣ, роҳбарӣ; 

$B) Мудофиавӣ, тақлидӣ, самаранокӣ; 

$C) Системавӣ, корхонавӣ, сохторӣ; 

$D) Қонунӣ, ҳиссавӣ ва бақайдгирӣ; 

$E) Ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба аз нав истеҳсолӣ; 



 

@210.Шаклҳои асосии ( ФТН ) дар бизнеси хурд нишон диҳед? 

$A) Фирмаҳои маркетингӣ,  венчурӣ машваратӣ, шабакавӣ инкубаторҳо; 

$B) Фирмаҳои машваратӣ; 

$C) Технопаркҳо; 

$D) Технополисҳо ва инкубаторҳо; 

$E) Фирмаҳои шабакавӣ; 

 

@211.Муассисаҳои илмӣ-техникӣ кадом намудҳои асосии Рақобатро 

ба ҳисоб мегирад? 

$A) Рақобат дар хароҷот бо технологияҳои хориҷӣ бо дигар муассисаҳои 

илмӣ-техникӣ; 

$B) Рақобат бо технологияҳои хориҷӣ; 

$C) Рақобат бо дигар муассисаҳои илмӣ; 

$D) Рақобат бо техникии соҳаи ҳамгуна; 

$E) Рақобат бо инкубаторҳо; 

 

@212.Кадом аз шунавандагони алоқавӣ инҳоянд? 

$A) Гурўҳҳои мухталифи ба фаъолияти муассисаи илмӣ-техникӣ 

таъсирасонанда; 

$B) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ; 

$C) Тадқиқотбарандагони муассисаси илмӣ-техникӣ; 

$D) Қарорҳои махсуси роҳбар; 

$E) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ; 

 

@213.Ба сегментҳо ҷудокардани бозори маҳсулоти илмӣ-техникӣ ин? 

$A) Қисми бозоре, ки ширкат ишғол кардааст; 

$B) Бедоркунандаи маркетинг як хел таваҷҷўҳкунанда мебошад; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Гурўҳи истеъмолкунандагони ба ин ё он маҷмўи ҳавасмандиҳои; 

$E) Бозоре, ки дар он монополия аст; 

 

@214.Агар ташкилот фурўши технологияро баробари фурўши 

маҳсулоти асосии худаш ба роҳ монад, ин кадом намуди бизнес 

мебошад? 

$A) Бизнеси яклухти технологию маҳсулотӣ; 

$B) Бизнеси дугонагӣ; 

$C) Макробизнес; 



$D) Мегабизнес; 

$E) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; 

 

@215.Омилҳои илмӣ-техникӣ мебошанд ин? 

$A) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$B) Дар конфронсҳои илмӣ-касбӣ ширкат варзидан; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Ҳуқуқ ба интишорнамоӣ; 

$E) Ҳуқуқ ба дахлнопазирии ихтироъ; 

 

@216.Барои муассисаи илмӣ-техникӣ рақиб гуфта-ин? 

$A) Омилест, ки фаъолияти муассисаро маҳдуд месозад; 

$B) Хадамоти муҳандисии корхона мебошад, ки метавонад мустақилона 

тадқиқот барад; 

$C) Омилест, ки фаъолияти муассисаро ҷонок мегардонад; 

$D) Муҳандисии корхона мебошад; 

$E) Донишҳои технологӣ; 

 

@217.Принсипҳои менеҷменти инноватсионии навҷорисозӣ 

(навоварӣ) дар сатҳи калон (макро) ин? 

$A) Пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ мебошад; 

$B) Вогузоштани захираҳои иқтисоди корхона мебошад; 

$C) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баланди сифатии технологӣ 

мебошад; 

$D) Вогузоштани захираҳои дар ихтиёри ҷомеъа буда мебошад; 

$E) Истеҳсоли маҳсулоти баланди сифат мебошад; 

 

@218.Мақсади давлатии КИТТК иборат аст аз? 

$A) Рақобат тобоварии иқтисоди миллӣ; 

$B) Баландбардории сифати молҳои истеҳсолшаванда; 

$C) Пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ; 

$D) Ба талабот ҷавобгу набудани маҳсулот; 

$E) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

 

@219.Вобаста ба дигаргунӣ кардани навигариҳо ҷудо мешаванд –ба? 

$A) Кулӣ, беҳтарнаммоӣ, қисмӣ; 

$B) Назоратӣ, ташкилӣ, далелнокӣ, ангезишӣ; 

$C) Иқтисодӣ, иҷтимоӣ, технологӣ, психологӣ; 



$D) Куллӣ, маънавӣ, истеҳсолӣ, истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

$E) Истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

 

@220.Вобаста ба намуд ҷудо намудани навоварӣ дар бозор ба соҳаи 

нав? 

$A) Дар ҷаҳон, дар мамлакат, дар корхона; 

$B) Иқтисодӣ, психологӣ, дар мамлакат, маъмурӣ; 

$C) Менеҷменти инноватсионӣ, маркетинг, дар корхона, бизнес; 

$D) Тиҷоратӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, дар ҷаҳон; 

$E) Дар корхона, бизнес; 

 

@221.Ба объект ҳуқуқи паттентро нишон диҳед? 

$A) Ҳуқуқи муалиф (паттент); 

$B) Ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба аз нав истеҳсолӣ; 

$C) Ҳуқуқ ба интишорнамоӣ, ҳуқуқ ба дахлнопазирии ихтироъ; 

$D) Ҳуқуқи ба омма нишон додан; 

$E) Ҳуқуқ ба дахлнопазирии ихтироъ; 

 

@222.Сарчашмаи сиёсати сармоягузории ихтирои навовариро нишон 

диҳед? 

$A) Сармояи фондҳои венчурӣ (ташкилотҳои навовар), ғайрирасмӣ, 

бозори қоғази қиматнок; 

$B) Бозори қоғази қиматнок, компанияҳои инкишофёбанда; 

$C) Бонкҳо ва дигар манбаҳои қарзии сармоягузорӣ; 

$D) Компанияҳои инкишофёбанда; 

$E) Сармоягузорони ғайрирасмӣ; 

 

@223.Самти навҷорисозӣ аз гурӯҳҳои зерин иборат мебошанд? 

$A) Обективӣ ва субективӣ; 

$B) Васеъ ва маҳдуд; 

$C) Дохила ва беруна; 

$D) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулот; 

$E) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баланди сифатии технологӣ 

мебошад; 

 

@224.Давраии навҷорисозӣ ба гурӯҳҳои асосии зерин метавонад 

тасниф карда шавад? 



$A) Тадқиқоти заммонавӣ, ки барои оянда асос ташакул медиҳад 

менеҷменти инноватсионӣ; 

$B) Такмилоти ҷории нишондиҳандаҳо; 

$C) Менеҷменти инноватсионӣ; 

$D) Техникаи амалкунанда; 

$E) Тадқиқоти замонавӣ; 

 

@225.Иноватсия (навоварӣ) чист? 

$A) Ҷарраёни технологии нав ё ташкилкунонидашудаю дар амал 

истифодашавандааст; 

$B) Равияи нави истифодаи хизматҳои иҷтимоист; 

$C) Прогресси илмӣ – техникист; 

$D) Стратегияи корхонааст; 

$E) Ташкилкунонидашудаю дар амал истифодашаванда; 

 

@226.Қисматҳои фаъолияти навовариро нишон диҳед? 

$A) Иҷроиши корҳои илмӣ - тадқиқотӣ, гузаронидани тадқиқотҳои 

бозоршиносӣ; 

$B) Азнавкунии ҷараёни технологӣ; 

$C) Бунёд ва инкишофи инфрасохтори навоварӣ; 

$D) Тайёрии истеҳсолот; 

$E) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ, гузаронидани тадқиқотҳои 

коршиносон; 

 

@227.Ба пешрафти базаи моддӣ – техникии тадқиқотҳои илмӣ чӣ 

дохил мешавад? 

$A) Заххираҳои мавҷуда оид ба лоиҳаи пешниҳодшаванда, шартнома дар 

бораи харид ва тайёр кардани таҷҳизоти гарронбаҳо; 

$B) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷҳизот; 

$C) Муамоҳои бунёдӣ, равияҳои истифодаи таҷҳизот; 

$D) Муамоҳои бунёдӣ; 

$E) Шартнома дар бораи харид ва тайёр кардани таҷҳизоти гаронбаҳо; 

 

@228.Ноу – хау чиро дар бар мегирад? 

$A) Доннишҳо, таҷриба ва маллакаҳо дар соҳаи кор карда баромадани 

(лоиҳасозӣ) ва ғайра; 

$B) Донишҳои технологӣ; 

$C) Донишҳои техникӣ; 



$D) Стратегияи корхона; 

$E) Донишҳои илмӣ- техникӣ; 

 

@229.Ҳангоми муайян намудани «ноу – хау» кадом қисматро мумкин 

ба инобат нагирифтан? 

$A) Арзиш доштани «ноу – хау»; 

$B) Стратегияи корхона; 

$C) Захираҳои мавҷуда оид ба лоиёаи пешниҳодшаванда; 

$D) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқоӣ; 

$E) Захираҳои мавҷуда; 

 

@230.Дар тули интихоби лоиҳаҳои навоварӣ чиро бо назар гирифтан 

лозим аст? 

$A) Омили вақт, сатхи нарх, сохтори дохилии лоиҳаро, фоиданокии 

лоиҳаҳоро; 

$B) Тарифҳо ва шароити пардохти музди корро; 

$C) Меъёри дохилии даромаднокӣ фоиданокии лоиҳаҳоро; 

$D) Сохтори дохилии лоиҳаро; 

$E) Оммили вақт, сатхи нарх; 

 

@231.Дурнамои навоварӣ бояд қисматҳои зеринро, ки маҳсул дар он 

қарор мегирад, ба эътибор гирад? 

$A) Зиннаи тавлид, пайдоиш, барқароршавӣ, касодӣ ва ғ; 

$B) Зиннаи таҳлилӣ, Зинаи фаъолиятӣ, Зинаи бавуҷудоӣ ва ғ; 

$C) Зиннаи таҳвилӣ, ислоҳотӣ, навоварӣ, касодӣ ва ғ; 

$D) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) Зинаи таҳвилӣ, ислоҳотӣ; 

 

@232.Қисмати, яъне маҳаки асосии таҳлили функсионалии арзиши 

(ТФA) иборат аст аз? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолт; 

$B) Иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) Нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$E) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

 

@233.Саршавии давраи зиндагии маҳсулот кадоме аз ин омилҳо ба 

шумор меравад? 



