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«Mülki aviasiyanın iqtisadiyyatı» kursunun predmeti və vəzifələri. 

İqtisadiyyatın mahiyyəti və vəzifələri. Pozitiv və normativ yanaşma metodları. Mikro və 

makroiqtisadiyyat. İqtisadi sistemlər, onların xüsusiyyətləri.  

«Mülki aviasiyanın iqtisadiyyatı» kursunun obyekti. Kursun predmeti, quruluşu və metodu. 

Kursun başqa iqtisadi fənlərlə əlaqəsi. 

 

İstehsal müəssisəsi - iqtisadiyyatın əsasıdır. 

İstehsal müəssisələrinin daxili və xarici mühiti, əsas funksiyaları. Müəssisə- sahə və ərazi 

istehsal komplekslərinin mərkəzi bölməsidir. Müəssisələrin sahibkarlıq hüquq və məsuliyyəti. 

Müəssisələrin təsnifatının əsas əlamətləri: buraxılan məhsulun xarakteri, ixtisaslaşma səviyyəsi, 

ölçüləri və tipi. Yeni müəssisənin yaradılması və hüquqi sənədləşdirilməsi, Müəssisələr haqqında 

Azərbaycan Respublikasın Qanunu, onun əhəmiyyəti. 

 

Mülki aviasiyanın inkişafı və onun sahə quruluşu. 

Mülki aviasiya –xidmət sferasının aparıcı sahələrindən biridir. Mülki aviasiya sahəsinin 

xüsusiyyətləri. Azərbaycan Respublikası mülki aviasiyanın inkişafının əsas mərhələləri və onun 

müasir vəziyyəti. 

Sahənin inkişaf anlayışları, əlamətləri və göstəriciləri. Mülki aviasiya sahələrinin təsnifatı. 

Mülki aviasiyanın sahə quruluşu və ona təsir edən amillər. Mülki aviasiyanın sahədaxili və 

sahələrarası əlaqələri. 

 

İstehsalın iqtisadi və sosial səmərəliliyi. 

İstehsalın səmərəliliyinin mahiyyəti və təzahür formaları, meyar və göstəriciləri. Mütləq və 

müqayisəli səmərəlilik. İqtisadi səmərəlilik hesablamalarında əlaqəli sahələrin məsrəflərinin uçotu. 

Vaxt amili. Sosial səmərə və onunla əlaqədar məsrəflər. Maşınqayırma sənayesində istehsalın 

səmərəliliyinə təsir edən əsas amillər və səmərəliliyin yüksəldilməsi istiqamətləri. 

 

Elmi-texniki tərəqqi və onun iqtisadi səmərəliliyi. 

Elmi-texniki tərəqqinin (ETT) mahiyyəti və istehsalın səmərəliliyinin artırılmasında onun 

əhəmiyyəti. Maşınqayırma sənayesində ETT-nin əsas istiqamətləri. ETT maddiləşdirilməsində 

maşınqayırma sənayesinin rolu. 

İstehsalın texniki və təşkilati səviyyəsi, onun göstəriciləri sistemi. ETT-nin səmərəliliyinin 

təyini metodu 

 

Mülki aviasiya sahəsində təmərküzləşmə,  ixtisaslaşma, kooperasiya və kombinələşmə. 

İstehsalın ictimai təşkili formaları. İstehsalın təmərküzləşməsinin mahiyyəti və növləri. 

İstehsalın təmərküzləşmə səviyyəsinin göstəriciləri. Mülki aviasiyada təmərküzləşmənin 

xüsusiyyətləri. Müəssisələrin ölçüsünü xarakterizə edən göstəricilər. Müəssisənin optimal ölçüsünü 

təyin edən amillər. 

İstehsalın ixtisaslaşdırılmasının mahiyyəti, onun formaları və əsas istiqamətləri. 

Kombinələşmə və onun xüsusiyyətləri. 

 

Mülki aviasiya sahəsinin yerləşdirilməsi. 

İqtisadi sahələrin yerləşdirilməsi prinsipləri və amilləri. Mülki aviasiya sahəsinə aid olan 

müəssisələrinin yerləşdirilməsi xüsusiyyətləri. Mülki aviasiya sahəsinin tikinti rayonunun 

seçilməsinin iqtisadi əsaslandırılması. 

 

Mülki aviasiyada  planlaşdırma və proqnozlaşdırmanın əsasları. 

Planlaşdırmanın mahiyyəti və mühüm xüsusiyyətləri. Planlaşdırma metodologiyasının 

əsasları. Sahə planının təşkilinin mərhələləri, prinsipləri və metodları. Sahə planının əsas bölmələri. 

İstehsal proqramının mahiyyəti. İstehsal proqramının göstəriciləri: məhsulun həcmi, 

nomenklaturası, çeşidi və keyfiyyəti. Məhsulun həcminin natural və dəyər göstəriciləri. Marketinq 
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tədqiqatları - istehsalın planlaşdırılmasının əsasıdır. 

