
 
 

 
 

«TƏSDİQ EDİRƏM» 
Elmi işlər üzrə prorektor  

prof.__________A.R.Həsənov 
«____»__________2020-ci il 

 
5312.01 – “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 

 
BİLET № 3 

 
1. Mülki aviasiya müəssisəsinin xarici iqtisadi strategiyası 
2. Reklam və servis xidməti, onların növləri və yerinə yetirilməsi formaları 
3. İdarəetmənin təşkilati strukturunun növləri 
4. Statistikanın predmeti, əsas anlayışları və üsulları 
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BİLET № 1 

 
1. Mülki aviasiyada istehsalın təşkili xüsusiyyətləri. 
2. Dünya iqtisadiyyatı sistemində qarşılıqlı hesablaşma problemləri 
3. Müəssisədə idarəetmə səviyyəsi 
4. Statistik paylanmalar və onların əsas xarakteristikaları 
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BİLET № 2 

 
1. Mülki aviasiya müəssisələrinin əsas fəaliyyətinin planlaşdırılmasının xüsusiyyətləri 
2. Dövlət büdcəsi,  onun quruluşu və formalaşmasının xüsusiyyətləri 
3. Firmanın təsərrüfat fəaliyyətinin  daxili və xarici amilləri 
4. İndekslər və onların iqtisadi-statistik tədqiqatlarda istifadə edilməsi 
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BİLET № 4 

 
1. Mülki aviasiya müəssisəsinin investisiya fəaliyyəti 
2. Vahid dünya təsərrüfatında transmilli şirkətlərin rolu 
3. İdarəetmədə motivasiya  
4. Aviasiya müəssisələrinin maliyyə fəaliyyətinin statistikası 
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BİLET № 5 
 

1. Elmi-texniki tərəqqi və onun iqtisadi səmərəliliyi 
2. Dünya təsərrüfatı sistemində valyuta münasibətlərinin tənzimləmə məsələləri 
3. Strateji idarəetmə 
4. İstehsalın texniki-iqtisadi göstəricilərinin statistikası 
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BİLET № 6 
 

1. Mülki aviasiya sahəsində təmərküzləşmə, ixtisaslaşma, kooperasiya və kombinələşmə 
2. Azad iqtisadi zona, onun yaradılmasının məqsədi və xüsusiyyətləri 
3. İdarəetmə nəzəriyyələri və konsepsiyaları 
4. Xətti proqramlaşdırma üsullarının nəzəri əsasları 
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BİLET № 7 
 

1. Mülki aviasiyanın mahiyyəti və onun sahə quruluşu 
2. Dünya ərzaq problemi və onun həlli yolları 
3. İdarəetmə qərarlarının qəbulu və reallaşdırılması 
4. Xətti proqramlaşdırmaya gətirilən iqtisadi məsələlər 
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1. Mülki aviasiyada  planlaşdırma və proqnozlaşdırmanın əsasları 
2. İdarəetmə qərarlarının mahiyyəti, növləri və onlara qarşı olan tələblər 
3. Müəssisələr səviyyəsində inteqrasiyanın tipləri 
4. Nəqliyyat məsələsinin ümumi qoyuluşu və iqtisadi-riyazi modeli 
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BİLET № 9 
 

1. Mülki aviasiyada dövriyyə fondları 
2. Dünya qiymətli kağızlar bazarı və onun təkmilləşdirilməsi məsələləri 
3. Korporativ mədəniyyət və onun tipləri 
4. Mülki aviasiya xidmətlərinin statistikası 
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BİLET № 10 
 

1. Mülki aviasiyada əsas fondlar və istehsal gücləri 
2. Dünya iqtisadiyyatında inkişaf etməkdə olan ölkələrin rolu 
3. Menecmentdə kommunikasiyanın növləri 
4. Ən kiçik kvadratlar üsulu ilə qiymətləndirmənin statistik xüsusiyyətləri 
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BİLET № 11 
 

1. Mülki aviasiyada investisiya fəaliyyəti 
2. Dünya iqtisadiyyatının inkişafında ABŞ  modeli 
3. Mülki aviasiyanın kapitalı 
4. Korrelyasiya əlaqələri və onun statistik öyrənilməsi 
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BİLET № 12 
 

1. Mülki aviasiya sahəsində kadrlar və əmək məhsuldarlığı 
2. Vasitəçi firmalar və vasitəçilik əməliyyatlarının aparılması 
3. Müəssisədə münaqişələr və onların həll edilməsi yolları 
4. Aviasiya müəssisələrində statistik uçotunP təşkili 
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