$A) Корҳои илмию тадқиқотӣ; 

$B) Ҷустуҷўи моли нав ё технологияи нав; 

$C) Маҷмўи (портфелӣ), сармоягузории лоиҳавӣ; 

$D) Стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва миссия; 

$E) Тактикӣ, сармоягузории лоиҳавӣ; 

 

@234.Асоси дуюмӣ давраи зиндагии маҳсулот, ки дар он ҳуҷҷатҳои 

конструкторӣ таҳия карда мешавад? 

$A) Корҳои илмию тадқиқотӣ (КИТ); 

$B) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

$C) Таҳлили функсионалию арзишӣ (ТФA); 

$D) Стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ; 

$E) Тактикӣ, сармоягузории лоиҳавӣ; 

 

@235.Дар кансепсияи ҳозираи (МИ), навоварӣ дида баромада мешавад 

– ҳамчун? 

$A) Ҳамчун тағирот ё натиҷа; 

$B) Ҳамчун система ё низом; 

$C) Ҳамчун ҷараён ё раванд; 

$D) Ҳамчун низом ё раванд; 

$E) Ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба аз нав истеҳсолӣ; 

 

@236.Асоси қисмҳои зерсохтори навҷорисозӣ ин? 

$A) Сохтори кадрӣ, яъне мутахасисон барои фаъолияти навҷорисозӣ дар 

соҳаи саноат ва илмӣ-техникӣ мебошад; 

$B) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$C) Тарифҳо ва шароити пардохти музди кор; 

$D) Ҳамчун муфлисшавӣ дар корхона; 

$E) Ҳамчун таъғирёбӣ; 

 

@237.Муҳимияти рушди соҳибкории навҷорисозӣ? 

$A) Тайёркардани мутахасисон дар соҳаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$B) Рақобат дар молҳои нав мебошад; 

$C) Бар зиёд истеҳсолкардани молҳои гуногун тамға мебошад; 

$D) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$E) Сартосарии байни корхонаҳо; 

 

@238.Дигаргуниҳои институтсионалии навҷорисозӣ? 



$A) Пешраввӣ дар иқтисодиёт; 

$B) Сохторҳои навҷорисозандаи лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

$C) Меъёри дохилии даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; 

$D) Донишҳо, таҷриба ва малакаҳо; 

$E) Донишҳо, таҷриба ва малакаҳо дар соҳаи кор карда баромадани 

(лоиҳасозӣ) ва ғайра; 

 

@239.Вақте, ки рушди истеъмолот ба ҳар як нафар аҳоли бар асос 

гирифта шавад, он гоҳ мо? 

$A) Ба пуркардани бозорҳои дохилӣ бо молҳои худӣ ва рушди иқтисодӣ 

ноил мегардем; 

$B) Бо масъалаи интихоби фосилаи вақтии мутобиқ дучор меоем; 

$C) Захираҳои мавҷуда оид ба лоиҳаи пешниҳодшаванда; 

$D) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$E) Доир ба иштироки кормандон дар корхона; 

 

@240.Мақсади асосии иқтисодии рушди соҳибкории навҷорисозӣ ин? 

$A) Фароҳҳам овардани муҳити мусоид барои субъектҳои соҳибкорӣ; 

$B) Истифодаи низоми ҳавасмандгардонидани андозбандӣ; 

$C) Барзиёд истеҳсолкардани молҳои гуногунтамға мебошад; 

$D) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$E) Самаранок истифода бурдани маблағҳо; 

 

@241.Ақидаи муосири менеҷменти инноватсионӣ навовариро дида 

мебароянд? 

$A) Ҳамчун тағирёбӣ; 

$B) Ҳамчун система; 

$C) Ҳамчун ҷараён; 

$D) Ҳамчун натиҷа; 

$E) Ҳамчун сабаб; 

 

@242.Қисматҳои дигаре, ки асоси ташкили фаъолияти навовариро 

дар соҳибкории хурд аст нишон диҳед? 

$A) Фирмаҳои маркетингӣ, консалтингӣ, шабакавӣ; 

$B) Фирмаҳои консалтингӣ; 

$C) Фирмаҳои шабакавӣ; 

$D) Фирмаҳои венчерӣ; 

$E) Фирмаҳои инҳисорӣ; 



 

@243.Гурӯҳҳои фарқкунандаи бозори навовариро нишон диҳед? 

$A) Хусусияти наввигарии маҳсулот; 

$B) Хусусияти махсуси фурўшандагон; 

$C) Қарор доштани каналҳои фурўш; 

$D) Қарор доштани таҷрибаи фурўши моли нав; 

$E) Қарор доштани нархи маҳсулот; 

 

@244.Сохторҳои ташкилии фаъолияти навовариро нишон диҳед? 

$A) Академия ва марказҳои илмии ҳукуматӣ, барномаҳои давлатӣ ва 

байналхалқӣ, технопаркҳо ва бозорҳо; 

$B) Миёнаравони бозори навоварӣ, технопаркҳо ва бозорҳо; 

$C) Ҳукуматӣ ва мунитсипиалӣ; 

$D) Коллективи сохтории шўъбаҳо; 

$E) Фурушандагон ва харидорон; 

 

@245.Субъектҳои асосии бозори навовариро нишон диҳед? 

$A) Ташкилотҳо, ҶСК, муассисаҳои саноатӣ, Фирмаҳои консалтингӣ, 

технопаркҳо; 

$B) Донишгоҳҳо, технопаркҳо; 

$C) Намоишгоҳҳои махсусгардонидашуда, конференсияҳо; 

$D) Муассисаҳои саноатӣ; 

$E) Фирмаҳои консалтингӣ, технопаркҳо; 

 

@246.Вазиваҳои асосии миёнаравони маркетингӣ навовариро ҷудо 

намоед? 

$A) Равона кардани навоварӣ ба бозор, такмил ва бурда расонидани 

навоварӣ; 

$B) Такмил ва бурда расонидани навоварӣ; 

$C) Ҳимояи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ; 

$D) Кафолати муомилот (фурўш); 

$E) Равона кардани навоварӣ ба бозор; 

 

@247.таҷҳизоти идоранамоии давраҳои ҳаёти молро интихоб намоед? 

$A) Дигаргунсозии маҳсулот, дигаргунсозии (модификатсия) бозор; 

$B) Стратегияи нави тарғиботӣ (рекламавӣ); 

$C) Ҷори кардани маҳсулоти нав; 

$D) Такмил додани ҷараёни технологӣ; 



$E) Ба бозор баровардани маҳсулот; 

 

@248.Дар кансепсияи ҳозираи менеҷменти инноватся навовариро 

дида мебароянд ҳамчун? 

$A) Ҳамчун ҷараён, система, таъғирёбӣ, натиҷа; 

$B) Ҳамчун система; 

$C) Ҳамчун таъғирёбӣ; 

$D) Ҳамчун натиҷа; 

$E) Ҳамчун оқибат; 

 

@249.Қисми муҳими ташкили фаъолияти навовариро дар соҳибкории 

хурд нишон диҳед? 

$A) Фирмаҳои венчеррӣ; 

$B) Фирмаҳои консалтингӣ; 

$C) Фирмаҳои шабакавӣ; 

$D) Фирмаҳои маркетингӣ; 

$E) Фирмаҳои оммавӣ; 

 

@250.Асосҳои фарқкунандаи бозори навовариро нишон диҳед? 

$A) Хусуссияти навигарии маҳсулот; 

$B) Хусуссияти махсуси фурўшандагон; 

$C) Қарор доштани каналҳои фурўшӣ; 

$D) Қарор доштани таҷрибаи фурўши моли нав; 

$E) Хусуссияти бебозгашт доштан; 

 

@251.Сохтори ташкилии дастгирии рафти навовариро нишон диҳед? 

$A) Академия ва марказҳои илмии ҳукуматӣ, барномаҳои давлатӣ ва 

байналхалқӣ; 

$B) Миёнаравони бозори навоварӣ, технопаркҳо ва бозорҳо; 

$C) Коллективи сохтории шўъбаҳои ҳукуматӣ ва мунисипиалӣ; 

$D) Шўъбаҳои ҳукуматӣ ва мунисипиалӣ; 

$E) Академия ва марказҳои илми; 

 

@252.Бозори иноватсия ва субъектҳои фаъоли онро нишон диҳед? 

$A) Ташкилотҳои ҶСК, муассисаҳои саноатӣ, Фирмаҳои консалтингӣ, 

намоишгоҳҳои махсусгардонидашуда; 

$B) Донишгоҳҳо, Фирмаҳои консалтингӣ, технопаркҳо; 

$C) Намоишгоҳҳои махсусгардонидашуда, конференсияҳо; 



$D) Ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайри тиҷоратӣ; 

$E) Фирмаҳои консалтингӣ, технопаркҳо; 

 

@253.Функсияҳои миёнаравоне, ки маркетинги навовариро ҷудо 

мекунанд ба? 

$A) Кафолати муомилот (фурўш); 

$B) Такмил ва бурда расонидани навоварӣ; 

$C) Ҳимояи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ; 

$D) Равона кардани навоварӣ ба бозор; 

$E) Рушди иқтисодиёт; 

 

@254.Идоранамоии технологияи қисми ҳаёти молро интихоб намоед? 

$A) Дигаргунсози маҳсулот, дигаргунсози (модификатсия) бозор; 

$B) Дигаргунсозии (модификатсия) бозор; 

$C) Ҷорӣ кардани маҳсулоти нав; 

$D) Такмил додани ҷараёни технологӣ; 

$E) Стратегияи нави тарғиботӣ (рекламавӣ); 

 

@255.Навоварӣ (иноватсия) чист? 

$A) Ҷараёни технологии нав ё ташкилкунонидашуда дар амал 

истифодашаванда; 

$B) Равияи нави истифодаи хизматҳои иҷтимоӣ; 

$C) Прогресси илмӣ – техникӣ; 

$D) Гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ; 

$E) Ихтироъ намудани ягон чиз; 

 

@256.Кадоме аз қисмҳои дар зер номбаршуда ҷараёни навовариро 

ташкил мекунад? 

$A) Шакли оддии дохили муассисавӣ, тағйирёбӣ, байни муассисавӣ; 

$B) Шакли оддии байни муассисавӣ; 

$C) Васеъкардашуда; 

$D) Аз байн рафтан; 

$E) Ҳамчун тағйирёбӣ; 

 

@257.Оқибатҳои зерини навовариро нишон диҳед? 

