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İzahat vərəqi 

 

İqtisadiyyatın davamlı və uzunmüddətli inkişafı ayrı-ayrı sahələrin inkişafına və 

müəssisələrin iqtisadiyyatına  əsaslanır. Təcrübə göstərir ki, iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrinin və müəssisə iqtisadiyyatının  proporsional inkişafına nail olmadan 

uzunmüddətli və etibarlı ümumi iqtisadi tərəqqini təmin etmək qeyri-mümkündür. 

Bu baxımdan da, müəssisə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi və bu istiqamətdə 

araşdırmalar aparılması, müəssisələrin hüquqi-təşkilati formalarının öyrənilməsi, 

onların quruluşu, fəaliyyət xüsusiyyətləri, iqtisadi-sosial səmərəliliyi məsələləri, 

mövcud potensial imkanlardan tam və səmərəli istifadə olunması ölkə 

iqtisadiyyatının dinamik və davamlı inkişafının zəruri şərtlərindən biridir. Ona 

görə də bu istiqamətdə tədqiqatların aparılması, bu istiqamətdə müvafiq elmi 

kadrların hazırlanması olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Tərtib edilən proqramda nəqliyyat, turizm, sənaye, rabitə, kənd təsərrüfatı və s. 

sahələrdə olan müəssisə iqtisadiyyatı üzrə kadr hazırlığının həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda proqramda  sahibkarlıq fəaliyyətinin müxtəlif 

forma və növləri, hər bir istehsalın son məqsədi sayılan sosial – iqtisadi 

səmərəliliyi, planlaşdırma və onun növləri, müəssisənin kadrlarla təmin olunması, 

əmək məhsuldarlığı, müəssisələrə investisiya qoyuluşlarının istiqamətlərinə yer 

verilmişdir. 

Həmçinin, proqramda regional prioritet istiqamətlərin  müəyyən edilməsi, 

regional müəssisələrin potensial imkanlarının aydınlaşdırılması, tam və səmərəli 

şəkildə təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi kimi məsələlərinə də müəyyən yer 

verilmişdir. Bu məqsədlə sənaye, nəqliyyat,  turizm, rabitə, ticarət, aqrar və digər 

iqtisadi sektora aid olan müəssisələrin   fəaliyyətinin təşkili  xüsusiyyətləri və idarə 



olunması aspektləri, dünya təcrübəsi, ölkənin ümumdaxili məhsulunda yeri və s. 

kimi məsələlərə proqramda geniş yer verilmişdir.         

 

Mövzu 1. “Müəssisələrin təşkili və idarə olunması”  ixtisasının qarşısında 

duran vəzifələr, ixtisasın sosial-iqtisadi mahiyyəti 

“Müəssisələrin təşkili və idarə olunması” ixtisasının mahiyyəti. İxtisasın 

əhatə etdiyi istiqamətlər. İxtisasın səciyyəvi xüsusiyyətləri. “Müəssisələrin təşkili 

və idarə olunması” ixtisası qarşısında duran vəzifələr. “Müəssisələrin təşkili və 

idarə olunması”  ixtisasının öyrənilməsini zəruri edən amillər. 

 

Mövzu 2. Dövlətin əsas iqtisadi funksiyaları və idarəetmə 

Dövlətin minimal və maksimal funksiyaları. Dövlətin iqtisadiyyata təsirinin 

forma və metodları. İctimai seçim nəzəriyyəsi və dövlətin uğursuzluqları.İqtisadi 

idarəetmədə marketinq və menecment.Marketinq və menecmentin məqsədi, 

funksiya və strategiyası. 

 

Mövzu 3.Sahibkarlıq fəaliyyətinin formaları və növləri 

Sahibkarlıq fəaliyyəti və onun inkişaf mərhələləri. Sahibkarlıq fəaliyyətinin 

sahələri. Sahibkarlıq fəaliyyətinin növləri və təsnifatı. Sahibkarlıq fəaliyyətinin 

formaları. Sahibkarlığın və milli iqtisadiyyatın inkişafında özəlləşdirmənin rolu. 

 

Mövzu4 . İKT-nin inkişafı və bunun iqtisadi tərəqqiyə təsirləri 

 

İKT və iqtisadi inkişaf. Müasir dövrdə İKT-nin sosial-iqtisadi mahiyyəti. 

