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                                                                     Xülasə  

 Məqalədə dövlət tərəfindən həyata keçirilmiş layihələrin timsalında investisiya 

qoyuluşunun əsaslandırılması, dövlət layihələrinə qoyulmuş vəsaitlərin səmərəli idarə 

edilməsi, xüsusilə də,  bu idarəetmənin təşkilində  xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir sıra 

məsələlər nəzərdən keçirilir. Bu məsələlərin nəzərdən keçirilməsi üçün yeni yanaşmalar 

araşdırılır. Həmçinin, məqalədə investisiya layihələrinin mahiyyəti və növləri, investisiya 

layihələrinin mərhələlərinə baxılır və investisiya fəaliyyətinin səmərəlilik meyarları kimi 

məsələlər araşdırılır. 

Açar sözlər: investisiya layihələri, investisiya fəaliyyəti, iqtisadi təhlil, texniki təhlil, layihə 

dövrü, dövlət sektoru, XCD (Xalis Cari Dəyər), DRN (Daxili Rentabellik Norması)  

 Giriş 

    Ölkə iqtisadi cəhətdən nə qədər güclü və nə qədər geniş maliyyə imkanına malik olursa 

olsun, dövlət öz iqtisadiyyatı üçün investisiya layihələrinin hamısını eyni vaxtda 

maliyyələşdirmək və onu reallaşdırmaq imkanına malik deyil. Buna görə də ölkədə olan hər 

bir infrastruktur sahələri mövcud maliyyə mənbələrindən istifadə edərək, təklif edilmiş 

layihələr arasından birini seçməyə, onları əhəmiyyətlilik dərəcəsinə görə sıraya qoymağa və 

bəzi layihələrdən bir müddət də olsa əl çəkməyə və ya onu dayandırmağa məcburdur. Belə ki, 

ölkənin infrastruktur sahələri üzrə layihələrin tətbiqi prosesində dövlət və ya sahibkar 

müxtəlif üsul və kriteriyalardan istifadə edərək investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsini 

aparmalıdır. Bu səbəbdən iqtisadiyyatın ayrı – ayrı sahələrinə istiqamətləndirilmiş 

layihələrdən optimal olanını seçmək zəruriyyəti investisiya layihələrinin idarə edilməsi 

probleminin həllini aktual etmişdir. Əgər bu mülahizələri büdcə yönümlü respublika 

iqtisadiyyatı üzərində aparsaq, bu problemin əhəmiyyəti daha çox diqqət mərkəzində durar. 

Digər tərəfdən isə, investisiya layihələrinin balanslı idarə edilməsi mexanizmlərindən inkişaf 

etmiş ölkələr (İEÖ) istifadə etmiş və müsbət nəticələr əldə etmişdir.  

Dövlət investisiya layihələrinin hazırlanması və onların əsaslandırması 
     Müasir dünya iqtisadiyyatı investisiyalar olmadan müvəffəqiyyətlə inkişaf edə bilmir. Dünya 

ölkələri dinamik iqtisadi inkişaflarını təmin etmək üçün vəsaitlərini xarici investisiyalar şəklində 

digər ölkələrin iqtisadiyyatına yatırırlar. Burada məqsəd ölkələrin iqtisadi inkişafına təkan 

verməklə toplanmış sərbəst kapitalın səmərəli istifadəsidir. İnvestisiya olmadan müasir kapitalı 

yaratmaq, onun gəlirliliyini təmin etmək, eləcə də daxili və xarici istehsalçıların 

rəqabətqabiliyyətliliyini yüksəltmək qeyri -mümkündür. Dünya əmtəə bazarında infrastrukturun 

yeniləşməsi, kəmiyyət və keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyması bilavasitə investisiyaların 

yatırılması yolu ilə həyata keçirilir. O, nə qədər intensiv baş verirsə, geniş təkrar istehsal prosesi 

o qədər sürətli, bazar dəyişiklikləri isə aktiv və səmərəli həyata keçir. Daim inkişaf edən bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində rəqabətqabiliyyətli subyektlərin meydana gəlməsi investisiya 
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qoyuluşlarında mühitin dəqiq analizi, investisiyaların düzgün qiymətləndirilməsi və potensial 

risklərdən qorunmağın yeni metodlarının axtarışı kimi amillərin rolunu bir daha önə çıxarmış 

olur. Bu səbəblərdən irəli gələn faktorlar mövzunun müasir şəraitdəki aktuallığını bir daha sübut 

edir. 