$A) Ҷараёнӣ, қисмҳои ҷаъмшавандаҳои нав, шаклҳо ва усулҳои нави 

ташкили истеҳсолот, масолеҳҳои нав – нимфабрикотҳо - технологияҳои 

нав - сохторҳои нави ташкилӣ; 



$B) Махсулотӣ, масолеҳҳои нав – нимфабрикотҳо - технологияҳои нав - 

сохторҳои нави ташкилӣ дар таркиби корхонаҳо; 

$C) Махсулотӣ, масолеҳҳои нав – нимфабрикотҳо; 

$D) Технологияҳои нав - сохторҳои нави ташкилӣ дар таркиби корхонаҳо; 

$E) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

 

@258.Қисматҳои фаъолияти навоварии зеринро нишон диҳед? 

$A) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ, азнавкунии ҷараёни технологӣ ва 

тайерии истеҳсолот, гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ; 

$B) Гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ; 

$C) Бунёд ва инкишофи инфрасохтори навоварӣ; 

$D) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ; 

$E) Аз навкунии ҷараёни технологӣ ва тайерии истеҳсолот; 

 

@259.Ҳангоми интихоби стратегияи навоварӣ аз кадом усулҳо 

истифода мебаранд? 

$A) Ҳуҷумӣ, тақлидӣ, мудофиавӣ; 

$B) Таклидкорӣ, тактикӣ, оперативӣ, муҳофизатӣ; 

$C) Мудофиавӣ, таъҷилӣ, миссиявӣ, субъективӣ, объективӣ; 

$D) Дифоъ, мухофизат, маъмурӣ, илмӣ, амалӣ; 

$E) Миссиявӣ, субъективӣ, объективӣ; 

 

@260.Хелҳои хоси гурўҳи молиявӣ - саноатиро нишон диҳед? 

$A) Тарақиёбанда, нақшаҳои илмии чашмдошт, сайқал додани махорати 

илмии кормандон, пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$B) Инкишофёбанда, сайқал додани махорати илмии кормандон; 

$C) Худинкишофёбанда фаъолият менамоянд; 

$D) Пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ мегузаронанд; 

$E) Тараққиёбанда, нақшаҳои илмии чашмдошт; 

 

@261.Кадом намудҳои фаъолияти амалиётҳои дар зер нишон дода 

шуда барои иҷрокунии занҷири технологӣ зарур аст? 

$A) Омўзиши технология; 

$B) Коркарди ашъёи хоми ибтидоӣ ва ниҳоӣ; 

$C) Сохтори актив ва пассивҳо дар тавозунӣ корхона; 

$D) Омухтани дониш; 

$E) Сохтани танҳо пассивҳои корхона; 

 



@262.Лоиҳаи тадқиқотӣ мебошад – ин? 

$A) Нақшаи коркардашудаи тадқиқотҳову коркардҳо аз нуқтаи назари 

илмӣ асоснок шуда; 

$B) Ба даст овардани мақсадҳои нав ё коркарди миссия; 

$C) Таъминоти иттилоотӣ, технологӣ; 

$D) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$E) Коркардҳо аз нуқтаи назари илмӣ асоснок шуда; 

 

@263.Лоиҳаҳои рушди (БМТ) тадқиқотҳои илмӣ чӣ дохил мешавад? 

$A) Нақшаи кор оид ба харрид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$B) Нақшаҳои илмии чашмдошт; 

$C) Мавҷудияти захираҳои илмӣ; 

$D) Сайқал додани махорати илмии кормандон; 

$E) Рўйхати маводҳои асосии нашршуда оид ба мавзўи коркардҳои илмӣ; 

 

@264.Коргарони муассисаҳои илмӣ ба чӣ машғуланд? 

$A) Пажухиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$B) Сайқал додани махорати илмии кормандон; 

$C) Банақшагирии масъалаи кадрҳо; 

$D) Якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$E) Кадрҳои кормандони муассисаҳои илмӣ; 

 

@265.Ба гурўҳи мақсаднок (корӣ) дар коллективҳои илмӣ-техникӣ 

киҳо дохил мешаванд? 

$A) Шахсоне, ки якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$B) Идоракунандагон ва тобеъи он; 

$C) Гурўҳи роҳбарон ё роҳбарият; 

$D) Пажухиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$E) Академия ва марказҳои илмии ҳукуматӣ; 

 

@266.Асоси фаъолияти ташкилотҳои иноватсияро дар бизнеси хурд 

нишон диҳед? 

$A) Фирмаҳои маркетингӣ, венчурӣ, шабакавӣ, технополисҳо ва 

инкубаторҳо; 

$B) Фирмаҳои машваратӣ, Фирмаҳои шабакавӣ; 

$C) Технопаркҳо, технополисҳо ва инкубаторҳо; 

$D) Фирмаҳои машваратӣ; 

$E) Фирмаҳои шабакавӣ; 



 

@267.Ташкилоҳои техникӣ намудҳои асосии Рақобатро ба ҳисоб 

мегиранд? 

$A) Рақобат бо дигар муассисаҳои илмӣ-техникии соҳаи ҳамгуна; 

$B) Рақобат бо технологияҳои хориҷӣ; 

$C) Рақобат дар хароҷот; 

$D) Рақобат дар фоида; 

$E) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

 

@268.Тақсимкунии бозори маҳсулоти илмӣ-техникӣ ин? 

$A) Қисми бозоре, ки ширкат ишғол кардааст; 

$B) Гурўҳи истеъмолкунандагон; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Гурӯҳи истеҳсолкунандагон; 

$E) Гурӯҳи фурӯшандагон; 

 

@269.Ҳангоме, ки ташкилот фурўши технологияро баробари фурўши 

маҳсулоти асосии худаш ба роҳ монад, ин кадом намуди бизнес ба 

ҳисоб меравад? 

$A) Бизнеси яклухти технологию маҳсулотӣ; 

$B) Бизнеси дугонагӣ; 

$C) Макробизнес; 

$D) Микробизнес; 

$E) Мегабизнес; 

 

@270.Ба омилҳои илмӣ-техникӣ шомил мешаванд? 

$A) Дар конфронсҳои илмӣ-касбӣ ширкат варзидан, ба назар гирифтани 

сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$B) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Дар конфронсҳои илмӣ-касбӣ ширкат варзидан; 

$E) Дар истеҳсоли маҳсулот ширкат варзидан; 

 

@271.Ба муассисаи (ташкилотҳои) илмӣ-техникӣ рақиб ин? 

$A) Фаъолияти муассисаро маҳдуд месозад; 

$B) Хадамоти муҳандисии корхона мебошанд; 

$C) Фаъолияти муассисаро ҷонок мегардонад; 

$D) Метавонад мустақилона тадқиқот барад; 



$E) Рушди муассисаро таъмин менамояд; 

 

@272.Бардушии муҳими менеҷменти инноватсионӣ навҷорисозӣ дар 

сатҳи калон (макро) ин? 

$A) Пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ; 

$B) Вогузоштани захираҳои иқтисоди корхона мебошад; 

$C) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баландсифатисифати 

технологӣ; 

$D) Вогузоштани захираҳои дар ихтиёри ҷомеъа буда мебошад; 

$E) Маҳсулоти баландсифати технологӣ; 

 

@273.Дастгирии асосии давлатии КИТТК иборат аст-аз? 

$A) Рақобат тобоварии иқтисодӣ миллӣ; 

$B) Баландсифат бардории сифати молҳои истеҳсолшаванда; 

$C) Пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ; 

$D) Сифати молҳои истеҳсолшаванда; 

$E) Таъмини рушди иқтисодӣ; 

 

@274.Қисматҳои муҳими рушди навҷорисозӣ? 

$A) Афзунамудани истеҳсоли маҳсулоти баландсифати технологӣ; 

$B) Дар бозори ҷаҳон фурухтани молҳои Рақобатпазир ва ғайра; 

$C) Рақобаттобоварии иқтисодӣ миллӣ; 

$D) Фурухтани молҳои Рақобатпазир; 

$E) Барзиёд истеҳсолкардани молҳои гуногуни тамға мебошад; 

 

@275.Марҳилаи илму дониш, пойдоршавии роҳи навҷорисозии 

тараққиёт ворид мегардад, замоне ки? 

$A) Ноу-хау, пажугишҳои илмӣ-тадқиқотӣ ба омилҳои рушди иқтисодӣ 

дохил шавад; 

$B) Зеҳн, иттилоот, донишҳо, малакаҳо ба омилҳои рушди иқтисодӣ 

ҳисобида шавад; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Донишҳо, малакаҳо ба омилҳои рушди иқтисодӣ ҳисобида шавад; 

$E) Тадқиқотӣ ба омилҳои рушди иқтисодӣ дохил шавад; 

 

@276.Марҳилаҳои занҷири иноватсия намунаи бунёди натиҷа зоҳир 

намуда коркарди ғояи нави техникӣ ё давраи озмоиши гузаронида 

мешавад? 



$A) ИТ; 

$B) ТА; 

$C) ТИ; 

$D) М; 

$E) КИТ; 

 

@277.Стратегияи (дурнамо) иноватсия бояд зинаҳои зеринро, ки 

маҳсул дар он қарор мегирад, ба эътибор гирад? 

$A) Зиннаи тавлид, пайдоиш, барқароршавӣ, касодӣ ва ғ; 

$B) Зинаи таҳлилӣ, Зинаи фаъолиятӣ, Зинаи бавуҷудоиӣ ва ғ; 

$C) Зинаи таҳвилӣ, ислоҳотӣ, навоварӣ, касодӣ ва ғ; 

$D) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) Зинаи фаъолиятӣ, Зинаи бавуҷудоиӣ ва ғ; 

 

@278.Таҳлилӣ (ТФA) аз чунин сарчашмаҳо иборат аст? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолот; 

$B) Иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) Нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$E) Хизматрасониҳо; 

 

@279.Пайдо шудани марҳилаи оғози зиндагии маҳсулот чунин 

омилҳо ба шумор меравад? 

$A) Корҳои илмию тадқиқотӣ; 

$B) Ҷустуҷўи моли нав ё технологияи нав; 

$C) Маҷмўаи (портфелӣ), сармоягузории лоиҳавӣ; 

$D) Стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва миссия; 

$E) Сармоягузории лоиҳавӣ; 

 

@280.Марҳилаи дуюми ҳаётии маҳсулот, ки дар он ҳуҷҷатҳои 

конструкторӣ таҳия карда мешавад кадомҳоянд? 

$A) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

$B) Корҳои илмию тадқиқотӣ (КИТ); 

$C) Таҳлили функсионалию арзишӣ (ТФА); 

$D) Илмию тадқиқотӣ (ИТ); 

$E) Функсионалию арзишӣ (ФА); 

 



@281.Ақидаи ҳозираи менеҷменти инноватсионӣ навовариро дида 

баромада мешавад ҳамчун? 