İKT-nin iqtisadiyyatda tətbiqi imkanları. İKT, iqtisadi tərəqqi və innovasiya. İKT 

innovativ inkişafın mühüm amili kimi. İKT sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq. 

 



Mövzu 5. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdırılması 

Planlaşdırmanın mahiyyəti, prinsipləri və metodları. Strateji planlaşdırma və 

onun mərhələləri. Strateji planlaşdırmada proqnozlaşdırmanın rolu. Biznes-plan və 

onun əsas bölmələri. Müəssisənin istehsal proqramı və onun göstəriciləri. 

 

 

Mövzu 6. Müəssisənin kadrları, əmək məhsuldarlığı və əmək haqqı 

 

  Kadrların peşə hazırlığı və onun əhəmiyyəti. Müəssisənin kadrlarının tərkibi 

və təsnifatı. Müəssisənin kadrlara tələbatının hesablanması və hazırlanmasının 

formaları. Əmək məhsuldarlığı və onun yüksəldilməsi yolları. Əməyin 

ödənilməsinin forma və sistemləri. Müəssisənin əsas fondları və istehsal gücü. 

 

Mövzu 7.  Sənaye sahələrinin iqtisadiyyatı (maşınqayırma, yüngül, 

 aqrar-sənaye və s.) və  müəssisələri. 

 

Sənayenin sosial-iqtisadi mahiyyəti. Sənaye və iqtisadi inkişaf. Sənayenin 

iqtisadiyyatı. Sənaye müəssisələri . Ayrı-ayrı müəssisələrin səciyyəvi xüsu-

siyyətləri. Sənaye sahələrinin əhəmiyyəti. Sənayenin inkişaf zəruriliyi. Sənayenin 

inkişafına dövlət dəstəyi. Sənayedə fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsi. Milli və 

dünya sənayesi. Sənaye təyinatlı təbii resurslar. Regional inkişaf və sənaye. Sənaye 

məhsullarının dünya bazarına çıxışı. 

 

Mövzu 8. Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı, müəssisələri  və səciyyəvi 

xüsusiyyətləri  

Kənd təsərrüfatı regionun sosial-iqtisadi inkişafının lokomotivi kimi. Kənd 

təsərrüfatının səciyyəvi xüsusiyyətləri və sosial-iqtisadi mahiyyəti. Kənd 

təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi. Kənd təsərrüfatı və iqtisadi təhlükəsizlik. Kənd 

təsərrüfatı məhsullarının emalı. Kənd təsərrüfatı məhsullarının idxal və ixracı. 



Kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət müəssisəsi. Kənd təsərrüfatının inkişafı 

istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər.     

 

Mövzu 9. Turizmin iqtisadiyyatı, şirkətləri və turizm xidmətlərinin təşkili 

Turizm mühüm xidmət sahəsi kimi. Milli və dünya səviyyəsində turizmin 

inkişafı. Turizmin növləri. Turizm xidmətlərinin təşkili. Turizm xidmətlərinin 

səciyyəvi xüsusiyyətləri. Ümumdünya turizm təşkilatı. Azərbaycan 

Respublikasının beynəlxalq turizmdə iştirakı. Turrizm potensialı. Azərbaycanda 

turizmin perspektiv istiqamətləri.    

 

Mövzu 10. Ticarət xidmətlərinin təşkilinin sosial-iqtisadi məsələləri 

Ticarət xidmətlərinin təşkili xüsusiyyətləri. Ticarət və istehsal prosesi. 

Ticarətin təşkilində müasir İKT-nin tətbiqi imkanları. Daxili və xarici ticarət. 

Xarici bazarlara çıxışın əhəmiyyəti. Kommersiya xidmətləri ticarətin mühüm bir 

istiqaməti kimi. Kommersiya xidmətlərinin təşkili. Kommersiya tipli meəsisələrin 

fəaliyyətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri. 

    

Mövzu 11. Regional iqtisadiyyat və regionlar üzrə prioritet istiqamətli 

müəssisələrin təşkili aspektləri 

Regional və milli iqtisadi inkişaf. Ayrı-ayrı iqtisadi rayonların potensial im-

kanları. İqtisadi rayonların sənaye təyinatlı təbii resursları. Regionların xarakterik 

cəhətləri. Regionlar üzrə ənənəvi istehsal sahələri və müəssisələrı. Regionlar üzrə 

ixtisaslaşma. Ayrı-ayrı regionların xarici bazarlara çıxış imkanları.     

