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5304.01 - “İqtisadi fəaliyyət növləri” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul
imtahanının proqramı bakalavr və magistr hazırlığı prosesində tədris edilmiş
“Sahibkarlıq fəaliyyəti”, “Maliyyə menecmenti”, “Sənaye iqtisadiyyatı”, “İnvestisiya
fəaliyyətinin

təhlili”,

“İqtisadi

riyazi

üsulları”,

“Xarici-iqtisadi

fəaliyyəti”,

“Marketinq” fənlərinin tədris proqramı əsasında tərtib edilmişdir.
Doktoranturaya qəbul imtahanının proqramına daxil edilmiş mövzuların
məntiqi ardicillığı elə qurulmuşdur ki, doktoranturaya daxil olmaq istəyən
mütəxəssisin göstərilən fənlər üzrə bilik səviyyəsini müəyyən etmək mümkün olsun.
Proqrama daxil edilmiş mövzular “İqtisadi fəaliyyət növləri” üzrə lazım olan
minimum bilikləri məntiqi ardıcıllıqla əks etdirir. Bu isə imtahan vaxtı
doktoranturaya daxil olmaq istəyən mütəxəssisin sualları başa düşməsi və cavab
verməsini asanlaşdırır.

Mövzu 1. Sahibkarlığın forma və növləri.
Sahibkarlıq,

sahibkarlıq

fəaliyyəti

haqqında

məlumat.

Növlərə

görə

sahibkarlıq: İstehsal, komersiyya, maliyyə, məsləhət. Formasına görə sahibkarlıq:
xüsusi, dövlət, bələdiyyə. Mülkiyyətçilərin payına görə sahibkarlıq: fərdi, kollektiv.
İstehsal sahibkarlığı - elmi texniki, əmtəə istehsalı, xidmət göstərilməsi, əmtəə
və xidmətlərin istehlak istehsalı, məlumat. Kommersiya sahibkarlığı - ticarət, ticarət –
almaq, ticarət – vasitəci, əmtəə birjası. Maliyyə sahibkarlığı - bank, audit, lizinq, fond
birjası. Məsləhət sahibkarlığı-iqtisadi idarəetmə, marketinq, istehsal, informasiya
texnologiyası, ixtisaslaşdırılmış xidmət.
Mövzu 2. Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə vəziyyətinin təhlili.
Maliyyə vəziyyətlərinin təhlili. Maliyyə vəziyyətinin təhlilində məqsəd.
Maliyyə

vəziyyətinin təhlilinin vəzifələri: aktivlərin tərkibi və quruluşu, onların

vəziyyəti və hərəkəti; öz və cəlb edilmiş kapitalın mənbələrinin tərkib və quruluşu,
dinamikasının qiymətləndirilməsi, onların vəziyyəti və hərəkəti.

Müəssisənin maliyyə dayaniqlığının mütləq və nisbi göstərişlərinin təhlili və
onun səviyyəsinin dəyişməsinin qiymətləndirilməsi.
Təsəruffat subyektinin ödəmə qabiliyyətinin və onun balansının aktivlərinin
likvidliyinin təhlili.
Mövzu 3. İdarəetmənin səmərəliliyi anlayışı, onun növləri və göstəriciləri.
Səmərəlilik

və

idarəetmə.

Səmərəliliyin

qiymətləndirilməsi

və

ümumiləşdirilmiş göstəriciləri: istehsal həcmi, mənfəət, rentabillik, vaxt və s,
səmərəliliyin xüsusi göstəriciləri: əmək məhsuldarlığının artım tempi, məhsulun
material tutumluğu, fondvermi, kəmiyyət göstəriciləri: kompleks əmək göstəriciləri:
idarəetmə sferasında canlı əməyə qənaət (say, idarəetmə əmək proseslərinin
azaldılması və s); idarəetmə sisteminin fəaliyyətinin maliyyə göstəriciləri.(İdarəetmə
xərclərinin azaldılması), vaxta qənaət göstəriciləri (təşkilatı prosedur, informasiya
texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində idarəetmə tsiklinin davamliliğının azaldılması).