$A) Ҳамчун ҷараён ё раванд, система ё низом, таъғирот ё натиҷа; 

$B) Ҳамчун система ё низом; 

$C) Ҳамчун таъғирот ё натиҷа; 

$D) Ҳамчун ҷараён; 

$E) Ҳамчун сабаб; 

 

@282.Занҷири равиши менеҷменти навовариро нишон диҳед? 

$A) ТИ – ТА – К – Л – Б – АК – ИС – Б – Ф; 

$B) Ғ – ТИ – К - Л – Б – АК – СИ – Ф- Б; 

$C) ТА – ТБ – Ғ – Б – КА – ИС – Л – К; 

$D) ФИ – ПКР – ПИ – ОП – П - Д –Э –Р; 

$E) МА-РТ-ПА-РМ-ОМОМ-ОР; 

 

@283.Тағйир додани институтсионалии навоварӣ? 

$A) Сохторҳои навҷорисозандаи лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

$B) Пешравӣ дар иқтисодиёт; 

$C) Меъёри дохилии даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; 

$D) Лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

$E) Фоиданокии лоиҳаҳо; 

 

@284.Давраҳои таҷҳизотҳои идоранамоии ҳаёти молро интихоб 

намоед? 

$A) Дигаргунсозии маҳсулот, дигаргунсозии (модификатсия) бозор; 

$B) Стратегияи нави тарғиботӣ (рекламавӣ); 

$C) Ҷорӣ кардани маҳсулоти нав; 

$D) Такмил додани ҷараёни технологӣ; 

$E) Аз даст додани маҳсулот; 

 

@285.Қисми муҳимии зерсохтори навҷорисозӣ ин? 

$A) Сохтори кадрӣ, яъне мутахасисон барои фаъолияти навҷорисозӣ дар 

соҳаи саноат ва илмӣ-техникӣ мебошад; 

$B) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$C) Тарифҳо ва шароити пардохти музди кор; 

$D) Соҳаи саноат ва илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) Сохтори кадрӣ, яъне мутахасисон; 

 



@286.Раванди муҳими рушди соҳибкории навҷорисозӣ? 

$A) Рақобат дар молҳои нав мебошад; 

$B) Тайёркардани мутаххасисон дар соҳаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$C) Барзиёд истеҳсолкардани молҳои гуногуни тамға мебошад; 

$D) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$E) Молҳои гуногуни тамға мебошад; 

 

@287.Тағирдиҳии институтсионалии навҷорисозӣ? 

$A) Сохторҳои навҷорисозандаи лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

$B) Пешравӣ дар иқтисодиёт; 

$C) Меъёри дохилии даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; 

$D) Даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; 

$E) Лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

 

@288.Дар ҳолате, ки рушди истеъмолот ба як нафар, аҳоли бар асос 

гирифта шавад, он гоҳ мо? 

$A) Ба пуркардани бозорҳои дохилӣ бо молҳои худӣ ва рушди иқтисодӣ 

ноил мегардем; 

$B) Бо масъалаи интихоби фосилаи вақтии мутобиқ дучор меоем; 

$C) Захираҳои мавҷуда оид ба лоиҳаи пешниҳодшаванда; 

$D) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$E) Ба пуркардани бозорҳои дохилӣ бо молҳои худӣ; 

 

@289.Намудҳои асосии стратегияӣ навоварро нишон диҳед? 

$A) Мудофиавӣ, тақлидӣ, ҳуҷумӣ; 

$B) Маъмурӣ, таҳлилӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ; 

$C) Системавӣ, корхонавӣ, ҳуҷумӣ, матрисавӣ; 

$D) Технологӣ, экологӣ, мудофиавӣ, тақлидӣ; 

$E) Мудофиавӣ, тақлидӣ; 

 

@290.Дар раванди назардошти соҳаи фаъолияти корхона навоварӣ 

мешавад? 

$A) Тиҷоратӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, истеҳсолӣ; 

$B) Корхонавӣ, муассисавӣ, ташкилоти, Фирмавӣ, компаниявӣ; 

$C) Дохилӣ, хориҷӣ, байналхалқӣ, ҷаҳонӣ, глобалӣ; 

$D) Экологӣ, ҷараёнӣ, маҳсулотӣ, мудофиавӣ; 

$E) Ташкилоти, Фирмавӣ, компаниявӣ; 

 



@291.Истифодаи навҷорисозӣ дар байни худи муассиса мегардад ва 

бевосита шакли молро намегирад-навоварии? 

$A) Дохили муассисавӣ номида мешавад; 

$B) Байнимуассисавӣ номида мешавад; 

$C) Васеъкардашуда номида мешавад; 

$D) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) Техникӣ мебошад; 

 

@292.Марҳилае, ки ба тариқи он навигарӣ бо шабакаҳои алоқа дар 

байни системаи иҷтимоӣ дар вақт паҳн мегардад? 

$A) Диффузияи навоварӣ номида мешавад; 

$B) Динамикаи навоварӣ номида мешавад; 

$C) Конвенсияи навоварӣ номида мешавад; 

$D) Ҷараёни навоварӣ номида мешавад; 

$E) Пешрафти навоварӣ номида мешавад; 

 

@293.Бо дуруст ва аниқии дигаргунсозиҳо навигариҳо ҷудо мешаванд 

ба? 

$A) Куллӣ, беҳтарнамоӣ, қисмӣ; 

$B) Назоратӣ, ташкилӣ, далелнокӣ, ангезишӣ; 

$C) Иқтисодӣ, иҷтимоӣ, технологӣ, психологӣ; 

$D) Куллӣ, маънавӣ, истеҳсолӣ, истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

$E) Истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

 

@294.Хелҳои нави навоварӣ дар бозор ба соҳаи нав? 

$A) Дар ҷаҳон, дар мамлакат, дар корхона; 

$B) Иқтисодӣ, психологӣ, дар мамлакат, маъмурӣ; 

$C) Менеҷменти инноватсионӣ, маркетинг, дар корхона, бизнес; 

$D) Тиҷоратӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, дар ҷаҳон; 

$E) Маркетинг, дар корхона, бизнес; 

 

@295.Аввалиндараҷаи асосии таҳлили функсионалӣ- арзишӣ (ТФA) 

иборат аст – аз? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; 

$B) Иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) Нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Паст кардани арзиши аслӣ; 

$E) Бизнеси дугонагӣ; 



 

@296.Намудҳои марҳилаи навовариро номбар кунед? 

$A) Дохили муассисавӣ, байнимуассисавӣ ва васеъкардашуда; 

$B) Психологӣ, ҷараёнӣ, системавӣ ва соҳавӣ; 

$C) Фаъолиятӣ, идоракунӣ ва технологӣ, техникӣ; 

$D) Дар ҷаҳон, дар мамлакат, дар корхона, дар соҳаи алоҳида; 

$E) Дар корхона, дар соҳаи алоҳида; 

 

@297.Мафҳуми лоиҳаи тадқиқотиро шарҳ диҳед – ин? 

$A) Нақшаи коркардашудаи тадқиқотҳову коркардҳо аз нуқтаи назари 

илмӣ асоснок шуда; 

$B) Ба даст овардани мақсадҳои нав ё коркарди миссия; 

$C) Таъминотӣ, иттилоотӣ, технологӣ; 

$D) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$E) Нуқтаи назари илмӣ асоснок шуда; 

 

@298.Ба нақшаи инкишофи базаи моддӣ – техникӣ кадом 

тадқиқотҳои илмӣ дохил мешавад? 

$A) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$B) Нақшаҳои илмии чашмдошт; 

$C) Мавҷудияти захираҳои илмӣ ва рўйхати маводҳои асосии нашршуда 

оид ба мавзўи коркардҳои илмӣ; 

$D) Сайқал додани махорати илмии кормандон; 

$E) Маводҳои асосии нашршуда оид ба мавзўи коркардҳои илмӣ; 

 

@299.Гурӯҳи муассисаҳои илмӣ ба чӣ машғуланд? 

$A) Пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$B) Сайқал додани маҳорати илмии кормандон; 

$C) Банақшагирии масъалаи кадрҳои кормандони муассисаҳои илмӣ; 

$D) Якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$E) Банақшагирии масъалаи кадрҳо; 

 

@300.Ҳайати мақсадноки (корӣ) дар коллективҳои илмӣ киҳо дохил 

мешаванд? 

$A) Шахсоне, ки якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$B) Идоракунандагон ва тобеон; 

$C) Гурўҳи роҳбарон ё роҳбарият; 

$D) Пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 



$E) Роҳбар ва ҷонишин; 

 

@301.Таҳлили функсионалӣ- арзишӣ (ТФA) шарҳ диҳед? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; 

$B) Иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) Нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Нишон додани малакаю маҳорат; 

$E) Бизнеси дугонагӣ; 

 

@302.Қисматҳои нақшаҳои илмиро номбар кунед? 

$A) Ташаббусӣ, базаи моддӣ-техникӣ, шабакаҳои ахборотӣ ва базаи 

маълумотҳо; 

$B) Лоиҳаҳои инкишофи базаи моддӣ-техникии тадқиқотҳои илмӣ; 

$C) Лоиҳаҳои бунёди шабакаҳои ахборотӣ ва базаи маълумотҳо; 

$D) Ташаббусӣ нашриётӣ, ташкили корҳои экспидитсионӣ; 

$E) Ташаббусӣ нашриётӣ; 

 

@303.Ақидаи чашмдоштҳо ва кансепсияи адолатро ки асоснок 

намудааст? 

$A) Портер-Лоурен; 

$B) Врум; 

$C) Ф.Ҳертсберг; 

$D) Ф.Тейлор; 

$E) К. Макс; 

 

@304.Ҷадвалеро, ки дар мавриди он мутахассис метавонад вақти ба 

кор омадан ва аз кор рафтанро дар ҳудуди муайяннамудаи роҳбар 

интихоб кунад- ҷадвали? 

$A) Чандир меноманд; 

$B) Вақтбай меноманд; 

$C) Корбай меноманд; 

$D) Ҳафтаи фишурда меноманд; 

$E) Кварта меноманд; 

 

@305.Кадоме аз ин сабабҳо оғози марҳилаи давраи зиндагии маҳсулот 

ба шумор меравад? 

