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GİRİŞ 

5304.01 - “İqtisadi fəaliyyət növləri” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanının 

proqramı bakalavr və magistr hazırlığı prosesində tədris edilmiş «Marketinqin müasir 

problemləri», ”Ticarətin idarə edilməsi”,  “Sahibkarliq fəaliyyəti”, “Investisiya 

fəaliyyətinin təhlili”, “Logistika” “Maliyyə menecmenti”, “Xarici-iqtisadi fəaliyyəti”, 

fənlərinin tədris proqramı əsasında tərtib edilmişdir.  

Doktoranturaya qəbul imtahanının proqramına daxil edilmiş mövzuların məntiqi 

ardıcıllığı 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. Marketinqin nəzəri - metodoloji əsasları 

Marketinqin mahiyyəti. Marketinqin funksiyaları. Marketinqin məqsədi. Marketinqin 

formaları. Marketinqin idarə olunmasının vəzifələri. 

Marketinqə müxtəlif yanaşmalar. Marketinqdə dünya alimlərinin nəzəri baxışları. 

Marketinq kompleksi. Marketinq sistemlərinin məqsədləri. Marketinq kommumikasiya 

sistemi. 

Marketinqin tarixi inkişafı. Texnoloji tərəqqinin marketinqə təsiri. Marketinqin təşəkkül 

tapması. Marketinqin elm kimi formalaşması. Marketinqin inkişaf mərhələləri. 

Marketinq konsepsiyasının elmi mahiyyəti və məzmunu. İstehsalın təkmilləşdirilməsi 

konsepsiyası. Məhsulların təkmilləşdirilməsi konsepsiyası. Kommersiya amillərinin 

intensivləşdirilməsi konsepsiyası. Sosial-etik marketinq konsepsiyaları. 

Marketinq probleminin həlli. Marketinq tədqiqatları probleminin həllinə yanaşma 

metodları. Tələbatın aşkar edilməsi və ödənilməsi. Marketinq prosesinin 6 mərhələsi. 

İnformasiyanın toplanması və təhlili. 

 



Mövzu 2. Marketinqdə nəzarət sistemi və onun müasir problemləri 

Marketinqdə nəzarət sistemi. Marketinq nəzarət prosesi. Marketinqdə nəzarətin 

məzmunu. Marketinqin fəaliyyətində nəzarətin zəruriliyi, məqsəd və vəzifələri. 

Marketinq nəzarəti prosesi. Marketinq nəzarəti sisteminə olan tələblər. 

Marketinq nəzarətinin formaları. Operativ nəzarətin mahiyyəti. Operativ nəzarətin 

xüsusiyyətləri. Operativ nəzarətin icrası. Operativ nəzarətin nəticələrinin təhlili və qərar 

qəbulu prosesi. 

Müəssisənin mənfəətinə nəzarət. Mənfəətə nəzarətin səviyyələri. Satış nümayəndəsinin 

fəaliyyətinin effektliliyinə nəzarət. Reklamın effektliliyinə nəzarət. Satışın həvəslən-

dirilməsinin effektliliyinə nəzarət. 

Marketinqin auditi. Marketinq auditinin zəruriliyi. Marketinq auditinin xüsusiyyətləri. 

Marketinq auditinin aparılmasının dövrüliyi. Marketinq auditinin nəticələrinin təhlili. 

Marketinqdə nəzarətin problemi. Nəzarətə təsir edən amillər. Hazırlanan nəzarət 

tədbirləri sistemi. Marketinqdə nəzarətin təkmilləşdirilməsi. Nəzarətin əsas 

istiqamətləri. 

 

Mövzu 3. Ticarət xalq təsərrüfatı sistemində 

Bazar münasibətləri şəraitində ticarətin rolunun artması. Xidmət sferasında iqtisadi 

münasibətlər sistemi. Mal tədavülü. İstehsal və mübadilə münasibətlərinin inkişafı. 