Mövzu 4. Sahibkarlıq fəailiyyətində investsiya təminatı.
İnvestisiya mədaxilli investisiya variantının seçilməsi, diskontlaşdırma. İndiki
investsiya qoyuluşu və gələcək mənfəətin alınması arasındakı əlaqə. Göstəricilər
sistemi: dövrün əvvəlinə investisiyanın miqdarı, investisiyanın qoyulduğu dövr,
mənfəət norması(faiz stavkası), qoyulan investisiyanın təşkilindən sonrakı artımı,
illik ödənilən məbləğ, infilyasiyanı nəzərə almaqla və almamaqla mənfəətlik
səviyyəsi, aktivlərin bazar qiyməti, investisiyanın dəyərinin dəyişməsi, dövr ərzində
sırf (təmiz) mənfəət, inflyasiya səviyyəsi. Maliyyə(kommersiya)riski: kredit, faiz,
valyuta və əldən verilmiş xeyir riski. Müəssisənin likvidliyi: mütləq, nisbi və
məhsulun cari rentabelliyi, satışın rentabelliyi, kapitalın rentabelliyi.
Mövzu 5. İnformasiya-komputer proqramları əsasında biznes-planın
tərtib edilməsi.

Proqram təminatı haqqında məlumat. Xüsusiləşdirilmiş proqram. Müıssisənin
idarə

edilməsi

qlobal

avtomatlaşdırılmış

sisteminin

maliyyə

modulu.

Xüsusiləşdirilmiş proqramı.(“layihə-ekspert”)əsasında biznes-planlaşdırma işi.
Proqram vasitəsiilə biznes-planın hazırlanması ardıcıllığı: müxtəlif səviyyəli
ümumiləşdirilmədə detallı biznes-planın işlənməsi(yəni bütövlükdə forma və onun
ayrı-ayrı bölmələri);müəssisənin maliyyələşdirmə sxeminin təyin edilməsi, müxtəlif
maliyyələşdirmə mənbələrinin cazibədarlığının qiymətləndirilməsi.
Mövzu 6. Müflisləşmə və müəssisənin sanasiyası.
Müflisləşmə və onun mahiyyəti. Müflisləşmənin iqtisadi sistemin faliyyətində
rolu. Cari likvidlik əmsalı. Müəssisənin öz vəsaitləri ilə təmin olunma əmsalı.
Müəssisənin müflisləşməsinin xarici amilləri. Müflisləşmənin daxili amilləri. Xarici
amillər: iqtisadi, sosial-siyasi, hüquqi, elmi-texniki tərəqqi, təbiət- iqlimi və ekoloji.
Daxili amillər: firmanın məqsəd və vəzifələri,təşkilatı və idarəetmə istehsal
potensialı, sosial-iqtisadi. Müflisləşmənin prosedurları. Müəssisənin sanasiyası.
Sanasiya məfumu haqqında anlayış.
Mövzu 7. Lizinq sövdələşməsinin növləri və onların iştirakçılarının maraqları.
Lizinq terminin mahiyyəti. Lizinq prosesi haqqında anlayış, lizinq və kredit.
Əmlakın qisa müddətli lizinqi. Əmlakın orta müddətli lizinqi. Əmlakın

uzun

müddətli lizinqi. Klassik lizinq sövdələşməsinin lizinq subyektləri arasındakı
qarşılıqlı əlaqə. Lizinqin prinsipal sxemi. Lizinqin düz və dolayı iştirakçıları. İcarəyə
götrülən əmlaka nəzərən lizinq növləri: sirf (təmiz), tam, hissə-hissə.
Mövzu 8. Maliyyə dayanıqlığı göstərcilərinin təhlili və qiymətləndirilməsi.
Maliyyə dayanıqlığı anlayışı, onun mahiyyəti. Maliyyə dayaniqlığında mütləq
və nisbi göstəricilər. Oz dövrüyyə vəsaitlərinin müvcudluğu. Ehtiyyat və xərclərin
formalaşmasının öz və uzun müddətli zayom mənbələrinin mövcudluğu. Mütləq
maliyyə dayanıqlığı, normal dayanıqlı maliyyə vəziyyəti, qeyri dayanıqlı (böhrandan
əvvəl) maliyyə vəziyyəti, böhranlı maliyyə vəziyyəti. Dövrün əvvəli və sonuna
maliyyə dayanıqlığı vəziyyətinin təhlili, hesabat ilində maliyyə dayanıqlığından