Müasir dövrdə müstəqil ölkələrin iqtisadiyyatında investisiya layihəsi anlayışı geniş yer 

tutmaqdadır. İnvestisiya layihəsi - gəlirin əldə edilməsi məqsədilə pul vəsaiti qoyulmuş 

hallardır. İnvestisiya fəaliyyətinə investisiyalara əsaslanan iqtisadi-sosial layihə, iqtisadi 

məqsədəuyğunluğa əsaslanan müəyyən bir obyektin birbaşa investisiyalarının əhatə dairəsi və 

həyata keçmə müddəti, mövcud standartlara uyğun olaraq hazırlanmış layihə sənədlərinin daxil 

edilməsi aiddir. İnvestisiya layihələri aşağıdakılara bölünür: istehsal, elmi-texniki, 

kommersiya, maliyyə, iqtisadi və sosial-iqtisadi. Rentabelliliyə görə invetisiya lahiyələrinin 

təsnifatı aşağıdakı kimidir: 

 Alternativ  layihələr. Bir layihənin rentabelliyi digər bir başqa layihə qəbul olunarsa sıfra 

bərabər olması; 

 Şərti layihələr. Bir layihənin rentabelliyi digər bir başqa layihə qəbul olunmazsa sıfra 

bərabər olması; 

 Asılı olmayan layihələr. Bir layihənin rentabelliyi digər bir başqa layihədən asılı olmur. 

  İnvestisiya layihələrinin mərhələsi tam layihə müddətinin müəyyən bir hissəsi olaraq 

digər hissələrdən rasional şəkildə fərqlənirlər. Layihə mərhələsi müddətə görə məhduddur və o 

özündə müəyyən işlərin məcmusunu və qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün spesifik 

nəticələri birləşdirir. Layihənin həyati dövrü layihə konsepsiyasının formalaşdırılması anından 

onun başa çatmasına qədər layihənin məqsədinə nail olmasını təmin edən mərhələlər 

ardıcıllığıdır. Bu dövrə layihənin realizasiyası və ondan istifadəsi də daxildir.  Hər hansı layihə 

ilə əlaqədar olan investisiya fəaliyyətini aşağıdakı mərhələlərə bölmək olar: 

 İdeyanın formalaşdırılması. Bu mərhələdə müəssisə rəhbərliyi mövcud vəziyyəti təhlil 

edərək müəssisənin prioritet inkişaf istiqamətlərini təyin edir. Təhlilin nəticəsi biznes – 

ideya şəklində yazılır və müəssisənin mühüm məsələlər sırasına daxil edilir.  

 Layihənin işlənməsi. Biznes – ideya ilk yoxlama mərhələsini keçdikdən sonra onun 

qəbul olunub-olunmaması haqqında qəti qərar verməkdən ötrü bütün detallar, 

informasiyalar dəqiqləşdirilir və layihə işlənir. İnvestisiyanın planlaşdırılması və həyata 

keçirilməsinin nəticələri investisiya lahiyələri adlanır. Bununla yanaşı olaraq, istənilən 

lahiyəni reallaşdırmazdan  əvvəl onu seçirlər. Sonra isə onu lahiyələndirir, hesablayır və 

müəyyənləşdirirlər. Başlıca isə, onun səmərəliliyini qiymətləndirirlər. Bu, ilk öncə 

layihəyə çəkilən xərclər və onun həyata keçirilməsi nəticələri əsasında  qiymətləndirilir. 

Bu məqsədlə layihə qərarların hazırlanması və əsaslandırılması üçün  istifadə  olunan 

metodoloji vasitələrin məcmusu kimi investisiya layihələrinin  təhlili və ya layihə təhlili 

istifadə olunur. 

 Layihənin ekspertizası. Layihə həyata keçirilməzdən qabaq ekspertiza edilir. Bu 

mərhələ daha da məsuliyyətli olub bəzən çoxlu miqdarda pul tələb edir. Sonradan külli 

miqdarda pul vəsaiti itirməkdənsə bu mərhələdə ekspertizaya nisbətən az pul sərf etmək 

daha məqsədəuyğun sayılır. Əgər layihə strateji investor tərəfindən maliyyələşdiriləcəksə 

ekspertizanı investor özü (qlobal layihələrdə çox vaxt məsləhətçi firmalar və ya sərbəst 

ekspertlər cəlb edirlər) həyata keçirir. 