Proqnozlaşdırma planlaşdırmanın ilkin mərhələsi kimi. Proqnozlaşdırmanın mahiyyəti və 

funksiyaları. Proqnozların növləri, metodları. Sahənin inkişafının proqnozlaşdırılması. 

 

Mülki aviasiyada əsas fondlar və istehsal gücləri. 

Mülki aviasiyada istehsal fondları, onun tərkibi, əsas və dövriyyə fondlarının fərqləri. Əsas 

fondların mahiyyəti, təsnifatı və quruluşu. Əsas fondların qiymətləndirilməsi. Əsas fondların fıziki 

və mənəvi köhnəlməsi, onların formaları. 

Əsas fondların sadə və geniş təkrar istehsalı. Əsaslı və cari təmirlər və onların iqtisadi 

fərqləri. Əsas fondların amortizasiyası. Amortizasiya fondu və amortizasiya ayırmaları. 

İstehsal gücü, ona təsir edən amillər. İstehsal gücləri balansı. İstehsal güclərindən istifadə 

göstəriciləri. 

 

Mülki aviasiyada dövriyyə fondları. 
Dövriyyə vəsaitlərinin mahiyyəti, təsnifatı və quruluşu. Dövriyyə və tədavül fondları. Xüsusi 

və cəlb edilmiş dövriyyə vəsaitləri. 

Normalaşdırılan və normalaşdırılmayan dövriyyə vəsaitləri. Normalaşdırma metodları. 

Dövriyyə vəsaitlərindən istifadə göstəriciləri. Dövriyyə vəsaitlərinin formalaşdırılması mənbələri. 

Dövriyyə vəsaitlərinin mütləq və nisbi azaldılması. 

 

Mülki aviasiyada investisiya fəaliyyəti. 

Əsas fondların təkrar istehsalında investisiya və əsaslı tikintinin rolu. Əsaslı tikintinin 

mahiyyəti, növləri, təşkili və idarə edilməsi. Mülki aviasiya sahəsində kapital qoyuluşu, onun 

tərkibi və quruluşu. Kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi mənbələri. Kapital qoyuluşunun və 

əsaslı tikintinin planlaşdırılması. Kapital qoyuluşunun səmərəliliyi. 

Müəssisələrin tikintisinin texniki-iqtisadi əsaslandırılması. Əsaslı tikintinin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi yolları. 

 

Mülki aviasiya sahəsində kadrlar və əmək məhsuldarlığı. 

Mülki aviasiya sahəsinin kadrları. Kadrların tərkibi və quruluşu. Məşğulluq, əmək bazarı. 

Əmək resurslarından istifadənin yaxşılaşdırılması istiqamətləri. 

Əmək məhsuldarlığının ölçülmə metodları göstəriciləri. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi 

amilləri və ehtiyatları. Əməyin ödənilməsinin təşkili. Əməyin motivasiyası. 

 

Mülki aviasiya xidmətlərinin maya dəyəri, mənfəət və rentabellik. 

İqtisadi və mühasibat məsrəfləri. Mülki aviasiyada xidmətlərin maya dəyəri, onun növləri, 

təsnifatı və tətbiqi sferası. Xidmət göstərilməsi üzrə məsrəflərinin iqtisadi ünsürləri və kalkulyasiya 

xərc maddələrinə görə təsnifatı, onların qarşılıqlı əlaqələri və fərqləri. Xərclər smetasının 

mahiyyəti. 

Məhsulun kalkulyasiya xərc maddələrinin tərkibi. Məhsulun maya dəyərinin aşağı salınma 

amilləri və ehtiyatları. Mülki aviasiyada mənfəət və rentabellik, onun mahiyyəti və göstəriciləri. 

Mənfəətin təyini qaydası. Mənfəətin bölüşdürülməsi. 

 

Qiymətlərin yaranması və növləri. 
Qiymətlər smetası. Onların funksiyaları və yaranma mexanizmi. Məhsulun qiymətləndirilməsi 

prinsipləri. Tələb və təklif qiyməti müəyyən edən amillər kimi. Mülki aviasiya xidmətlərinin 

qiymətlərinin növləri. Qiymətlərin təyini metodları. Bazar qiyməti. Dövlətin qiymət siyasətinə 

təsiri. 

 

İcarə, lizinq. 
İcarənin iqtisadi mahiyyəti və prinsipləri. İcarə verən və icarəyə götürənin qarşılıqlı 

əlaqələrinin iqtisadi tənzimlənməsi. Təsərrüfat hesablı gəlirin bölüşdürülməsi mexanizmi və maddi 
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həvəsləndirmə. 

Lizinq və onun növləri. Lizinq ödəmələri. Lizinq səmərəliliyi. Maliyyə lizinqinin 

xüsusiyyətləri. 

 

Təsərrüfatçılığın səhmdar formaları. 