dəyişikliklərin öyrənilməsi, bu dəyişikliklərin səbəblərinin təyin edilməsi. Maliyyə
vəziyyətinin sabitləşdirilməsinin yolları.
Mövzu 9. İnvestisiyanın kommersiya səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
metodları.
İnvestssiya haqqında: mahiyyəti və rolu. İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyi
və onun qiymətləndirilməsinin məzmunu. İnvestisiya layihəsinin komersiyya
səmərəliliyinin məzmunu. İnvestisiyya layihəsi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin
əsas prinsipləri.
Pul axını: investisiya, əməliyyat, maliyyə.
Qiymətləndirmədə istifadə olunan qiymətlər: carı (daimi ) proqnoz. Toplanmış
pul axını və infilasiya. Diskont norması. Investisiya layihəsinin komersiya
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin əsas göstəriciləri. NPV, İRR, Pİ, PBP(DBP).
Bu göstəricilərin məzmunu və təyin edilməsi metodları.
Mövzu 10. Biznes-planın tətbiq edilməsinin texnikası və prinsipləri.
Biznes-planı. Məzmunu və mahiyyəti. Biznes-planın obyekt və subyekti.
Tam biznes plana daxil olunmalı məsələləri: verilən məhsul və ya xidmət
növunun alıcılar tərəfindən qəbul edilməsinə əminlik; investorların potensial
təlabatlarının başa düşülməsi;mülkiyyətçinin hüquqları.
Biznes-planın tərtibində məqsədi: firmanın müasir məqsədinin geniş və tam
təhlili və onun məqsədinin təyin edilməsi, onların həyata keçirilməsi yolları və
gözlənilən nəticələri; xarici investorlar və tərəfdaşlar üçün firmanı cəzb edən formada
təqdim etməkdir.
Ümumilikdə biznes-planın bölmələri: xülasə, firma, bazar və rəqabət, məhsul,
satış, istehsal, maliyyə, investisiya və əlavə informasiya.
Mövzu 11. Modelləşdirmə və eksperiment aparılması idarəetmə
problemlərinin həlli metodları kimi.
Model, modelləşdirmə, proqramlaşdırılmamış həll, məhdudiyyət, problem, həll
və s. məzmunu və mahiyyəti. Qərar qəbulu nəzəriyyəsi haqqında ümumi məlumat.
Məsələnin həllində keyfiyyət təhlili. İdarəetmə qərarlarınin qəbulu oblastları
haqqında məlumat. Modelləşdirmə, qəbul edilən qərarların möhkəmliyi və öz-özünü

təkzib etməməsinin təminatçısıdır. Modelləşdirmə prosesində qərarların qəbulu üçün
bazis elementlərinin mövcudluğu.
İqtisadi-siyasi modelin qurulması. Materialların optimal bölüşdürülməsi modeli
(xətti).
Eksperiment, onun məzmunu. Eksperimentin həyata keçirilməsi prinsipləri;
məqsədyönlülük, esperimentin “təmizliyi”, eksperimentin zonasının (hüdudlarının)
düzgün müəyyən edilməsi. İdarəetmə eksperimentinin mümkün nəticələri,
Mövzu 12. Sahibkarlığın təşkilati-hüquqi formalarının təsnifatı.
Sahibkarlıq haqqında məlumat. Sahibkarlığın təşkilati-hüquqi formaları:
istehsal yoldaşlığı və cəmiyyət; istehsal kooperativləri; dövlət və bələdiyyə unitar
müəssisələr; qeyri-kommersiya təşkilatları. Təsərrüfat yoldaşlığına daxildir; tam
yoldaşlıq; inama görə yoldaşlıq (kommmandit yoldaşlıq). Təsərrüfat cəmiyyəti
bölünür: açıq tipli səhimdar cəmiyyəti; qapala tipli səhimdar cəmiyyəti; məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət; əlavə məsuliyyətli cəmiyyət.
Mövzu 13. Biznes-planının işlənilməsi mərhələləri.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin məzmunu. İdeya və yeni ideya. Xarici stimul və
daxili oyandırıcı qüvvə. Fəaliyyətdə çatişmayan məqamlar və onun yaxşılaşdırılması
ideyaları. Yeni xarici ideyaların mənbəyi və onların biznes-planda əks etdirilməsi.
Sahibkarlıq

ideyalarının əmələ gəlməsinin əsas subyektiv amilləri. Sahibkarlıq

dəyərlərinin əsas amilləri.
Mövzu 14. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin növləri.
Xarici-iqtisadi fəaliyyətin məzmunu. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin növləri; xarici
ticarət-əmtəə, xidmət, informasiya, intelektual mülkiyyət; beynəlxalq investisiya
əməkdaşlığı;

beynəlxalq

istehsal

kooperasiyas;

valyuta

və

maliyyə-kredit

əməliyyatları.
Yanacaq-enerji kompleksində xarici-iqtisadi fəaliyyət: neft, qaz, neft
məhsullarının

ixracı, birgə müəssisələrin yaradılması, kapitalın ixrac olunması

(xaricdə neft və qaz sənaye müəssisalarinin yaradılması), xarici ticarət, xarici ticarət
müqaviləsi müqavilənin valyuta şərtləri.