Layihənin ekspertizadan keçirilməsi metodlarının nümunələri kimi aşağıdakıları 

səciyyələndirmək olar: 
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  Rentabelliyin təhlili; 

 Mənfəətin təhlili; 

 Texniki-iqtisadi göstəricilərin təhlili; 

 Xalis gəlirin təhlili; 

 Diskontlaşmış pul axınları; 

 Layihədən sonrakı qiymətləndirmə layihə üzrə nail olunan məqsədlərin 

qiymətləndirilməsini (nəticələrə nəzarət), layihə sənədlərinin hazırlanmasının başa çatması 

(yekun hesabatı) və layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində qazanılan təcrübənin 

sənədləşdirilməsini təmin edir [3, 34]. 

 Layihənin həyata keçirilməsi. Bu mərhələ biznes – ideyanın tam surətdə həyata 

keçirilməsini əhatə edir. Mərhələnin əsasını investor tərəfindən əməli işlərin layihədə 

yazıldığı kimi yerinə yetirilməsinə, layihədən əldə olunan pul daxilolmalarının ilkin 

investisiya qoyuluşunu ödəyə bilməsinə nəzarət təşkil edir. 

 Nəticələrin qiymətləndirilməsi. Bu mərhələ həmişə istər layihə həyata keçirildiyi 

müddətdə, istərsə də o qurtardıqdan sonra nəzərdə tutulan göstəricilərlə faktiki 

göstəriciləri müqayisə etməklə həyata keçirilir. Belə bir müqayisə qiymətsiz informasiya 

olub böyük təcrübə toplamaq üçün vacibdir. Layihənin qiymətləndirilməsi layihənin 

həyat qabiliyyətinin və gətirəcəyi gəlirin təhlili deməkdir. İqtisadi və maliyyə 

hesablaşmalarından başqa layihənin qiymətləndirilməsinə ətraf mühitin, sağlamlığın, 

təhlükəsizliyin və layihənin yerinə yetirilməsinin ekspertizası daxildir. 

  Dövlət sektorunda həyata keçirilən layihə ictimai dəyər kəsb edən xüsusi bir məhsul 

yaradılması məqsədi ilə dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən bir və ya bir neçə qurum 

tərəfindən həyata keçirilən, idarə olunan və ya rəhbərlik edilən müvəqqəti fəaliyyətdir. Dövlət 

sektorunda layihələr müvəqqəti və xüsusi, fəaliyyətlər isə davam edən və təkrar olunan ola 

bilər. Dövlət sektorunda layihələrin idarəolunması dövlət sektorunda xüsusi bir layihə ilə 

bağlı təsəvvürün formalaşmasına nail olmaq məqsədi ilə layihənin hazırlanması, icraçıların 

seçilməsi, müqavilələrin bağlanması və işə nəzarət olunması proseslərinin həyata keçirilməsi 

və əlaqələndirilməsidir. Belə ki, dövlət sektorunda layihə ilə bağlı təsəvvür layihə rəhbəri və 

ya onu hazırlayan şəxsdə layihənin nə kimi hədəflərə nail ola biləcəyi ilə bağlı fikir 

formalaşdırır.  Dövlət sektorunda layihəni idarə edən layihə sahibi adından dövlət layihələrini 

idarə etmək səlahiyyəti verilmiş hər hansı bir şəxsdir. Bu cür layihələrin başlıca 

xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar şamil olunur:  

• Adətən, layihənin sahibi hər hansı bir dövlət qurumu olur;  

• Layihəni idarə etmək məqsədi ilə ayrı-ayrı dövlət idarəetmə strukturları tərəfindən 

müxtəlif layihə rəhbərləri təyin olunur.  

Layihənin reallaşdırılmasının idarə edilməsi və bu sahədə olan yanaşmalar  
Layihənin reallaşdırılmasının idarə edilməsində bir sıra yanaşmalar fərqləndirilir ki, bunlardan 

da funksional, dinamik, obyekt kimi olanlar daha çox seçilir. 