 

 

 

 



 “Müəssisələrin təşkili və idarə olunması” ixtisas fənni üzrə suallar 

№ Mövzunun adı 

1 Mövzu 1. “Müəssisələrin təşkili və idarə olunması”  ixtisasının qarşısında 

duran vəzifələr, ixtisasın sosial-iqtisadi mahiyyəti 

1.1. Müəssisənin təşkili və idarə edilməsinin mahiyyəti və istiqamətləri 

1.2. Müəssisənin təşkilində qarşıya qoyulan əsas vəzifələr 

1.3. Müəssisənin təşkilində qarşıya çıxa biləcək əsas problemlər və onların 

həlli yolları 

1.4. Müəssisənin təşkili üçün əsasnamənin və digər hüquqi sənədlərin 

hazırlanması 

2 Mövzu 2. Dövlətin əsas iqtisadi funksiyaları və idarəetmə 

2.1. Dövlətin iqtisadiyyata təsirinin forma və metodları 

2.2. Dövlətin minimal və maksimal funksiyalarının yerinə yetirilməsi 

mexanizmləri 

2.3. İqtisadi idarəetmədə marketinqin rolu 

2.4. İqtisadi idarəetmə prosesində menecmentin rolu 

2.5. Müəssisənin idarə edilməsində marketinq və menecmentin funksiyaları 

3 Mövzu 3. Sahibkarlıq fəaliyyətinin formaları və növləri 

3.1. Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas sahələri və onun 

tənzimlənməsi 

3.2. Sahibkarlıq fəaliyyətinin növləri və formaları 

3.3. Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi inkişafda rolu və 

əhəmiyyəti 

3.4. Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi 

3.5. Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlət dəstəyi 

4 Mövzu 4. İKT-nin inkişafı və bunun iqtisadi tərəqqiyə təsirləri 

4.1. İKT-nin iqtisadi inkişafda rolu 

4.2. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafda İKT qarşısında duran vəzifələr 