Səhmdar təsərrüfatçılığının formalarının mahiyyəti və əhəmiyyəti. Səhmdar cəmiyyətlərin 

yaradılması və fəaliyyəti xüsusiyyətləri. Səhmdar cəmiyyətlərin təkmilləşdirilməsinin əsas 

istiqamətləri. Səhmdar cəmiyyətlərin idarə edilməsi. 

 

Mülki aviasiya müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdırılması. 
Planlaşdırmanın funksiyaları və vəzifələri. Resurslar və vaxt arasında əlaqə. Müəssisənin 

istehsal fəaliyyətinin planlaşdırılması və idarə edilməsinin nisbəti. Planlaşdırma və doqmatizm bir-

birini inkar edən anlayışlardır. Planlaşdırma və müəssisənin idarə edilməsi. 

 

Planlaşdırmanın texnologiyası. 

Planlaşdırmanın texnologiyasının tərkib hissələri. Müəssisədə planın icra edilməsi. 

Müəssisənin planlarının strukturu. Planlaşdırma sistemi. Planlaşdırmanın sahə xüsusiyyətləri. 

Məhsulun həyat dövrü ilə planlaşdırma dövrü arasında əlaqə.  

 

Müəssisənin planlarının əlaqələndirilməsi. 
Müəssisənin planlar sisteminin vahid məqsədə yönəldilməsi. Planlaşdırmanın 

mərkəzləşdirilmiş sistemi. Müəssisənin işçi heyətinin sayı nəzərə alınmaqla planlaşdırma. 

Sahibkarın strategiyasının reallaşdırılmasının plan-iqtisadi metodları. 

 

Uzunmüddətli və cari planlaşdırma. 

Planların təsnifatı. Məhsul istehsalının uzunmüddətli və cari planlaşdırılması. Planlaşdırmanın 

intervalları. İstehsaldaxili planlaşdırma. Operativ-təqvim planlaşdırması. Məhsulun istehsal və 

satışının planlaşdırılması. Sifarişlər çantasının formalaşması. 

 

Menecmentin əhəmiyyəti və prinsipləri. 

Menecment anlayışı və onun əhəmiyyəti. Menecmentin zəruriliyi. Menecmentin obyekti. 

Menecmentin iyerarxiyası. Menecer və sahibkar. Sahibkarlıq fəaliyyətinin idarə edilməsi. 

İdarəetmənin prinsipləri anlayışı. Anri Fayolun idarəetmə prinsipləri. Menecmentin əsas 

prinsipləri. 

 

İdarəetmənin metodları sistemi. 
İdarəetmənin metodları anlayışı və onların mahiyyəti. İdarəetmə metodlarının təsnifatı. 

İqtisadi, təşkilati-sərəncam və sosial-psixoloji metodlar. İdarəetmə metodlarının təkmilləşdirilməsi. 

Birbaşa idarəçilik təsiri metodları. Kollektivə təsiretmə metodları 

 

Menecmentin funksiyaları. 

Menecmentin funksiyaları, onların mahiyyəti və əhəmiyyəti. Anri Fayolun idarəetmə 

funksiyaları. İdarəetmə funksiyalarının növləri. 

İdarəetmənin konkret funksiyaları. İdarəetmənin ümumi funksiyaları. İqtisadiyyatın müxtəlif 

səviyyələrində ümumi və xüsusi funksiyaların həyata keçirilməsi yolları 

 

İdarəetmədə motivasiya. 

Motivasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Motivasiya anlayışının təkamülü. İlkin konsepsiyalar. 

Məzmunlu motivasiya nəzəriyyəsi. Prosesual motivasiya nəzəriyyəsi. Birinci (ilkin) və ikinci 

tələbatlar. Tələbat və motivasiya davranışı. Motivasiya və tələbat iyerarxiyası. Tələbat 

nəzəriyyələri. Motivasiya və pul. 

 



 5 

Strateji idarəetmə. 

Strateji idarəetmə elmi və onun mahiyyəti. Strateji planlaşdırmanın spesifik xüsusiyyətləri. 

Strateji planlaşdırmadan strateji idarəetməyə keçid. İnkişaf etmiş kapitalist ölkələrində strateji 

idarəetmənin xüsusiyyətləri. 

 

İdarəetmənin təşkilati strukturu. 
İstehsalın idarə edilməsinin təşkilati strukturu anlayışı. Onun formalaşmasına təsir edən 

amillər. Xətti, funksional və xətti-funksional strukturlar. Proqram məqsədli idarəetmə. Matris 

strukturlar. 

Firmaların idarə edilməsinin Amerika, Qərbi Avropa və Yaponiya modelləri. Müqayisəli 

təhlil. 

 

İdarəetmə qərarlarının qəbulu və reallaşdırılması. 

Qərarların qəbulu prosesinin təbiəti. Təşkilati, proqramlaşdırılmış qərarlar. Kompromislər. 

Qərarların qəbulunun yanaşma formaları. İntuisiya və mühakiməyə əsaslanan qərarlar. Problemlərin 

rasional həlli. Qərarların reallaşdırılması və əks əlaqə. İdarəetmə qərarlarının qəbulu prosesinə təsir 

edən amillər. 