           Funksional yanaşma idarəetmə fəaliyyətinin əsas funksional növlərinin baxılmasını 

nəzərdə tutur: təhlil,planlaşdırma,təşkil,nəzarət,tənzimləmə.           Layihə üzərində bütün işlər 

təhlildən başlayır. Gələcək layihənin bütün elementləri təhlil edilməlidir (işlərin yerinə yetirilmə 

müddətləri, riskin səviyyəsi, maliyyə vəsaitləri, kadrların ,nəticələrin keyfiyyəti və s.). 

Planlaşdırma layihənin reallaşdırılması prosesinin idarə edilməsi üzrə fəaliyyətin başlıca 

funksiyasıdır. Planlaşdırmaya layihə işlərinin yerinə yetirilməsi, texnologiya,material və 

avadanlıqların alınması, inşaat və quraşdırma işləri,obyektin istismara verilməsi və s. aid olur. 
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Layihənin reallaşdırılması planlarının hazırlanmasının təşkilati fəaliyyətilə təmin edilir. Bu hər 

şeydən əvvəl heyətin, layihənin iştirakçılarının-müəssisələrin düzgün seçimi ilə əlaqədardır. 

           Dinamik yanaşma layihənin yerinə yetirilməsi üzrə əsas fəaliyyətlə əlaqədar olan 

proseslər zamanı həyata keçirilir. Bu yanaşma layihə üzrə inkişafın məntiqi ilə əlaqədardır və 

layihənin reallaşdırılmasının xüsusi idarə edilməsini müəyyən edir.  

         Obyekt yanaşması idarəetmənin istiqamətləndiyi layihənin obyektlərini müəyyən edir. 

Belə obyektlər layihənin tərkibində ən azı iki növdür: istehsal obyektləri və layihənin 

reallaşdırılmasının təmini üzrə fəaliyyətlə əlaqədar obyektlər (maliyyə vasitələri, kadrlar, 

marketinq, müqavilələr, risk, maddi resurslar, keyfiyyət, informasiya).                             

 İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində müxtəlif meyarlardan 

istifadə edilir. Bu göstəricilər içərisində ən geniş şəkildə istifadə edilənlər aşağıdakılardır: 

 Xalis Cari Dəyər (XCD)  

 Daxili rentabellik norması (DRN)  

 Alternativ investisiya layihələrinin müqayisə edilməsi üçün nəzəriyyədə və təcrübədə ən 

geniş istifadə edilən göstəricilərə xalis cari dəyər (XCD) və daxili rentabellilik norması (DRN) 

aiddir. Bu iki meyar bir-birlərini qarşılıqlı olaraq tamamlayırlar: DRN – layihənin gəlirliliyini, 

XCD isə pulun real dəyərinin nəzərə alınması ilə gəlirin miqdarını ifadə edir. XCD nağd pul 

axınlarının diskontlaşdırılması yolu ilə hesablanılır. Gələcək nağd axınların qiymətləndirilməsi 

prosesi diskontlaşdırılmış nağd axınların təhlili adlanır (Discounted Cash Flow (DCF).  

İnvestisiya qoyuluşları haqqında qərarların qəbulu bir qayda olaraq, proqnozlaşdırılan nağd 

axınların qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar olduğundan DCF təhlili xüsusilə mühüm rola malikdir. 

DCF təhlili konsepsiyası ilk dəfə C.Uilyams tərəfindən işlənilmişdir. M.Qordon isə ilk dəfə 

olaraq şirkətlərin maliyyəsinin idarə edilməsində bu metodu tətbiq etmiş və sonradan kapitalın 

dəyərinin tədqiq edilməsində sözügedən metodu geniş tətbiq etmişdir. Xalis cari dəyər göstəricisi 

isə normal gəlirlilik norması (diskont dərəcəsi) əsasında aşağıdakı kimi hesablanır.  
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 İnvestisiya qərarlarının verilməsində istifadə edilən ikinci əsas göstərici daxili 

rentabellik norması göstəricisidir. Daxili rentabellik norması göstəricisinin qiymətini (Ex) 

tapmaq üçün investisiya layihəsində xalis cari dəyərin sıfra bərabər olduğu Ex müəyyən 

olunmalıdır. 
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 Bu halda  Ex >En olduqda, investisiya qərarı müsbət, Ex < En olduqda isə mənfi olur. 

DRN göstəricisi üçün aşağıdakıları nəzər almaq zəruridir: 

• DRN cəlb edilmiş vəsaitlərin dəyərindən (diskont dərəcəsindən) böyük olarsa, layihə 

həyata keçirilə bilər; 

• Bir çox hallarda DRN bir-birini istisna edən layihələri qiymətləndirmək üçün istifadə 

olunur və DRN ən böyük olan layihə seçilir. 