İstehsal və təkrar istehsal. Ticarətdə elmi-texniki tərəqqi. “Ticarətin idarə edilməsi” 

kursunun predmeti və metodu. İqtisad elmləri sistemində kursun yeri. “Ticarətin idarə 

edilməsi” kursunun maliyyə, idarəetmə, iqtisadi təhlil, marketinq, biznesin təşkili, 

iqtisadiyyat və s. elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi.  

Ticarət milli iqtisadiyyatın sahəsi kimi. Tədavül sferası. Əmtəə-pul münasibətləri. 

Əmtəə mübadiləsi. İqtisadi münasibətlərin spesifik növü kimi ticarətin meydana gəlməsi 

şərtləri. Ticarət əmtəə mübadiləsi forması kimi. Ticarətin növləri. Ticarət funksiyaları. 

Kütləvi iaşə. Azərbaycan iqtisadiyyatında ticarət biznesinin rolu və yeri. Topdan ticarət. 



Pərakəndə ticarət. Ticarətdə lisenziyalaşdırma. Ticarət biznesində fiziki və hüquqi 

şəxslər.  

Tələbat – istehlak bazarının fəaliyyətinin ilkin şərti kimi. Ticarət (kommersiya) 

müəssisəsi – bazar tədqiqatlarının təşkilatçısı və istifadəçisidir. Ticarət müəssisəsi 

istehlakçı bazarında. Malın rəqabətqabiliyyətinin funksional qiymətləndirmə modeli. 

Malın rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinin davranış (məqsədli) modeli.  

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin istiqamətləri. Tədavül sferasının dövlət 

tənzimlənməsi. Əmtəə bazarlarında rəqabət və inhisarçılıq fəaliyyətinin 

məhdudlaşdırılması.  

 

Mövzu 4. Elektron-ticarət və ticarətdə vergiqoyma 

Elektron ticarət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (10.05.2005). Əsas 

anlayışlar: elektron ticarət; elektron ticarətin iştirakçıları və s. Tam və qismən elektron 

ticarət. Elektron bazarlar. Elektron ticarət strukturu. Elektron kommersiyanın bağlanılan 

əqdlərin (tranzaksiyaların) təbiətinə görə təsnifatı. Elektron kommersiyanın iqtisadi 

faydası və məhdudiyyətləri. Elektron ticarətin biznes modelləri. Birbaşa və vasitəli 

satışlar. Real zaman rejimində tam və qismən satışlar. Elektron distribütorlar və elektron 

brokerlər.  

Elektron ticarətin əsas prinsipləri. Elektron ticarətin iştirakçılarına verilən tələblər. 

Kommersiya bildirişi. Elektron ticarətdə müqavilələr; onların bağlanması və verilən 

tələblər. elektron ticarət haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət.  

İnternet şəbəkəsində pərakəndə ticarətin təşkili üzrə əsas metodlar. Texnoloji onlayn-

ticarət prosesinin təşkili. Alıcıların cəlb edilməsi. Malların dəyərinin ödənilməsinin 

təşkili.  

Vergi iqtisadi kateqoriya kimi. Ticarət müəssisələrindən vergitutma. Vergilərin növləri: 

fiziki şəxslərin gəlir vergisi; hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi; əlavə dəyər vergisi; 

aksizlər və s. Azərbaycan Respublikasının dövlət vergi orqanları. Ticarət 

müəssisələrindən tutulan əsas vergilər. Vergi sistemi. Azərbaycan Respublikasının vergi 



siyasəti. Vergi nəzarətinin təkmilləşdirilməsi. Vergidən yayınmanın qarşısının alınması. 

Azərbaycan Respublikasının vergi xidmətində aparılan islahatlar. Vergilərin əsas 

funksiyaları. Bölüşdürücü, tənzimləyici, nəzarətedici, fisksal funksiya. Vergitutma 

obyektləri. Səyyar vergi yoxlaması. Kameral vergi. Vergi ödəyicisinin məsuliyyəti, 

hüququ və vəzifələri.  