 

Menecmentin informasiya təminatı. 

İdarəetmədə informasiya anlayışı. İnformasiyanın əhəmiyyəti. İnformasiyanın təsnifatı. 

İnformasiya sisteminin təşkili prinsipləri. İnformasiya sistemləri. İnformasiyanın işlənməsinin 

texniki vasitələri 

 

İdarəetmədə qrup dinamikası. 
Qruplar və onların əhəmiyyəti. Formal və qeyri-formal qruplar. Qeyri-formal qrupların idarə 

edilməsi. 

Kollektivdə sosial-psixoloji mühit. Sosial-psixoloji mühitin meyarı, göstəriciləri və 

qiymətləndirilməsi metodları. İşçilərin idarəetmədə iştirakı. 

 

Menecment sistemində kommunikasiyalar. 
İdarəetmə sistemində kommunikasiya anlayışı. Təşkilatlararası və təşkilatdaxili 

kommunikasiya. Rəhbər - tabeçilik kommunikasiyası. Qeyri-formal kommunikasiya. 

Kommunikasiya prosesi. Kommunikasiya prosesinə olan tələblər. Kommunikasiya prosesinin 

elementləri və mərhələləri. Şəxslərarası kommunikasiya. Semantik maneələr. 

 

Mülki aviasiya müəssisələrinin yerləşdirilməsi; prinsipləri, amilləri və sahə 

xüsusiyyətləri. 

İqtisadi sahənin yerləşdirilməsinin mahiyyəti. Sənayenin səmərəli yerləşdirilməsinin xalq 

təsərrüfatı üçün əhəmiyyəti. Sənayenin yerləşdirilməsi prinsipləri və amilləri. Sənayenin 

yerləşdirilməsinin sahə xüsusiyyətləri. Strateji əhəmiyyət daşıyan müəssisələrin ölkə ərazisi üzrə 

yerləşdirilməsinin zərurəti. 

 

Kiçik biznesin mahiyyəti və onun inkişaf strategiyası. 

Biznes nədir və onun əsas cəhətləri. Biznesin modeli. Biznes mühiti və sahibkarlıq. Sənayedə 

biznesin təşkili; Maliyyədə biznes; Xidmət işlərində biznes; Təhsil sahəsində biznes; Elm-

innovasiya biznesi; İnformasiya sahəsində biznesin təşkili. 

Kiçik biznesə təkan verən və mane olan amillər. Kiçik biznesdə iştirak edən: xammal bazarı, 

əmək bazarı, informasiya bazarı, satış bazarı. 

 

İdarəetmə qərarlarının mahiyyəti, növləri və onlara qarşı olan tələblər. 
İdarəetmə qərarlarının mahiyyəti. Fərdi, kollektiv və kollegial qərarlar. Qərar qəbul 

edilməsinin texnologiyası. Qərar qəbul edilməsində informasiyanın rolu. Qərar qəbul edilməsi 
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mərhələləri. Qərar qəbul edilməsində vaxt amili. Qərarın səmərəlilik parametrləri. Qərar qəbul 

edilməsində risk və qeyri-müəyyənlik amilləri. 

İdarəetmə qərarlarının təhlili. Funksional dəyər təhlili. İqtisadi-riyazi metodlar. Qərar qəbul 

edilməsinə qarşı olan tələbatlar. 

 

Məhsulun maya dəyəri, onun tərkibi quruluşu və formalaşması. 
Məhsulun maya dəyərinin mahiyyəti və hesablanma qaydası. Maya dəyərinə daxil olan 

xərclər. Xərc elementlərinə və xərc maddələrinə görə maya dəyərinin təsnifatı. Maya dəyərinin 

aşağı salınması yolları. 

Qiymətqoymanın əsas prinsipləri. Qiymətlərin növləri /danışıq, topdansatış, pərakəndə satış, 

transfert məhsulu, sürüşkən/ və onların müəyyən edilməsi qaydaları. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

qiymətqoymanın xüsusiyyətləri. 

 

Azad iqtisadi zona, onun yaradılmasının məqsədi və xüsusiyyətləri. 
Azad iqtisadi zona (AİZ) yaradılmasının zəruriliyi və onun iqtisadi mahiyyəti. AIZ-in təşkili 

xüsusiyyətləri və başlıca amillər. AİZ yaradılması üzrə dünya təcrübəsi nümunələri. Azad iqtisadi 

zonada fəaliyyət göstərən firmalara göstərilən güzəştlər. AİZ-in işsizlik probleminin həllində rolu. 

İqtisadi dirçəliş və azad iqtisadi zona yaradılması yolu ilə bu dirçəlişə təkan verilməsi. 