 İnvestisiya layihələri həm texniki, həm də iqtisadi hissədən ibarətdir. Layihə çərçivəsində 

həyata keçirilən ilk tədqiqatlar marketinq tədqiqatlarına aid olmalıdır. İqtisadi təhlil üçün 

məlumatların böyük hissəsi layihənin texniki  hissəsindən əldə edilir. Belə ki, texniki hissədə 

yaradılacaq obyektin istehsal gücü, tələb olunun işçilərin sayı, istifadə ediləcək xammal və 
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 materialların həcmi və s. əks olunur. Bu məlumatlar əsasında layihə çərçivəsində investisiya         

xərclərini, istehsal ediləcək məhsulların maya dəyərini və s. müəyyən etmək mümkün olur. Bir 

çox hallarda layihə çərçivəsində müxtəlif texniki variantların iqtisadi əsaslandırılması həyata ke-

çirilə bilər.  

İnvestisiya layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırılması müəyyən olunmuş rentabellik 

səviyyəsində investisiyanın həyata keçirilməsinin texniki, iqtisadi, ekoloji və maliyyə 

imkanlarının tədqiqidir. Texniki-iqtisadi əsaslandırmaya geoloji tədqiqatlar, bina və 

qurğuların texniki layihələri, istehsalın texniki hazırlığı, ətraf mühitə təsirin ekoloji tədqiqi, 

marketinq tədqiqatları, maliyyə -iqtisadi göstəricilərin hesablanması daxildir. İnvestisiya 

layihələrinin səmərəliliyinin təhlili üç hissədən ibarətdir: ümumiqtisadi, texniki-iqtisadi və 

maliyyə təhlili. Ümumiqtisadi təhlil ölkədə iqtisadi və bazar konyunkturasının, investisiya 

mühitinin əlverişli və ya əlverişsiz olmasının təsvirini əks etdirir. Texniki-iqtisadi təhlil bu 

və ya digər texniki işləmənin iqtisadi üstünlüklərinin isbatı ilə birlikdə layihənin texniki 

tərəfinə aiddir. İnvestisiyanın maliyyə təhlili kapital və cari dəyərdə pul axınının tədqiqinə 

əsaslanır. Son nəticədə, layihənin maliyyə və iqtisadi təhlilini həyata keçirmək üçün layihə 

dövrü ərzində illər üzrə mədaxil və məxaric axınları əsasında xalis nağd axınları müəyyən 

olunur. Maliyyə təhlilində layihədə illər üzrə xalis nağd axınlar maliyyə qiymətləri ilə, 

iqtisadi təhlildə isə iqtisadi qiymətlər üzrə aparılır. Maliyyə təhlilinin əsas məqsədi 

layihənin maliyyə davamlılığını, layihənin investorların maddi rifahının yüksəlməsinə 

təsirini və s. müəyyən etməkdir. İqtisadi təhlil isə layihənin cəmiyyətin maddi rifah 

səviyyəsinin yüksəlməsinə təsirini, faydaların ayrı-ayrı qruplar arasında bölüşdürülməsini və 

s. müəyyən etmək məqsədilə həyata keçirilir [2]. 

İnvestisiya fəaliyyətinə aşağıdakılar daxildir: investisiya strategiyasının müəyyən olunması, 

strateji planlaşdırmanın həyata keçirilməsi, investisiya layihələndirilməsi, layihənin və in-

vestisiyanın faktiki səmərəliliyinin təhlili. İnvestisiya strategiyası – maliyyələşmənin mövcud 

xüsusi mənbələri və borc vəsaitlərinin əldə edilməsi şəraitində uzunmüddətli perspektiv 