4.3. İKT-nin iqtisadi tərəqqi və innovasiyaların tətbiqində rolu 

4.4. İKT sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti 

4.5. Müəssisələrin idarə edilməsində İKT-nin rolu və əhəmiyyəti 

5 Mövzu 5. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdırılması 

5.1. İqtisadiyyatda planlaşdırmanın mahiyyəti və metodları 

5.2. Strateji planlaşdırmanın mərhələləri 

5.3. Strateji planlaşdırmada proqnozlaşdırmanın əhəmiyyəti və vəzifələri 

5.4. Müəssisənin biznes-planının tərtibi və əsas bölmələri 

5.5. Müəssisənin istehsal proqramının əsas göstəriciləri 

5.6. Müəssisədə istehsal xərclərinin azaldılması yolları 

6 Mövzu 6. Müəssisənin kadrları, əmək məhsuldarlığı və əmək haqqı 



6.1. Müəssisənin fəaliyyətində kadrların peşə hazırlığının əhəmiyyəti 

6.2. Müəssisənin kadrlarının tərkibi və kadrlara olan təlabatın təmin edilməsi 

6.3. Müəssisədə əmək məhsuldarlığının artırılması yolları və bunun iqtisadi 

əhəmiyyəti 

6.4. Müəssisədə işçilərə əməyin ödənilmə formalarıvə hesablanması 

6.5. Müəssisənin əsas və amortizasiya fondlarının hesablanması formaları 

7 Mövzu 7. Sənaye sahələrinin iqtisadiyyatı (maşınqayırma, yüngül, aqrar-

sənaye və s.) və  müəssisələri 

7.1. Sənayenin sosial-iqtisadi inkişafda rolu və əhəmiyyəti 

7.2. Ayrı-ayrı sənaye müəssisələrinin əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri 

7.3. İqtisadiyyatda sənaye sahələrinin əhəmiyyəti və yeri 

7.4. Ölkədə sənayenin inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi 

7.5. Ölkədə sənayenin inkişafına dövlət dəstəyinin rolu 

7.6. Respublikada sənaye fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi 

7.7. Ölkədə milli sənayenin inkişaf etdirilməsinin iqtisadi əhəmiyyəti 

7.8. Sənayedə istifadə edilən təbii resursların səmərəli istifadəsi zəruriliyi 

7.9. Regionlarda sənaye istehsalının artırılmasının iqtisadi və sosial 

əhəmiyyəti 

7.10. Ölkədə istehsal olunan sənaye məhsullarının dünya bazarlarına 

çıxarılması 

7.11. İstehsal olunan sənaye məhsullarının rəqabətqabiliyyətinin artırılmasının 

əhəmiyyəti 

8 Mövzu 8. Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı, müəssisələri  və səciyyəvi 

xüsusiyyətləri 

8.1. Regionların sosial-iqtisadi inkişafında icmal təsərrüfatının yeri və 

əhəmiyyəti 

8.2. Kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymət qoymanın xarakterik və səciyyəvi 

xüsusiyyətləri 

8.3. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində kənd təsərrüfatının rolu 

8.4. Kənd təsərrüfatının ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 

rolu 

8.5. Ölkədə istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının emal edilməsinin 

iqtisadi əhəmiyyəti  

8.6. Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac edilməsinin iqtisadi əhəmiyyəti 

8.7. Ölkədə kənd təsərrüfatı istehsalının dövlət tənzimlənməsi 

8.8. Ölkədə fermer təsərrüfatının fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi və 

dəstəklənməsi 

8.9. Ölkədə iri fermer təsərrüfatlarının yaradılmasının zəruriliyi və bu sahədə 

görülən işlər. 

9 Mövzu 9. Turizmin iqtisadiyyatı, şirkətləri və turizm xidmətlərinin təşkili  



9.1. Ölkədə turizmin mühüm xidmət sahəsi kimi inkişaf etdirilməsinin 

əhəmiyyəti 

9.2. Son illərdə Respublikada turizmin inkişafının təmin edilməsi tədbirləri  

9.3. Turizmin növləri və turizm xidmətlərinin yaxşılaşdırılmasının əhəmiyyəti 

9.4. Turizm xidmətlərinin səciyyəvi xüsusiyyətləri və bunun əhəmiyyəti 

9.5. Azərbaycanda regional turizmin inkişaf etdirilməsi perspektivləri 

9.6. Respublikada beynəlxalq turizmin inkişaf etdirilməsi yolları 

9.7. Azərbaycanda regional və kənd turizmin inkişafının perspektiv 

istiqamətləri 
 

10 Mövsu 10. Ticarət xidmətlərinin təşkilinin sosial-iqtisadi məsələləri 
10.1. Ölkədə ticarət xidmətlərinin təşkilinin əsas xüsusiyyətləri 

10.2. Ticarət və istehsal proseslərinin qarşılıqlı əlaqəsi 

10.3. Ticarətin təşkilində İKT-nin tətbiqi imkanlarının əhəmiyyəti 

10.4. Daxili və xarici ticarətin inkişaf etdirilməsi yolları 

10.5. Ölkədə istehsal olunan məhsulların xarici bazarlara çıxarılmasının 

əhəmiyyəti 

10.6. Ölkədə kommersiya xidmətlərinin inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyəti. 

10.7.Respublikada kommersiya xidmətlərinin təşkilinin iqtisadi əhəmiyyəti. 

11 Mövzu 11. Regional iqtisadiyyat və regionlar üzrə prioritet istiqamətli 

müəssisələrin təşkili aspektləri 

11.1.Ölkədə regional və milli iqtisadi inkişafın əhəmiyyəti 

11.2.İqtisadi rayonların potensial istehsal imkanlarının artırılması yolları. 

11.3. İqtisadi rayonların sənaye təyinatlı təbii resurslarından səmərəli istifadə 

edilməsinin zəruriliyi 

11.4. Ölkədə regionlar üzrə ənənəvi istehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsinin 

yolları. 

11.5.Regionlarda istehsal edilən məhsulların xarici bazarlara çıxarılması 

yolları və bunun əhəmiyyəti. 

11.6.Olkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafında qəbul  edilmiş dörd Sosial-

İqtisadi İnkişaf  Proqramlarının rolu. 
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