Mövzu 15. Lizinq və françayzinqin əsas üstünlükləri.
Lizinqin mahiyyəti. Lizinq alan müəssisə üçün lizinqin üstünlükləri: lizinq
100% kreditləşdirməni nəzərdə tutur; lizinq müəssisəyə yeni iri layihələrin
yaradılmasına imkan verir; lizinq müəssisənin istehsal güclərinin genişləndirilməsinə
şərait yaradır; lizinq müəssisənin balansında borcu artırmır; ödəmələr tam olaraq
maya dəyərinə daxil edilir və mənfəətdən vergini azaldır.
Lizinqin istehsalçı müəssisə üçün üstünlükləri; məhsulun satış bazarını
genişləndirir; lizinq kompaniyaları ilə uzunmüddətli əlaqəni tənzimləyir.
Françayzinq haqqında məlumat. Françayzinqə verilən təriflər. Françayzinqin
üstünlükləri; operator müəssisəsinin vasitələrindən istifadə.
5304.01 - “İqtisadi fəaliyyət növləri” ixtisası üzrə
doktoranturaya qəbul imtahanının
SUALLARI
1. Sahibkarlıq və onun növləri.
2. Formasına görə sahibkarlıq
3. Mülkiyyətçinin sayına görə sahibkarlıq.
4. İstehsal sahibkarlığı.
5. Mülkiyyət sahibkarlığı.
6. Məsləhət sahibkarlığı.
7. Maliyyə vəziyyətinin təhlili.
8. Maliyyə vəziyyətinin təhlilinin vəzifələri.
9. Müəssisənin maliyyə dayanıqlılığının mütləq və nisbi göstəriciləri, onların
təhlili.
10. Ödəmə qabiliyətinin və aktivlərin likvidilinin təhlili.
11. Maliyyə təhlilinin informasiya mənbələri.
12. Səmərəlilik və idarəetmə.
13. Səmərəliliyin qiymətləndirilməsinin ümumiləşdirilmiş göstəriciləri.
14. Səmərəliliyin keyfuyyət göstəriciləri.
15. Potensial və real səmərəlilik.
16. Səmərililiyə təsir edən xarici amillər.

17. Investisiya, diskontlaşdırma və investisiya variantının seçilməsi.
18. Inflyasiya və onun mahiyyəti.
19. Investisiya və risklər.
20. Məhsulun, satışın, kapitalın rentabelliyi.
21. Informasiyanın proqram təminatı.
22. Xüsusiləşdirilmiş proqram ”(layihə-ekspert)” əsasinda biznes planlaşdırma işi.
23. Müflisləşmə və onun mahiyyəti.
24. Cari likvidlilik əmsalı, müəssisənin öz vəsaitləri ilə təmin olunması əmsalı.
25. Müflisləşmənin xarici və daxili amilləri.
26. Müəssisənin sanasiyası məfhumu haqqında anlayış.
27. Müəssisənin sağlanlaşdırılmasının (sanasiya) maliyyə planı və onun tərkibi.
28. Lizinq və onun mahiyyəti.
29. Lizinq və kredit.
30. Əmlakın qisa, orta, uzun müddətli lizinqi.
31. Maliyyələşdirmə növunə görə lizinq.
32. Maliyyə dayaniqlıliğı anlayışı, onun mahiyyəti.
33. Mütləq və normal maliyyə dayaniqliliğı və qeyri dayaniqliliq, böhranlı
maliyyə.
34. Maliyyə vəziyyətinin sabitləşdirilməsi yolları.
35. Maliyyə əmsalları: avtanom, öz və istiqraz vəsaitlərinin nisbəti, manevr əmsalı,
vəsaitlərin mobillik əmsalı, dövriyyə vəsaitlərinin mobillik əmsalı.
36. Maliyyə dayaniqliliğını səciyyələndirən əsas göstəricilər, likvidillik balansı
37. Investisiya: mahiyyəti, rolu. Layihələrin qiymətləndirilməsi meyyarları (NPV,
İRP,Pİ,PBP)
38. İnvestisiya və diskontlaşdırma. Pul axının və onun hesablanması.
39. Biznes -planın məzmunu,ona daxil olan məsələlər.
40. Biznes- planın tərtib qaydaları.
41. Model, modelləşdirilmə, proqnozlaşdırma.
42. Idarəetmə qərarlarının qəbulu.
43. Iqtisadi-riyazi (statistik) modellərin qurulması qaydaları.
44. Sahibkarliq haqqında məlumat, onun təşkilatı-hüquqi formaları.