üçün inkişaf yollarının seçilməsi, həmçinin məcmu aktivlərin həcminin və rentabelliyinin 

proqnozlaşdırılmasıdır. Strateji plan investisiya layihələrinin siyahısı və investisiyanın uzun-

müddətli maliyyələşdirilməsi planının tərtibi əsasında investisiya strategiyasının dəqiqləş-

dirilməsini nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə, investisiya layihəsi də daxil olmaqla bütün 

layihələrin strategiyası layihədəki bütün müxtəlif məqsədlərə müəyyən şərtlərin və 

proseslərin vasitəsi ilə necə nail olmağı təsvir edir [5, 22]. Bu şərtlər və proseslər layihənin 

icrasını müəyyənləşdirən kəmiyyət və keyfiyyət ölçüləridir. Layihənin müəyyənləşdirilməsi 

isə onun vəzifələrini və əsas şərtlərini təsvir edir. Layihənin məqsədləri texniki, maliyyə, 

təşkilati, vaxt və keyfiyyət, həmçinin təhlükəsizlik, insan ehtiyatları, maddi-texniki təminat, 

təchizat, informasiya sistemləri və texnologiyaları kimi layihənin əsas məsələlərini əhatə 

edir. Layihənin strategiyası onun ilkin mərhələsində işlənib hazırlanmalı, kifayət qədər 

əhatəli olmalı və əsas ölçülərini şərh etməlidir. Layihənin işlənib hazırlanması zamanı 

strategiya müntəzəm olaraq yeniləşdirilməli və dəqiqləşdirilməlidir [3, 34].   

Nəticə 

    Məqalədən belə nəticəyə gəlmək olar ki, layihə strategiyası ilə bağlı həyata keçirilməli olan 

tədbirlər aşağıdakı istiqamətlər üzrə qruplaşdırılmalıdır: 

 İnvestiya qoyuluşu həyata keçirilən zaman layihə hərtərəfli təhlil olunmalı və 

əsaslandırılmalıdır. Yəni, layihənin sonunda əldə olunacaq nəticələr cəmiyyət üçün nə 

dərəcədə yararlı olacaqdır, cəmiyyətin tələbatını hansı şəkildə ödəyəcəkdir və onun zərəri 

necə olacaqdır. 
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 İnvestisiyalaşma zamanı təkcə hazırkı vəziyyət deyil, gələcək dövr də nəzərə alınmalıdır, 

daha dəqiq desək, bu proses gələcəklə bilavasitə bağlı olan bir prosesdir. Çünki bugün işə 

qoyulan layihələr gələcəkdə nəticə verəcək və qiymətləndiriləcəkdir.  

 İnvestisiya layihələrinin məqsədi yalnız buraxılan məhsulun həcminin 

maksimallaşdırılması və ya istifadə onun resurslara xərclərin minimallaşdırılması, layihənin 

texniki səmərəliliyi və ya mənfəətin maksimallaşdırılması kimi müəyyən edilməməlidir, həm 

də bütün texniki və iqtisadi aspektlərin əlverişli uyğunlaşması da belə layihələrin məqsədi 

olmalıdır, hansı ki, bu məqsəd həm də biznesin strateji planlaşdırılmasının məqsədini təşkil 

etməlidir.  
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Новые технико-экономические подходы в обоснование подготовке государственных 

инвестиционных проектов  

Резюме 

 В статье приводится обоснование инвестиционных вложений  на примере 

проектов, осуществляемых со стороны государства,  эффективное управление 

государственных средств, вложенных в проекты, в частности,  рассмотрены целый 

ряд вопросов, которые имеют особое значение в  организации управления. 

Рассмотрены новые подходы в исследовании этих вопросов. В статье 

рассматриваются также сущность  и виды инвестиционных проектов,  основные 

этапы инвестиционных проектов. Кроме того, рассмотрены также  критерии 

эффективности инвестиционной деятельности. 

              Ключевые слова: инвестиционные проекты, инвестиционная активность, 

экономический анализ, технический анализ, период работы над проектом, 

государственный сектор, ЧПС (Чистая Приведенная Стоимость), ВНД (Внутренняя 

Норма Доходности) 
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 X. M. Quseynova 

S. Sh. Kurbanova 

N. B. Cafarova 

A new approach to the preparation of the feasibility study project of state investments 

                                                                   Resume 

 The article is about justification of investment as an example of projects carried out by 

government, cost-effective management of funds invested in public projects, particularly, a 

number of issues which are of particular importance in the organization of this management. 

New approaches to these issues are investigated and feasibility analysis of   public investment 

projects is carried out. Nature and types of investment projects and stages of investment 

projects are also being considered in this article. Moreover, issues such as efficiency criteria 

of investment performance are also being interpreted. 

Key words: investment projects, investment performance, economic analysis, technical 

analysis, project cycle, public sector, NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate Return)  
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