$A) Корҳои илмию тадқиқотӣ; 

$B) Ҷустуҷўи мол ё технологияи нав; 



$C) Маҷмўи (портфелӣ) қоғазҳои қимматнок; 

$D) Маҷмӯи нишондиҳандаҳои оморӣ; 

$E) Тадқиқотбарандагони муассисаси илмӣ-техникӣ; 

 

@306.Оғозии дуюми давраи зиндагии маҳсулотро, ки дар он 

ҳуҷҷатҳои конструкторӣ таҳия карда мешавад нишон диҳед? 

$A) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

$B) Корҳои илмию тадқиқотӣ (КИТ); 

$C) Таҳлили функсионалию арзишӣ (ТФA); 

$D) Корҳои лабораторию озмоишӣ (КЛО); 

$E) Таҳлили хароҷот (ТХ); 

 

@307.Раванди ТФА аз чунин равандҳо иборат аст? 

$A) Тайёрӣ, иттилоотӣ, таҳлилӣ, тадқиқотӣ; 

$B) Стратегӣ, тактикӣ, фаврӣ ё таъҷилӣ-оперативӣ; 

$C) Темократӣ, демократӣ, автократӣ, либералӣ; 

$D) Ҳисботӣ, алоқавӣ, меъморӣ; 

$E) Автократӣ, либералӣ; 

 

@308.Ҷанбаи муҳими таҳлили функсионалӣ- арзишӣ иборат аст аз? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолот; 

$B) Иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо; 

$C) Дар сатҳи лозима нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Ошкор намудани камбудиҳо; 

$E) Дуруст баҷо овардани супоришҳо; 

 

@309.Се қисмати муҳими таркибӣ будани низоми идоракунии? 

$A) Маъмурӣ, таҳлилӣ, роҳбарӣ; 

$B) Мудофиавӣ, тақлидӣ, самаранокӣ; 

$C) Системавӣ, корхонавӣ, сохторӣ; 

$D) Қонунӣ, ҳиссавӣ ва бақайдгирӣ; 

$E) Ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба аз нав истеҳсолӣ; 

 

@310.Хелҳои муҳии фаъолияти ташкилотҳои навоварро дар бизнеси 

хурд нишон диҳед? 

$A) Фирмаҳои маркетингӣ, венчурӣ машваратӣ, шабакавӣ инкубаторҳо; 

$B) Фирмаҳои машваратӣ; 

$C) Технопаркҳо; 



$D) Технополисҳо ва инкубаторҳо; 

$E) Фирмаҳои шабакавӣ; 

 

@311.Коллективҳои илмӣ-техникӣ кадом хелҳои асосии Рақобатро ба 

ҳисоб мегирад? 

$A) Рақобат дар хароҷот бо технологияҳои хориҷӣ бо дигар муассисаҳои 

илмӣ-техникӣ; 

$B) Рақобат бо технологияҳои хориҷӣ; 

$C) Рақобат бо дигар муассисаҳои илмӣ; 

$D) Рақобат бо техникии соҳаи ҳамгуна; 

$E) Рақобат бо инкубаторҳо; 

 

@312.Шунавандагони алоқавӣ (пайвандӣ) мебошанд, инҳоянд? 

$A) Гурўҳҳои мухталифи ба фаъолияти муассисаи илмӣ-техникӣ 

таъсиррасонанда; 

$B) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ; 

$C) Тадқиқотбарандагони муассисаси илмӣ-техникӣ; 

$D) Қарорҳои махсуси роҳбар; 

$E) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ; 

 

@313.Ба гурӯҳҳо ҷудокунӣ бозори маҳсулоти илмӣ-техникӣ ин? 

$A) Қисми бозоре, ки ширкат ишғол кардааст; 

$B) Бедоркунандаи маркетинг як хел таваҷҷўҳкунанда мебошад; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Гурўҳи истеъмолкунандагони ба ин ё он маҷмўи ҳавасмандиҳои; 

$E) Бозоре, ки дар он монополия аст; 

 

@314.Агар ташкилот фурўши технологияро баробари фурўши 

маҳсулоти асосии худаш ба роҳ монад, ин кадом намуди бизнес 

мебошад? 

$A) Бизнеси яклухти технологию маҳсулотӣ; 

$B) Бизнеси дугонагӣ; 

$C) Макробизнес; 

$D) Мегабизнес; 

$E) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; 

 

@315.Омилҳои асосии илмӣ-техникӣ ин? 

$A) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 



$B) Дар конфронсҳои илмӣ-касбӣ ширкат варзидан; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Ҳуқуқ ба интишорнамоӣ; 

$E) Ҳуқуқ ба дахлнопазирии ихтироъ; 

 

@316.Барои муассисаи илмӣ-техникӣ рақиб гуфта ин чист? 

$A) Омилест, ки фаъолияти муассисаро маҳдуд месозад; 

$B) Хадамоти муҳандисии корхона мебошад, ки метавонад мустақилона 

тадқиқот барад; 

$C) Омилест, ки фаъолияти муассисаро ҷонок мегардонад; 

$D) Муҳандисии корхона мебошад; 

$E) Донишҳои технологӣ; 

 

@317.Принсипҳои муҳими менеҷменти инноватсионии навҷорисозӣ 

(навоварӣ) дар сатҳи калон (макро)  ин? 

$A) Пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ мебошад; 

$B) Вогузоштани захираҳои иқтисоди корхона мебошад; 

$C) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баланди сифатии технологӣ 

мебошад; 

$D) Вогузоштани захираҳои дар ихтиёри ҷомеъа буда мебошад; 

$E) Истеҳсоли маҳсулоти баланди сифат мебошад; 

 

@318.Асоси дастгирӣ кардани давлатии КИТТК иборат аст аз? 

$A) Рақобат тобоварии иқтисоди миллӣ; 

$B) Баландбардории сифати молҳои истеҳсолшаванда; 

$C) Пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ; 

$D) Ба талабот ҷавобгу набудани маҳсулот; 

$E) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

 

@319.Вобаста ба навгониҳо навигариҳо ҷудо мешаванд –ба? 

$A) Куллӣ, беҳтарнаммоӣ, қисмӣ; 

$B) Назоратӣ, ташкилӣ, далелнокӣ, ангезишӣ; 

$C) Иқтисодӣ, иҷтимоӣ, технологӣ, психологӣ; 

$D) Куллӣ, маънавӣ, истеҳсолӣ, истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

$E) Истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

 

@320.Вобаста ба намуди навоварӣ дар бозор ба соҳаи нав? 

$A) Дар ҷаҳҳон, дар мамлакат, дар корхона; 



$B) Иқтисодӣ, психологӣ, дар мамлакат, маъмурӣ; 

$C) Менеҷменти инноватсионӣ, маркетинг, дар корхона, бизнес; 

$D) Тиҷоратӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, дар ҷаҳон; 

$E) Дар корхона, бизнес; 

 

@321.Ба объект ҳуқуқи паттентро (муаллифро) нишон диҳед? 

$A) Ҳуқуқи муаллиф (паттент); 

$B) Ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба аз нав истеҳсолӣ; 

$C) Ҳуқуқ ба интишорнамоӣ, ҳуқуқ ба дахлнопазирии ихтироъ; 

$D) Ҳуқуқи ба омма нишон додан; 

$E) Ҳуқуқ ба дахлнопазирии ихтироъ; 

 

@322.Марҳилаи сармоягузории ихтирои навовариро нишон диҳед? 

$A) Сармояи фондҳои венчурӣ (ташкилотҳои навовар), ғайрирасмӣ, 

бозори қоғази қимматнок; 

$B) Бозори қоғази қиматнок, компанияҳои инкишофёбанда; 

$C) Бонкҳо ва дигар манбаҳои қарзии сармоягузорӣ; 

$D) Компанияҳои инкишофёбанда; 

$E) Сармоягузорони ғайрирасмӣ; 

 

@323.Самти навҷорисозӣ (иноватсия) мебошанд, ки аз инҳо иборат 

мебошанд? 

$A) Обективӣ ва субективӣ; 

$B) Васеъ ва маҳдуд; 

$C) Дохила ва беруна; 

$D) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулот; 

$E) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баланди сифатии технологӣ 

мебошад; 

 

@324.Давраи навҷорисозӣ (дигаргуниҳо) ба қисмҳои асосии зерин 

метавонад тасниф карда шавад? 

$A) Тадқиқоти заммонавӣ, ки барои оянда асос ташакул медиҳад 

менеҷменти инноватсионӣ; 

$B) Такмилоти ҷории нишондиҳандаҳо; 

$C) Менеҷменти инноватсионӣ; 

$D) Техникаи амалкунанда; 

$E) Тадқиқоти замонавӣ; 

 



@325.Иноватсия гуфта, чиро мефаҳмед? 

$A) Ҷараёни технологии нав ё ташкилкунонидашудаю дар амал 

истифодашавандааст; 

$B) Равияи нави истифодаи хизматҳои иҷтимоист; 

$C) Прогресси илмӣ – техникист; 

$D) Стратегияи корхонааст; 

$E) Ташкилкунонидашудаю дар амал истифодашаванда; 

 

@326.Шаклҳои муҳиме, ки фаъолияти навовариро нишон диҳед? 

$A) Иҷроиши корҳои илмӣ - тадқиқотӣ, гузаронидани тадқиқотҳои 

бозоршиносӣ; 

$B) Азнавкунии ҷараёни технологӣ; 

$C) Бунёд ва инкишофи инфрасохтори навоварӣ; 

$D) Тайёрии истеҳсолот; 

$E) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ, гузаронидани тадқиқотҳои 

коршиносон; 

 

@327.Ба рушди базаи моддӣ – техникии тадқиқотҳои илмӣ дохил 

мешавад? 

$A) Захираҳои мавҷуда оид ба лоиҳаи пешниҳодшаванда, шартнома дар 

бораи харид ва тайёр кардани таҷҳизоти гарронбаҳо; 

$B) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷҳизот; 

$C) Муамоҳои бунёдӣ, равияҳои истифодаи таҷҳизот; 

$D) Муамоҳои бунёдӣ; 

$E) Шартнома дар бораи харид ва тайёр кардани таҷҳизоти гаронбаҳо; 

 

@328.Ноу – хау чиро дар бар мегирад? 

$A) Донишҳо, таҷриба ва маллакаҳо дар соҳаи кор карда баромадани 

(лоиҳасозӣ) ва ғайра; 

$B) Донишҳои технологӣ; 

$C) Донишҳои техникӣ; 

$D) Стратегияи корхона; 

$E) Донишҳои илмӣ- техникӣ; 

 

@329.Вақти муайян намудани «ноу – хау» кадом қисматро мумкин ба 

инобат нагирифтан? 