 

Sahibkarlığın daxili və xarici mühitinin  qiymətləndirilməsi. 
Sahibkarlıq mühiti nədir. Biznesin təşkilində sahibkarlığın aparıcı mövqeyi. Sahibkarlıq 

ideyasının seçilməsi. Sahibkarlığın hüquqi bazası. Firmadaxili texniki-iqtisadi göstəricilər və 

onların təhlili. Qiymət siyasəti. Xarici mühit amilləri. Vergi siyasətinin rolu və təsiri. Reklam və 

servis işlərinin təşkili xüsusiyyətləri. Sahibkarlıqda tərəfdaşlar arasında münasibətlərin qurulması. 

Sahibkarlıq və xarici investisiya cəlb edilməsi yolu ilə təsərrüfatın, kommersiyanın, xidmətin 

yüksəldilməsi. 

 

Alqı-satqı kontraktlarının quruluşu,    məzmunu və     bağlanması qaydası. 
Alqı-satqı kontraktlarının mahiyyəti, növləri, onları fərqləndirən cəhətlər. Kontarktların 

məzmunu. Kontraktın predmeti. Tərəflərin müəyyən edilməsi. Malların alınma qiymətləri. Malların 

göndərilmə şərtləri. Ödəniş şərtləri. Malların qablaşdırılması və nişanlanması. Tərəflərin zəmanəti. 

Zərərin ödənilməsi və cərimə sanksiyaları. Sığorta - «Fors major» şəraiti. Arbitraj. Kontraktın 

başqa şərtləri. Kontraktların hazırlanması və imzalanması. 

 

Reklam və servis xidməti, onların növləri və aparılmasının formaları. 

Reklam nədir? Reklamın təşkilinin metodoloji aspektləri. Reklam fəaliyyətinin növləri. 

Reklamın xarakterik xüsusiyyətləri. Reklam haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 

şərhi. 

Reklam vasitələrinin təsnifatı. Reklam vasitələrinin qrupları. Sərgilər və yarmarkalar. Reklam 

agentilikləri. Servis xidmətinin mahiyyəti. Əmtəə nişanları, emblemlər, sloqanlar. Reklamın və 

servisin iqtisadi və psixoloji səmərəliliyi. 

 

Dövlət büdcəsi və onun quruluşu və formalaşmasının xüsusiyyətləri. 

Dövlətin fiskal siyasətinin formalaşdırılmasnın xüsusiyyətləri. Balanslaşdırılmış büdcə 

siyasəti. Dövlət büdcəsinin təyinatı və onun formalaşdırılması mənbələri. Dövlət büdcəsinin 

quruluşu. Dövlət büdcəsinin mədaxil hissəsinin məzmununu açıqlayan maddələr. Dövlət büdcəsinin 

məxaric hissəsini təşkil edən maddələr və onların məzmunu. Azərbaycan Respublikasının dövlət  

büdcəsinin  hazırlanması  və  təsdiq  edilməsi.   Dövlət büdcəsinin  yerinə yetirilməsinə nəzarət. 

Büdcə kəsiri və onun aradan qaldırılması yolları. 

 

İstehsalın təşkilinin prinsipləri və metodları. 

İstehsal proseslərinin təsnifatı. İstehsalın təşkilinin əsas prinsipləri. İstehsalın proporsionallığı, 
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fasiləliyi, fasiləsizliyi, ritmikliyi. İstehsalın təşkilinin əsas formaları: təmərküzləşmə, ixtisaslaşma, 

kooperativləşmə, kombinələşmə. 

İstehsalın texniki təşkilinin, istehsala xidmətin təşkili. Texniki nəzarətin və keyfiyyətə   

nəzarətin   təşkili. Əməyin   təşkili, normalaşdırılması, ödənilməsi, stimullaşdırılması. İstehsalın 

təşkili metodları: seriyalı, partiyalar üzrə, nümunələr üzrə. 

 

Vasitəçi firmalar və vasitəçilik əməliyyatlarının aparılması. 

Sahibkarlıq fəaliyyətində vasitəçilərin rolu. Vasitəçi firmaların formaları. Vasitəçilik 

əməliyyatlarının növləri. Sadə vasitəçilər. Komissionerlər. Konsiqnatorlar. Ticarət agentləri. Satış 

üzrə vasitəçilər. Vasitəçilərin əməyinin qiymətləndirilməsi. 

 

Müştərək müəssisələrin yaradılması və fəaliyyətinin təşkili. 
Müştərək müəssisə yaradılması xüsusiyyətləri. İqtisadi əlaqələrdə və inteqrasiya proseslərində 

müştərək müəssisələrin rolu. Müştərək müəssisə yaradılmasının əsas prinsipləri. MM-lərin 

yaradılmasının hüquqi əsasları. MM-nin təsis sənədləri. Müştərək müəssisələrin fəaliyyətində 

qarşılıqlı tərəflərin maraqları. Müştərək fəaliyyətin təhlili. Müştərək müəssisələrin fəaliyyətində 

marketinq tədqiqatlarının rolu və yeri. 

 

Biznesin mahiyyəti və infrastrukturunun təsnifatı. 