45. Bazar mühitində müəssisənin missiyasının mahiyyəti: firmanın etikası, əsas
prinsipləri, firmanın xarici mühiti, müəssisənin avtariteti.
46. Xarici- iqtisadi fəaliyyətin məzmunu və onun növləri.
47. Yanacaq-enerji kompleksində xarici-iqtisadi fəaliyyət: neft, qaz, neft
mehsulları ixracı, birgə müəssisəsinin yaradılması.
48. Neft ixracının reallaşdırılmasının əsas göstəriciləri: hasilatin aşağı düşməsi,
OPEK ölkələri ilə rəqabət, neft hasilatında yüksək xərclər.
49. Lizinqin mahiyyəti və əsas üstünlükləri.
50. Françayzinqin mahiyyəti və əsas üstünlükləri.
“Sənaye iqtisadiyyatı və menecment”
kafedrasının müdiri, i.e.d, professor
“Enerji və neft-kimya sahələrinin
iqtisadiyyatı və menecment”
kafedrasının müdiri, i.e.d, professor

Q.Ə.Səfərov

Q.S.Süleymanov

Экзаменационные вопросы по специальности
5304.01 - «Виды экономической деятельности»
1. Предпринимательство и ее виды
2. Предпринимательство по форме
3. Предпринимательство по количеству собственности
4. Производственная предпринимательство
5. Финансовое предпринимательство
6. Консальтиговое предпринимательство
7. Анализ финансового состояние
8. Задачи анализа финансового состояние
9. Абсолютные и относительные показатели финансовой

устойчивости

предприятие и их анализ
10. Способность окупаемости и анализ ликвидности активов
11. Информационные источники финансового анализа
12. Эффективность и управление
13. Обобщающие показатели оценки эффективности
14. Качественные показатели эффективности
15. Потенциальная и реальная эффективность
16. Внутренние и внешние факторы влияющие на эффективность
17. Инвестиции, дисконтирования и выбор инвестиционного варианта
18. Инфляция и ее сущность
19. Риски в инвестиции
20. Рентабельность продукции, реализации, капитала
21. Программное обеспечение информации
22. Специализированные программы («Проект-Эксперт») на основе работы
бизнес-планирование
23. Банкротство и ее сущность
24. Текущий коэффициент ликвидности, коэффициент обеспеченности
предприятия собственными средствами
25. Внешние и внутренние факторы банкротство
26. Представление о санация предприятия

27. Финансовой план оздоровление (санации) предприятия и ее состав
28. Лизинг и ее сущность
29. Лизинг и кредит
30. Кратко, средне, долгосрочный лизинг имущество
31. Лизинг по виды финансирование
32. Финансовое устойчивость, ее сущность
33. Абсолютный, относительный

финансовый устойчивость, неустойчи-

вость, финансовой кризис
34. Пути стабилизации финансового состояние
35. Финансовые коэффициенты: автономный, отношение собственного заемного

средства, коэффициент мобильности, коэффициент мобильности

оборотных средств и др.
36. Основные показатели характеризующие финансового устойчивости, ликвидность балансов
37. Инвестиция: сущность, роли. Критерии оценки проектов (NPV, IRR, PI,
PBP)
38. Инфляция и дисконтирования . Поток наличности денег и ее расчет.
39. Сущность бизнес-плана, задачи входящие в нее
40. Порядок оформление бизнес-плана
41. Модель, моделирование, прогнозирование
42. Принятие управленческих решений
43. Порядок разработки экономико-математических (статистических) моделей
44. Сведения о предпринимательстве и ее организационно-юридические
формы
45. Сущность миссии предприятия в рыночной среде: этика, основные принципы, внешней среды фирмы, авторитет фирмы
46. Сущность внешне-экономической деятельности и ее виды
47. Внешне-экономическая деятельность в топливноэнергетическом

ком-

плексе: нефть, газ, экспорт нефтепродуктов, создание совместных предприятии

48. Основные сложности реализации экспорта нефти: падение добычи, конкуренция со странами ОРЕК, высокие затраты в добыче нефти
49. Сущность лизинга и основные преимущество.
50. Сущность франчайзинга и основные преимущество

Зав.кафедрой «Экономика промышленности
и менеджмент» д.э.н., профессор

Г.А.Сафаров

Зав.кафедрой «Экономика отраслей Энергии
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