$A) Арзиш доштанни «ноу – хау»; 

$B) Стратегияи корхона; 



$C) Захираҳои мавҷуда оид ба лоиёаи пешниҳодшаванда; 

$D) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқоӣ; 

$E) Захираҳои мавҷуда; 

 

@330.Дар вақте, ки интихоби нақшаи навоварӣ чиро бо назар 

гирифтан лозим аст? 

$A) Омили вақт, сатхи нарх, сохтори дохилии лоиҳаро, фоиданокии 

лоиҳаҳоро; 

$B) Тарифҳо ва шароити пардохти музди корро; 

$C) Меъёри дохилии даромаднокӣ фоиданокии лоиҳаҳоро; 

$D) Сохтори дохилии лоиҳаро; 

$E) Оммили вақт, сатхи нарх; 

 

@331.Дурнамои (стратегияи) навоварӣ бояд Зинаи зеринро, ки маҳсул 

дар он қарор мегирад, ба эътибор гирад? 

$A) Зиннаи тавлид, пайдоиш, барқарроршавӣ, кассодӣ ва ғ; 

$B) Зиннаи таҳлилӣ, Зинаи фаъолиятӣ, Зинаи бавуҷудоӣ ва ғ; 

$C) Зиннаи таҳвилӣ, ислоҳотӣ, навоварӣ, касодӣ ва ғ; 

$D) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) Зинаи таҳвилӣ, ислоҳотӣ; 

 

@332.Қисми муҳим ва асосии таҳлили функсионалии арзиши (ТФA) 

иборат аст аз? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолт; 

$B) Иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) Нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$E) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

 

@333.Марҳилаи давраи оғози ҳаётии маҳсулот кадоме аз ин омилҳо ба 

шумор меравад? 

$A) Корҳои илмию тадқиқотӣ; 

$B) Ҷустуҷўи моли нав ё технологияи нав; 

$C) Маҷмўи (портфелӣ), сармоягузории лоиҳавӣ; 

$D) Стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва миссия; 

$E) Тактикӣ, сармоягузории лоиҳавӣ; 

 



@334.Дуюмин давраи ҳаёти зиндагии маҳсулот, ки ҳуҷҷатҳои 

конструкторӣ таҳия карда мешавад? 

$A) Корҳои илмию тадқиқотӣ (КИТ); 

$B) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

$C) Таҳлили функсионалию арзишӣ (ТФA); 

$D) Стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ; 

$E) Тактикӣ, сармоягузории лоиҳавӣ; 

 

@335.Дар назарияи ҳозираи менеҷменти инноватсионӣ, навоварӣ 

дида баромада мешавад – ҳамчун? 

$A) Ҳамчун тағирот ё натиҷа; 

$B) Ҳамчун система ё низом; 

$C) Ҳамчун ҷараён ё раванд; 

$D) Ҳамчун низом ё раванд; 

$E) Ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба аз нав истеҳсолӣ; 

 

@336.Манбаҳои асосии зерсохтори навҷорисозӣ ин? 

$A) Сохтори кадрӣ, яъне мутаххасисон барои фаъолияти навҷорисозӣ дар 

соҳаи саноат ва илмӣ-техникӣ мебошад; 

$B) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$C) Тарифҳо ва шароити пардохти музди кор; 

$D) Ҳамчун муфлисшавӣ дар корхона; 

$E) Ҳамчун таъғирёбӣ; 

 

@337.Ҷанбаи асосии рушди соҳибкории навҷорисозӣ? 

$A) Тайёркардани мутахасисон дар соҳаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$B) Рақобат дар молҳои нав мебошад; 

$C) Бар зиёд истеҳсолкардани молҳои гуногун тамға мебошад; 

$D) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$E) Корхонаҳои масъулияташ маҳдуд; 

 

@338.Тағйиротҳои институтсионалии навҷорисозӣ? 

$A) Пешраввӣ дар иқтисодиёт; 

$B) Сохторҳои навҷорисозандаи лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

$C) Меъёри дохилии даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; 

$D) Донишҳо, таҷриба ва малакаҳо; 

$E) Донишҳо, таҷриба ва малакаҳо дар соҳаи кор карда баромадани 

(лоиҳасозӣ) ва ғайра; 



 

@339.Ҳангоме, ки рушди истеъмолот ба ҳар як нафар аҳоли бар асос 

гирифта шавад, он гоҳ мо? 

$A) Ба пуркардани бозорҳои дохилӣ бо молҳои худӣ ва рушди иқтисодӣ 

ноил мегардем; 

$B) Бо масъалаи интихоби фосилаи вақтии мутобиқ дучор меоем; 

$C) Захираҳои мавҷуда оид ба лоиҳаи пешниҳодшаванда; 

$D) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$E) Доир ба иштироки кормандон дар корхона; 

 

@340.Ҳадафи асосии иқтисодии соҳибкории навҷорисозӣ ин? 

$A) Фароҳам овардани муҳити мусоид барои субъектҳои соҳибкорӣ; 

$B) Истифодаи низоми ҳавасмандгардонидани андозбандӣ; 

$C) Барзиёд истеҳсолкардани молҳои гуногунтамға мебошад; 

$D) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$E) Самаранок истифода бурдани маблағҳо; 

 

@341.Дар ақидаи ҳозираи менеҷменти навоварӣ навовариро дида 

мебароянд? 

$A) Ҳамчун тағғирёбӣ; 

$B) Ҳамчун система; 

$C) Ҳамчун ҷараён; 

$D) Ҳамчун натиҷа; 

$E) Ҳамчун сабаб; 

 

@342.Намудҳои асосие, ки ташкили фаъолияти навовариро дар 

соҳибкории хурд нишон диҳед? 

$A) Фирмаҳои маркетингӣ, консалтингӣ, шабакавӣ; 

$B) Фирмаҳои консалтингӣ; 

$C) Фирмаҳои шабакавӣ; 

$D) Фирмаҳои венчерӣ; 

$E) Фирмаҳои инҳисорӣ; 

 

@343.Асосҳои фарқ кардани бозори навовариро нишон диҳед? 

$A) Хусуссияти навигарии маҳсулот; 

$B) Хусусияти махсуси фурўшандагон; 

$C) Қарор доштани каналҳои фурўш; 

$D) Қарор доштани таҷрибаи фурўши моли нав; 



$E) Қарор доштани нархи маҳсулот; 

 

@344.Дастгирӣ намудани сохторҳои ташкилии фаъолияти 

навовариро нишон диҳед? 

$A) Академия ва марказҳои илмии ҳукуматӣ, барномаҳои давлатӣ ва 

байналхалқӣ, технопаркҳо ва бозорҳо; 

$B) Миёнаравони бозори навоварӣ, технопаркҳо ва бозорҳо; 

$C) Ҳукуматӣ ва мунитсипиалӣ; 

$D) Коллективи сохтории шўъбаҳо; 

$E) Фурушандагон ва харидорон; 

 

@345.Идоракунандагони бозори иноватсияро нишон диҳед? 

$A) Ташкилотҳо, ҶСК, муассисаҳои саноатӣ, Фирмаҳои консалтингӣ, 

технопаркҳо; 

$B) Донишгоҳҳо, технопаркҳо; 

$C) Намоишгоҳҳои махсусгардонидашуда, конференсияҳо; 

$D) Муассисаҳои саноатӣ; 

$E) Фирмаҳои консалтингӣ, технопаркҳо; 

 

@346.Вазифаҳои дилерони бозорӣ навовариро ҷудо намоед? 

$A) Равона кардани навоварӣ ба бозор, такмил ва бурда расонидани 

навоварӣ; 

$B) Такмил ва бурда расонидани навоварӣ; 

$C) Ҳимояи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ; 

$D) Кафолати муомилот (фурўш); 

$E) Равона кардани навоварӣ ба бозор; 

 

@347.Информатсияи идоранамоии зинаҳои ҳаёти молро интихоб 

намоед? 

$A) Дигаргунсози маҳсулот, дигаргунсози (модификатсия) бозор; 

$B) Стратегияи нави тарғиботӣ (рекламавӣ); 

$C) Ҷори кардани маҳсулоти нав; 

$D) Такмил додани ҷараёни технологӣ; 

$E) Ба бозор баровардани маҳсулот; 

 

@348.Дар назарияи муосири инноватсионӣ навовариро дида 

мебароянд ҳамчун? 

$A) Ҳамчун ҷараён, система, таъғирёбӣ, натиҷа; 



$B) Ҳамчун система; 

$C) Ҳамчун таъғирёбӣ; 

$D) Ҳамчун натиҷа; 

$E) Ҳамчун оқибат; 

 

@349.Намудҳои асосие, ки ташкили раванди навовариро дар 

соҳибкории хурд нишон диҳед? 

$A) Фирмаҳои венчеррӣ; 

$B) Фирмаҳои консалтингӣ; 

$C) Фирмаҳои шабакавӣ; 

$D) Фирмаҳои маркетингӣ; 

$E) Фирмаҳои оммавӣ; 

 

@350.Намудҳое, ки фарқкунандаи маркетинги навовариро нишон 

диҳед? 

$A) Хусусияти навигарии маҳсулот; 

$B) Хусуссияти махсуси фурўшандагон; 

$C) Қарор доштани каналҳои фурўшӣ; 

$D) Қарор доштани таҷрибаи фурўши моли нав; 

$E) Хусуссияти бебозгашт доштан; 

 

@351.Қисматҳои ташкилии дастгирии фаъолияти иноватсияро 

нишон диҳед? 

$A) Академия ва марказҳои илмии ҳукуматӣ, барномаҳои давлатӣ ва 

байналхалқӣ; 

$B) Миёнаравони бозори навоварӣ, технопаркҳо ва бозорҳо; 

$C) Коллективи сохтории шўъбаҳои ҳукуматӣ ва мунисипиалӣ; 

$D) Шўъбаҳои ҳукуматӣ ва мунисипиалӣ; 

$E) Академия ва марказҳои илми; 

 

@352.Бозори иноватсионӣ ва субъектҳои асосии онро нишон диҳед? 

$A) Ташкилотҳои ҶСК, муассисаҳои саноатӣ, Фирмаҳои консалтингӣ, 

намоишгоҳҳои махсусгардонидашуда; 

$B) Донишгоҳҳо, Фирмаҳои консалтингӣ, технопаркҳо; 

$C) Намоишгоҳҳои махсусгардонидашуда, конференсияҳо; 

$D) Ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайри тиҷоратӣ; 

$E) Фирмаҳои консалтингӣ, технопаркҳо; 

 



@353.Мақсадҳоиҳои миёнаравони бохори навовариро ҷудо намоед? 