Bazar münasibətinə keçid şəraitində biznes fəaliyyətinin genişləndirilməsinin vacibliyi və 

ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafında onun yeri və rolu. Biznes anlayışı. Müxtəlif tarixi inkişaf 

mərhələlərində biznesin formalaşması. Biznesin strateji və taktiki məqsədi. Biznes və sahibkarlıq 

məvhumlarının oxşar və fərqli cəhətləri. 

Biznesin subyektləri /fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti, kollektiv ailə/ sahibkarlar və cəmiyyətlər, 

sövdələşmələr və sazişlər əsasında fəaliyyət göstərən işlçilər, sazişlərin yerinə yetirilməsində iştirak 

edən dövlət orqanları. İstehsalat biznesinin mahiyyəti, məzmunu və xüsusiyyətləri. Dövlət 

biznesinin əsasları. İşgüzar münasibətlərin «inteqrativ» keyfiyyəti. Biznes infrastrukturunun 

elementləri və onların formalaşma xüsusiyyətləri.  

 

Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsinin məqsədi, formaları və sosial-iqtisadi 

əhəmiyyəti. Özəlləşdirmə nəticələri. 

Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsinin bazar sisteminə keçidin ilkin elementi kimi. 

Özəlləşdirmə prosesində yaradılan idarəetmə formaları. Özəlləşdirmənin istiqamətləri: hazırlıq və 

mülkiyyətin qiymətləndirilməsi. Özəlləşdirmə prosesinin aparılması prosesi (ardıcıllığı, metodiki 

səmti, rəsmiləşdirilməsi, hüquqi status alması və s.). Özəlləşdirmənin Respublika üçün sosial-

iqtisadi əhəmiyyəti. 

 

Vergi sisteminin təşkili mexanizmi, vergilərin növləri və onların ödənilməsi qaydası. 
Vergi ödəyiciləri və onlara qarşı tətbiq edilən cərimə sanksiyaları. Vergi sisteminin 

yaradılmasının xüsusiyyətləri. Vergi sistemini təşkil edən orqanlar. Vergilərin təşkili mexanizmi. 

Vergi sisteminin hüquqi bazası. Vergi mexanizmlərinin funksional təyinatı. Birbaşa, dolayı və 

vasitəli vergilər. Mənfəət vergisi, əlavə dəyər vergisi, fiziki şəxslərin gəlir vergisi, əmlak vergisi, 

sosial sığortaya ayırmalar. Vergilərin hesablanması, tutulması və ödənilməsi reqlamenti, və 

qaydaları. 

 

Sahibkar   firmalar, onların  növləri. Yaradılmasının məqsədi, vəzifələri və mərhələləri. 
Sahibkarlıq fəaliyyətinin mahiyyəti və məzmunu. Sahibkarlığın klassik və innovasiya meylli 

modelləri. İnkişaf etmiş ölkələrdə sahibkarlığın təşkilinin fərqləndirici xüsusiyyətləri. «Sahibkarlıq 

haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu və onun başlıca bölmələrinin təsnifatı. 

Bazar münasibətləri şəraitində fəaliyyət göstərən sahibkar firmalar və onların inkişaf meylləri. 

Kollektiv və fərdi firmaların təsnifatı. Makro və mikro iqtisadi idarəetmə səviyyələrində yaradılan 

yeni idarəetmə formaları: konsern, konsorsium, assosiasiya, səhmdar cəmiyyətləri, onların təşkili və 



 8 

fəaliyyətinin təşkilati-iqtisadi səmtləri. İnnovasiya meylli firmalar və onların təşkilinin 

xüsusiyyətləri. İşgüzar oyunların aparılması. 

 

Menecerlərin funksiyalarının təsnifatı və onların formalaşmasına təsir edən amillər. 

Funksiya anlayışı. Ümumi və xüsusi funksiyalar. Planlaşdırıcı, təşkiledici, aktivləşdirici, 

nəzarət və marketinq funksiyaları və onların məzmunu. Neft emalı və neft-kimya müəssisələrində 

idarəetmə funksiyalarının formalaşmasına təsir edən amillər. Səhmdar Cəmiyyətlərində yaradılan 

başlıca idarə orqanları və onların vəzifələri. 

 

Qiymətli kağızların növləri və qiymətli kağızlar bazarı. 
Qiymətli kağızların təyinatı və buraxılmasının məqsədi. Qiymətli kağızların əsas növləri: 

səhmlər, veksellər, istiqrazlar. Qiymətli kağızlar bazarının digər instrumentləri: çeklər, depozitlər, 

sertifikatlar və s. Respublikada qiymətli kağızlar bazarının yaradılmasının hüquqi əsasları. Qiymətli 

kağızlar bazarının formalaşdırılması və tənzimlənməsi xüsusiyyətləri. Azərbaycanda qiymətli 

kağızlar bazarının inkişaf perspektivləri. Qiymətli kağızlar bazarının yaradılmasının sahibkarlıq 

fəaliyyətinin inkişafında əhəmiyyəti. 

 

Səhmdar cəmiyyəti, onların tipləri və idarə edilməsi. 
Səhmdar Cəmiyyətin (SC) mahiyyəti. Açıq və qapalı tipli SC və onların fərqləndirici 

xüsusiyyətləri. Tam və qarışıq tipli yoldaşlıq firmaları və inkişaf etmiş ölkələrdə onların təşəkkül 

tapması. Azərbaycan Respublikasında SC-nin təşkilinin müasir vəziyyəti və onların iqtisadiyyatın 

inkişafında rolu. 

Cəhmdar Cəmiyyətinin təsis sənədləri /nizamnamə, müqavilə və protokol/ və onların tərtib 

edilməsinin metodiki əsasları, qeydiyyata alınması. 

Dövlət müəssisələrinin səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsinin təşkilati-iqtisadi səmtləri. 

İnnovasiya meylli SC-nin (yeni məhsul işləyən, ixtisaslaşdırılmış, risk meylli, inkubator, yeni 

vauçerlər, asılı olmayan təsərrüfat vahidi) yaradılması və onların fəaliyyətinin xüsusiyyətləri. SC-də 

vergi ödənişi. 

 

Menecmentin iqtisadi mexanizminin səviyyələri və onların tərkib hissələri. 
İqtisadi mexanizmin səviyyələri və tərkib hissələri. İqtisadi mexanizmin səviyyələri, istehsalın 

idarə edilməsi, firmadaxili idarəçilik, işçi heyətinin idarə edilməsi və onların tərkib hissələrinin 

təsnifatı. Menecmentin iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi yolları. 

 

Biznes-plan, onun məzmunu və tərtib edilməsinin xüsusiyyətləri. 

Biznes-planın təyinatı və tərtib olunmasının əsas məqsədləri. Biznes-planların quruluşu və 

hazırlanması xüsusiyyətləri. İstehsalın inkişafı ilə investisiya qoyuluşu ilə, bank krediti alınması ilə 

əlaqədar olan biznes-planların hazırlanmasının fərqləndirici xüsusiyyətləri. Biznes-planın 

hazırlanmasına qarşı qoyulan tələblər. Biznes planın reallaşmasının başlıca ünsürləri.  

 

Statistikanin predmeti, əsas anlayışları və üsulları. 

Statistikanın əsas anlayışları. Böyük ədədlər qanunu Statistik qruplaşdırma. Statistik sıraların 

paylanması və onların şəkilləri 

 

Orta kəmiyyətlər. 

Üstlü orta kəmiyyətlər. Momentlər 

 

Variasiya (dəyişim) sıraları və onları xarakterizə edən göstəricilər. 

 Variasiya sırasının qrafik təsviri. Variasiya sıralarının xarakteristikaları. Variasiyanın ölçüləri  
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Normal və standart normal paylanma. 

 Normal paylanmanın tezlik  və sıxlıq funksiyalarının qrafiki. Normal paylanmanın 

standartlaşdırılması(z- paylanması) 

 

Seçmə müşahidə. 

Seçmə müşahidənin məqsədi. Seçmə müşahidənin xətası (səhvi) və seçmənin zəruri sayı. 

Seçmə müşahidənin üsulları və növləri 

 

İndekslər 

İndividual və ümumi indekslər. Laspeyres düsturu(bazis çəki üzrə).  Paaşe düsturu (cari çəki 

üzrə). Fişer indeksi. Bazis və zəncir indekslər 

 

Nöqtəvi və interval qiymətləndirmə. 

Qiymətləndirmənin üsulları: Seçmə  orta  və  seçmə  variantın nöqtəvi qiymətləndirilməsi. 

Tutarlı, meylsiz və effektiv statistik qiymət 

 

Zaman sıraları  

Zaman sıraları və onun tərkibi: trend, mövsümi və dövri dəyişikliklər, təsadüfi tərkib. Additiv 

və multiplikativ modellər. Zaman reqressiya modellərinin qurulmasının mərhələləri. Zaman sırası 

tənliyinin avtokorellyasiyası və onun strukturunun aşkara çıxarılması. Darbin-Vatson meyarı. 

Stasionar və qeyri-stasionar zaman sıraları. Qeyri-stasionarlığın müəyyən olunması. Zaman 

sıralarının stasionarlıq modeli. 

 

İqtisadi-riyazi modelləşdirmə 

İqtisadi-riyazi modelləşdirmə üsullarının predmeti və təsnifatı: Balans və optimallaşdırma 

modelləri.  

 

Xətti proqramlaşdırma üsullarının nəzəri əsasları. 

Qabarıq çoxluqlar. Təpə nöqtəsinin xarakteristikası. Xətti proqramlaşdırmanın əsas teoremləri. 

Xətti proqramlaşdırma məsələsinin həndəsi həlli. Simpleks üsul. Simpleks üsulun ümumi 

xarakteristikası. Xətti proqramlaşdırmanın ümumi məsələsi.  

 

Xətti proqramlaşdırmaya gətirilən iqtisadi məsələlər.  

Ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunma məsələsi. Pəhriz haqqında məsələ. Əkin sahələrindən 

optimal istifadə olunması məsələsi. 

 

Xətti proqramlaşdırmada ikilik. 

Ehtiyatların səmərəli idarə edilməsi məsələsinin qoşması. Qoşma məsələnin qurulma qaydası. 

Qoşma məsələnin iqtisadi mənası. Qoşmalığın əsas xassələri. Qoşmalığın birinci əsas teoremi. 

Qoşmalığın ikinci əsas teoremi. Obyektiv şərtləndirilmiş qiymətlərin haqqında teorem. 

 

Nəqliyyat məsələsinin ümumi qoyuluşu və iqtisadi-riyazi modeli. 

Nəqliyyat məsələsinin xüsusiyyətləri. Bazis başlanğıc daşınma bölgüsünün tapılması. «Şimal-

qərb bucağı» üsulu. Ən kiçik xərc üsulu. Optimallıq meyarı. Xanaların qiymətləndirilməsi. 

Nəqliyyat məsələsinin həllinin potensiallar üsulu. Nəqliyyat məsələsində xüsusi hallar. Açıq 

nəqliyyat məsələsi. 

 

Ekonometrika 

Ekonometrika fəninin tərkibi, predmeti, metod və vəzifələri. Ekonometrik modelləşdirmə 

 

Cüt xətti reqressiya modeli. 



 10 

Funksional asılılıq, statistik asılılıq, korrelyasiya asılılığı, asılı olmayan dəyişənlər. Reqressiya 

tənliyi. Təsadüfi komponent. -nun iqtisadi mənası. Reqressiya funksiyasının təyin olunması üsulları. 

Asılılığın növləri: xətti, kvadratik, üstlü, qüvvət, hiperbolik. Reqressiya düz xəttinin əmsallarının 

seçilməsi. Ən kiçik kvadratlar üsulu (ƏKKÜ). Normal tənliklər sistemi. Xətti korrelyasiya əlaqəsinin 

sıxlığı. Korrelyasiya əmsalının xüsusiyyətləri. Zamandan asılı xətti forma. 

 

Çoxdəyişənli xətti reqressiya modeli (ÇXRM) 

Çoxdəyişənli xətti reqressiya modeli. ÇXRM-nin əmsallarının ən kiçik kvadratlar üsulu ilə 

qiymətləndirilməsi. ÇXRM-nin matris formasında yazılışı. ÇXRM-nin qiymətlərinin ƏKKÜ ilə 

tapılmış qiymətlərinin matris ifadəsi. Tam multikollienarlıq. Tam multikolleniarlığın aradan 

qaldırılması. 

 

Xətti reqressiyanın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 

TSS, ESS, RSS dəyişənini ümumi variasiyasının dağılması. Determinasiya əmsalı. 

Determinasiya əmsalının xassəsi. Determinasiya əmsalının çatışmamazlığı. Dəqiqləşdirilmiş 

determinasiya əmsalı. Dəqiqləşdirilmiş determinasiya əmsalının xassəsi. 

 

Qeyri-xətti modellər 

Qeyri-xətti reqressiya. Dəyişənlərin dəyişdirilməsi. Modelin qurulması mərhələləri. Xətti 

asılılığa misal: Kobb-Duqlas istehsal funksiyası. Reqressiya modelinin iqtisadi interpritasiyası. 

İqtisadi artımın analizi. Qeyri-xətti reqressiyanın sinifləri: 1.Dəyişənləri qeyri-xətti, lakin 

qiymətləndirilən parametrləri xətti asılı olan reqressiya; 2.Qiymətləndirilən parametrləri qeyri-xətti 

asılı olan reqressiya. Asılılıq formasının seçim qaydası. Elastikliyin modelləşdirilməsi. Elastikliyin 

hesablanmasına aid misal: Elastiklik – dəyişən kəmiyyət kimi; Elastikliyin orta əmsalı; Loqarifmik 

forma; Yarıloqarifmik forma; Xətti-loqarifmik forma; Loqarifmik-xətti forma; Zamandan asılı 

loqarifmik-xətti forma; Əks asılılıqlar. Təsadüfi kənarlaşmanın çevrilməsi. Keyfiyyətli modelin 

xüsusiyyətləri. 

 

Ən kiçik kvadratlar üsulu ilə qiymətləndirmənin statistik xüsusiyyətləri.  

Qaus-Markov şərtləri. Homoskedatisiklik, Heteroskedastiklik. Avtokorrelyasiyanın aradan 

qaldırılması. Qaus-Markov teoremi. ƏKKÜ ilə qiymətləndirmənin statistik xüsusiyyətləri. ƏKKÜ-

nun əmsallarının paylanması. ƏKKÜ əmsallarının paylanmasının parametrlərinin 

qiymətləndirilməsi. 

 

Qiymət və qiymətləndirmənin üsulları.  

Meylsizlik. Effektivlik. Tutarlılıq 
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