$A) Кафолати муомилот (фурўш); 

$B) Такмил ва бурда расонидани навоварӣ; 

$C) Ҳимояи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ; 

$D) Равона кардани навоварӣ ба бозор; 

$E) Рушди иқтисодиёт; 

 

@354.Идоранамоии технологияи зиндагинамоии молро интихоб 

намоед? 

$A) Дигаргунсозии маҳсулот, дигаргунсозии (модификатсия) бозор; 

$B) Дигаргунсозии (модификатсия) бозор; 

$C) Ҷорӣ кардани маҳсулоти нав; 

$D) Такмил додани ҷараёни технологӣ; 

$E) Стратегияи нави тарғиботӣ (рекламавӣ); 

 

@355.Навоварӣ ин чӣ мебошад ва чиро мефаҳмед? 

$A) Дараёни технологии нав ё ташкилкунонидашуда дар амал 

истифодашаванда; 

$B) Равияи нави истифодаи хизматҳои иҷтимоӣ; 

$C) Прогресси илмӣ – техникӣ; 

$D) Гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ; 

$E) Ихтироъ намудани ягон чиз; 

 

@356.Кадоме аз қисмҳои дар поён номбаршуда ҷараёни навовариро 

ташкил мекунад? 

$A) Шакли одии дохили муассисавӣ, тағйирёбӣ, байни муассисавӣ; 

$B) Шакли оддии байни муассисавӣ; 

$C) Васеъкардашуда; 

$D) Аз байн рафтан; 

$E) Ҳамчун тағйирёбӣ;  

 

@357.Натиҷаҳои ниҳоии зерини навовариро гӯед? 

$A) Ҷараёнӣ, қисмҳои ҷаъмшавандаҳои нав, шаклҳо ва усулҳои нави 

ташкили истеҳсолот, масолеҳҳои нав – нимфабрикотҳо - технологияҳои 

нав - сохторҳои нави ташкилӣ; 

$B) Махсулотӣ, масолеҳҳои нав – нимфабрикотҳо - технологияҳои нав - 

сохторҳои нави ташкилӣ дар таркиби корхонаҳо; 

$C) Махсулотӣ, масолеҳҳои нав – нимфабрикотҳо; 



$D) Технологияҳои нав - сохторҳои нави ташкилӣ дар таркиби корхонаҳо; 

$E) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

 

@358.Асосҳои фаъолияти навоварии зеринро нишон диҳед? 

$A) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ, азнавкунии ҷараёни технологӣ ва 

тайерии истеҳсолот, гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ; 

$B) Гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ; 

$C) Бунёд ва инкишофи инфрасохтори навоварӣ; 

$D) Иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ; 

$E) Азнавкунии ҷараёни технологӣ ва тайерии истеҳсолот; 

 

@359.Ҳангоми интихоби стратегияи иноватсия аз кадом усулҳо 

истифода мебаранд? 

$A) Ҳуҷумӣ, тақлидӣ, мудофиавӣ; 

$B) Таклидкорӣ, тактикӣ, оперативӣ, муҳофизатӣ; 

$C) Мудофиавӣ, таъҷилӣ, миссиявӣ, субъективӣ, объективӣ; 

$D) Дифоъ, мухофизат, маъмурӣ, илмӣ, амалӣ; 

$E) Миссиявӣ, субъективӣ, объективӣ; 

 

@360.Хелҳои махсуси гурўҳи молиявӣ - саноатиро нишон диҳед? 

$A) Тарақиёбанда, нақшаҳои илмии чашмдошт, сайқал додани махорати 

илмии кормандон, пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$B) Инкишофёбанда, сайқал додани махорати илмии кормандон; 

$C) Худинкишофёбанда фаъолият менамоянд; 

$D) Пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ мегузаронанд; 

$E) Тараққиёбанда, нақшаҳои илмии чашмдошт; 

 

@361.Кадом амалиётҳои дар поён нишон дода шуда барои иҷрокунии 

занҷири технологӣ зарур аст? 

$A) Омўзиши технология; 

$B) Коркарди ашъёи хоми ибтидоӣ ва ниҳоӣ; 

$C) Сохтори актив ва пассивҳо дар тавозунӣ корхона; 

$D) Омухтани дониш; 

$E) Сохтани танҳо пассивҳои корхона; 

 

@362.Лоиҳаи нақшаи тадқиқотӣ – чиро дар бар мегирад? 

$A) Нақшаи коркардашудаи тадқиқотҳову коркардҳо аз нуқтаи назари 

илмӣ асоснок шуда; 



$B) Ба даст овардани мақсадҳои нав ё коркарди миссия; 

$C) Таъминоти иттилоотӣ, технологӣ; 

$D) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$E) Коркардҳо аз нуқтаи назари илмӣ асоснок шуда; 

 

@363.Лоиҳаҳои рушди БМТ тадқиқотҳои илмӣ-техникӣ чӣ дохил 

мешавад? 

$A) Нақшаи кор оид ба харрид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$B) Нақшаҳои илмии чашмдошт; 

$C) Мавҷудияти захираҳои илмӣ; 

$D) Сайқал додани махорати илмии кормандон; 

$E) Рўйхати маводҳои асосии нашршуда оид ба мавзўи коркардҳои илмӣ; 

 

@364.Коргарони муассисаҳои илмӣ-техникӣ ба чӣ машғуланд? 

$A) Пажухиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$B) Сайқал додани махорати илмии кормандон; 

$C) Банақшагирии масъалаи кадрҳо; 

$D) Якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$E) Кадрҳои кормандони муассисаҳои илмӣ; 

 

@365.Кормандони мақсаднок (корӣ) дар коллективҳои илмӣ киҳо 

дохил мешаванд? 

$A) Шахсоне, ки якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$B) Идоракунандагон ва тобеъи он; 

$C) Гурўҳи роҳбарон ё роҳбарият; 

$D) Пажухиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$E) Академия ва марказҳои илмии ҳукуматӣ; 

 

@366.Хелҳои асосии раванди фаъолияти ташкилотҳои навовариро 

дар бизнеси хурд нишон диҳед? 

$A) Фирмаҳои маркетингӣ, венчурӣ, шабакавӣ, технополисҳо ва 

инкубаторҳо; 

$B) Фирмаҳои машваратӣ, Фирмаҳои шабакавӣ; 

$C) Технопаркҳо, технополисҳо ва инкубаторҳо; 

$D) Фирмаҳои машваратӣ; 

$E) Фирмаҳои шабакавӣ; 

 



@367.Корхонаҳои илмӣ-техникӣ хелҳои асосии Рақобатро ба ҳисоб 

мегиранд? 

$A) Рақобат бо дигар муассисаҳои илмӣ-техники соҳаи ҳамгуна; 

$B) Рақобат бо технологияҳои хориҷӣ; 

$C) Рақобат дар хароҷот; 

$D) Рақобат дар фоида; 

$E) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

 

@368.Ҷудо намудани бозори маҳсулоти илмӣ-техникӣ ин? 

$A) Қисми бозоре, ки ширкат ишғол кардааст; 

$B) Гурўҳи истеъмолкунандагон; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Гурӯҳи истеҳсолкунандагон; 

$E) Гурӯҳи фурӯшандагон;    

 

@369.Ҳангоме, ки ташкилот фурўши технологияро баробари фурўши 

маҳсулоти асосии худаш ба роҳ монад, ин кадом намуди бизнес ба 

ҳисоб меравад? 

$A) Бизнеси яклухти технологию маҳсулотӣ; 

$B) Бизнеси дугонагӣ; 

$C) Макробизнес; 

$D) микробизнес; 

$E) Мегабизнес; 

 

@370.Ба омилҳои илмӣ инҳо дохил мешаванд? 

$A) Дар конфронсҳои илмӣ-касбӣ ширкат варзидан, ба назар гирифтани 

сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$B) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Дар конфронсҳои илмӣ-касбӣ ширкат варзидан; 

$E) Дар истеҳсоли маҳсулот ширкат варзидан; 

 

@371.Дар муассисаи илмӣ-техникӣ рақиб гуфта, ин? 

$A) Фаъолияти муассисаро маҳдуд месозад; 

$B) Хадамоти муҳандисии корхона мебошанд; 

$C) Фаъолияти муассисаро ҷонок мегардонад; 

$D) Метавонад мустақилона тадқиқот барад; 

$E) Рушди муассисаро таъмин менамояд; 



 

@372.Барзимагирии асосии менеҷменти инноватсионӣ навҷорисозӣ 

(навоварӣ)  дар сатҳи калон (макро) ин? 

$A) Пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ; 

$B) Вогузоштани захираҳои иқтисоди корхона мебошад; 

$C) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баландсифатисифати 

технологӣ; 

$D) Вогузоштани захираҳои дар ихтиёри ҷомеъа буда мебошад; 

$E) Маҳсулоти баландсифати технологӣ; 

 

@373.Мароми дастгирии давлатии КИТТК иборат аст-аз? 

$A) Рақобатобоварии иқтисодӣ миллӣ; 

$B) Баландсифат бардории сифати молҳои истеҳсолшаванда; 

$C) Пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ; 

$D) Сифати молҳои истеҳсолшаванда; 

$E) Таъмини рушди иқтисодӣ; 

 

@374.Методҳои муҳими рушди навҷорисозӣ? 

$A) Афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баландсифати технологӣ; 

$B) Дар бозори ҷаҳон фурухтани молҳои Рақобатпазир ва ғайра; 

$C) Рақобаттобоварии иқтисодӣ миллӣ; 

$D) Фурухтани молҳои Рақобатпазир; 

$E) Барзиёд истеҳсолкардани молҳои гуногуни тамға мебошад; 

 

@375.Ба равандҳои пойдоршавии роҳи навҷорисозии тараққиёт 

ворид мегардад, замоне ки? 

$A) Ноу-хау, пажугишҳои илмӣ-тадқиқотӣ ба омилҳои рушди иқтисодӣ 

дохил шавад; 

$B) Зеҳн, иттилоот, донишҳо, малакаҳо ба омилҳои рушди иқтисодӣ 

ҳисобида шавад; 

$C) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) Донишҳо, малакаҳо ба омилҳои рушди иқтисодӣ ҳисобида шавад; 

$E) Тадқиқотӣ ба омилҳои рушди иқтисодӣ дохил шавад; 

 

@376.Марҳилаҳои ҷараёни иноватсия намунаи бунёди натиҷа зоҳир 

намуда коркарди ғояи нави техникӣ ё давраи озмоиши гузаронида 

мешавад? 

$A) ИТ; 



$B) ТА; 

$C) ТИ; 

$D) М; 

$E) КИТ; 

 

@377.Дурбинии навоварӣ бояд зинаҳои зеринро, ки маҳсул дар он 

қарор мегирад, ба эътибор гирад? 

$A) Зиннаи тавлид, пайдоиш, барқароршавӣ, касодӣ ва ғ; 

$B) Зинаи таҳлилӣ, Зинаи фаъолиятӣ, Зинаи бавуҷудоиӣ ва ғ; 

$C) Зинаи таҳвилӣ, ислоҳотӣ, навоварӣ, касодӣ ва ғ; 

$D) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) Зинаи фаъолиятӣ, Зинаи бавуҷудоиӣ ва ғ; 

 

@378.Анализи функсионалии арзиши (ТФA) аз чунин мақсадҳо 

иборат аст? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолот; 

$B) Иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) Нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$E) Хизматрасониҳо; 

 

@379.Пайдо шудани давраи зиндагии маҳсулот аз чунин омилҳо ба 

шумор меравад? 

$A) Корҳои илмию тадқиқотӣ; 

$B) Ҷустуҷўи моли нав ё технологияи нав; 

$C) Маҷмўаи (портфелӣ), сармоягузории лоиҳавӣ; 

$D) Стратегӣ, тактикӣ, оперативӣ ва миссия; 

$E) Сармоягузории лоиҳавӣ; 

 

@380.Оғози давраи дуюми маҳсулот, ки дар он ҳуҷҷатҳои 

конструкторӣ таҳия карда мешавад кадомҳоянд? 

$A) Корҳои таҷрибавию конструкторӣ (КТК); 

$B) Корҳои илмию тадқиқотӣ (КИТ); 

$C) Таҳлили функсионалию арзишӣ (ТФА); 

$D) Илмию тадқиқотӣ (ИТ); 

$E) Функсионалию арзишӣ (ФА); 

 



@381.Дар менеҷменти инноватсионӣ навовариро дида баромада 

мешавад ҳамчун? 

$A) Ҳамчун ҷараён ё раванд, система ё низом, таъғирот ё натиҷа; 

$B) Ҳамчун система ё низом; 

$C) Ҳамчун таъғирот ё натиҷа; 

$D) Ҳамчун ҷараён; 

$E) Ҳамчун сабаб; 

 

@382.Ҷараёни фаҳмиши навовариро нишон диҳед? 

$A) ТИ – ТА – К – Л – Б – АК – ИС – Б – Ф; 

$B) Ғ – ТИ – К - Л – Б – АК – СИ – Ф- Б; 

$C) ТА – ТБ – Ғ – Б – КА – ИС – Л – К; 

$D) ФИ – ПКР – ПИ – ОП – П - Д –Э –Р; 

$E) МА-РТ-ПА-РМ-ОМОМ-ОР; 

 

@383.Тағйир додани институтҳои навҷорисозӣ? 

$A) Сохторҳои навҷорисозандаи лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

$B) Пешравӣ дар иқтисодиёт; 

$C) Меъёри дохилии даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; 

$D) Лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

$E) Фоиданокии лоиҳаҳо; 

 

@384.Давраҳои техникаи идоранамоии зиндагии молро интихоб 

намоед? 

$A) Дигаргунсози маҳсулот, дигаргунсози (модификатсия) бозор; 

$B) Стратегияи нави тарғиботӣ (рекламавӣ); 

$C) Ҷорӣ кардани маҳсулоти нав; 

$D) Такмил додани ҷараёни технологӣ; 

$E) Аз даст додани маҳсулот; 

 

@385.Қисмати муҳими зерсохтори иноватсия ин? 

$A) Сохтори кадрӣ, яъне мутахасисон барои фаъолияти навҷорисозӣ дар 

соҳаи саноат ва илмӣ-техникӣ мебошад; 

$B) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$C) Тарифҳо ва шароити пардохти музди кор; 

$D) Соҳаи саноат ва илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) Сохтори кадрӣ, яъне мутахасисон; 

 



@386.Ҷанбаи асосии тараққӣ додани соҳибкории навҷорисозӣ? 

$A) Рақобат дар молҳои нав мебошад; 

$B) Тайёркардани мутахасисон дар соҳаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$C) Барзиёд истеҳсолкардани молҳои гуногуни тамға мебошад; 

$D) Сохтори шўъбаҳои молиявию кадрӣ мебошад; 

$E) Молҳои гуногуни тамға мебошад; 

 

@387.Дигаргун кардани институтҳои навоварӣ? 

$A) Сохторҳои навҷорисозандаи лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

$B) Пешравӣ дар иқтисодиёт; 

$C) Меъёри дохилии даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; 

$D) Даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳо; 

$E) Лоиҳаи навҷорисозиро иҷрокунанда; 

 

@388.Ҳангоме ки афзоиши истеъмолот ба як нафар, бар асос гирифта 

шавад, он гоҳ мо? 

$A) Ба пуркардани бозорҳои дохилӣ бо молҳои худӣ ва рушди иқтисодӣ 

ноил мегардем; 

$B) Бо масъалаи интихоби фосилаи вақтии мутобиқ дучор меоем; 

$C) Захираҳои мавҷуда оид ба лоиҳаи пешниҳодшаванда; 

$D) Ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$E) Ба пуркардани бозорҳои дохилӣ бо молҳои худӣ; 

 

@389.Намудҳои дурнамои иноватсияро нишон диҳед? 

$A) Мудофиавӣ, тақлидӣ, ҳуҷумӣ; 

$B) Маъмурӣ, таҳлилӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ; 

$C) Системавӣ, корхонавӣ, ҳуҷумӣ, матрисавӣ; 

$D) Технологӣ, экологӣ, мудофиавӣ, тақлидӣ; 

$E) Мудофиавӣ, тақлидӣ; 

 

@390.Бо ақидаи соҳаи фаъолияти ташкилот навоварӣ мешавад? 

$A) Тиҷоратӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, истеҳсолӣ; 

$B) Корхонавӣ, муассисавӣ, ташкилоти, Фирмавӣ, компаниявӣ; 

$C) Дохилӣ, хориҷӣ, байналхалқӣ, ҷаҳонӣ, глобалӣ; 

$D) Экологӣ, ҷараёнӣ, маҳсулотӣ, мудофиавӣ; 

$E) Ташкилоти, Фирмавӣ, компаниявӣ; 

 



@391.Истифодаи иноватсия худи корхона мегардад ва бевосита шакли 

молро намегирад-навоварии? 

$A) Дохили муассисавӣ номида мешавад; 

$B) Байни муассисавӣ номида мешавад; 

$C) Васеъкардашуда номида мешавад; 

$D) Рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) Техникӣ мебошад; 

 

@392.Марҳилае, ки ба он иноватсия бо шабакаҳои алоқа дар байни 

системаи иҷтимоӣ дар вақт паҳн мегардад? 

$A) Дифузияи навоварӣ номида мешавад; 

$B) Динамикаи навоварӣ номида мешавад; 

$C) Конвенсияи навоварӣ номида мешавад; 

$D) Ҷараёни навоварӣ номида мешавад; 

$E) Пешрафти навоварӣ номида мешавад; 

 

@393.Бо дуруст фаҳмидани дигаргунсозиҳо навигариҳо ҷудо 

мешаванд ба? 

$A) Куллӣ, беҳтарнамоӣ, қисмӣ; 

$B) Назоратӣ, ташкилӣ, далелнокӣ, ангезишӣ; 

$C) Иқтисодӣ, иҷтимоӣ, технологӣ, психологӣ; 

$D) Куллӣ, маънавӣ, истеҳсолӣ, истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

$E) Истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

 

@394.Қисми навоварӣ дар Маркетинг ба соҳаи нав? 

$A) Дар ҷаҳон, дар мамлакат, дар корхона; 

$B) Иқтисодӣ, психологӣ, дар мамлакат, маъмурӣ; 

$C) Менеҷменти инноватсионӣ, маркетинг, дар корхона, бизнес; 

$D) Тиҷоратӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, дар ҷаҳон; 

$E) Маркетинг, дар корхона, бизнес; 

 

@395.Ҳадафи аввалиндараҷаи анализи функсионалӣ- арзишӣ (ТФA) 

аз? 

$A) Коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; 

$B) Иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) Нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) Паст кардани арзиши аслӣ; 

$E) Бизнеси дугонагӣ; 



 

@396.Намудҳои раванди навовариро ҷудо мекунанд? 

$A) Дохилимуассисавӣ, байнимуассисавӣ ва васеъкардашуда; 

$B) Психологӣ, ҷараёнӣ, системавӣ ва соҳавӣ; 

$C) Фаъолиятӣ, идоракунӣ ва технологӣ, техникӣ; 

$D) Дар ҷаҳон, дар мамлакат, дар корхона, дар соҳаи алоҳида; 

$E) Дар корхона, дар соҳаи алоҳида; 

 

@397.Лоиҳаи тадқиқотиронишон диҳед? 

$A) Нақшаи коркардашудаи тадқиқотҳову коркардҳо аз нуқтаи назари 

илмӣ асоснок шуда; 

$B) Ба даст овардани мақсадҳои нав ё коркарди миссия; 

$C) Таъминотӣ, иттилоотӣ, технологӣ; 

$D) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$E) Нуқтаи назари илмӣ асоснок шуда; 

 

@398.Ба нақшаи рушди базаи моддӣ – техникӣ кадом тадқиқотҳои 

илмӣ дохил мешавад? 

$A) Нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$B) Нақшаҳои илмии чашмдошт; 

$C) Мавҷудияти захираҳои илмӣ ва рўйхати маводҳои асосии нашршуда 

оид ба мавзўи коркардҳои илмӣ; 

$D) Сайқал додани махорати илмии кормандон; 

$E) Маводҳои асосии нашршуда оид ба мавзўи коркардҳои илмӣ; 

 

@399.Гурӯҳи тадқиқотчиёни илмӣ ба чӣ машғуланд? 

$A) Пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$B) Сайқал додани маҳорати илмии кормандон; 

$C) Банақшагирии масъалаи кадрҳои кормандони муассисаҳои илмӣ; 

$D) Якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$E) Банақшагирии масъалаи кадрҳо; 

 

@400.Гурӯҳи мақсадноки (корӣ) дар гурӯҳҳои илмӣ киҳо дохил 

мешаванд? 

$A) Шахсоне, ки якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$B) Идоракунандагон ва тобеон; 

$C) Гурўҳи роҳбарон ё роҳбарият; 

$D) Пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 



$E) Роҳбар ва ҷонишин; 