 

Mövzu 5. İstehlak malları bazarında tələb 

İstehlak, tələbat və ödəmə qabiliyyətli tələb anlayışları, onların növləri. Tələb iqtisadi 

kateqoriya və bazarın ünsürü kimi. Tələbin bazarın digər ünsürləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi. 

Tələbin cəmiyyətin inkişaf səviyyəsindən, onların fəaliyyətinin spesifik şəraitindən 

asılılığı.  

Maddi tələbat cəmiyyətin ümumi tələbatının tərkib hissəsi kimi. İstehlak tələbatın 

ödənilməsi prosesində təkrar istehsalın son fazası kimi. Tələb tələbatın təzahür forması 

kimi. Tələbin təsnifləşdirilməsi.  

 

Mövzu 6. 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 dayanıqlığının 

mütləq və nisbi göstərişlərinin təhlili və onun səviyyəsinin dəyişməsinin 

qiymətləndirilməsi. Təsəruffat subyektinin ödəmə qabiliyyətinin və onun balansının 

aktivlərinin likvidliyinin təhlili. Maliyyə təhlilinin informasiya mənbələri: istehsalın 

texniki hazırlığı haqqında informasiya: normativ informasiya, plan informasiyası (biznes 

- planı); istehsal (iqtisadi) uçotu, operativ-texniki uçot, mühasibat uçotu, statistik uçot, 

hesabatlar: illik maliyyə-mühasibat, rüblük (dərc olunmayanlarda daxil olmaqla), 

seçilmiş statistik və maliyyə hesabatı (komersiya hesabatı); başqa informasiya 

(mətbuatda dərc olunan, rəhbərdən sorğu, ekspres informasiya); mühasibat balansı və 



onun təsərrüfat əlamətləri (vaxta görə, tələb edilmə mənbələrinə görə, maliyyə formasına 

görə, informasiya həcminə görə, fəaliyyət xarakterinə görə, mülkiyyət formasına görə, 

əks edilmə obyektinə görə, təhliletmə üsuluna görə).  

 

Mövzu 7. Sahibkarlıq fəailiyyətində investsiya təminatı 

İnvestisiya mədaxilli, investisiya variantının secilməsi, diskontlaşdırma. İndiki 

investsiya qoyuluşu və gələcək mənfəətin alınması arasındakı əlaqə. Göstəricilər sistemi: 

dövrun əvvəlinə investisiyanın miqdarı, investisiyanın qoyulduğu dövr, mənfəət norması 

(faiz stavkası), qoyulan investisiyanın təşkilindən sonrakı artımı, illik ödənilən məbləğ, 

inflyasiyanı nəzərə almaqla və almamaqla mənfəətlik səviyyəsi, aktivlərin bazar qiyməti, 

investisiyanın dəyərinin dəyişməsi, dövr ərzində xalis 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 9. İnvestisiyanın kommersiya səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metodları 

Investssiya haqqında: mahiyyəti və rolu. Investisiya layihələrinin səmərəliliyi və onun 

qiymətləndirilməsinin məzmunu. Investisiya layihəsinin komersiyya səmərəliliyinin 

məzmunu. Investisiyya layihəsi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin əsas prinsipləri. 

Pul axını: investisiya, əməliyyat, maliyyə. Qiymətləndirmədə istifadə olunan qiymətlər: 

carı (daimi) proqnoz. Toplanmış pul axını və inflasiya. Diskont norması. Investisiya 

layihəsinin komersiya səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin əsas göstəriciləri: NPV, 

İRR, Pİ, PBP (DBP).  

 

Mövzu 10. Bazar iqtisadiyyatı sistemində logistika 

Logistikanın mahiyyəti. Logistika sözünün mənası.  Logistikanın İstehsal həcminin 

artması, Rəqabət mübarizəsinin genişlənməsi. EHM-nın meydana gəlməsi. Texnika və 



texnologiyaların inkişafı. Beynəlxalq və regional inteqrasiyalar. Qloballaşmanın 

yaranması. Yeni beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin yaranması. 

Rəqabət anlayışı. Real rəqabətin mahiyyəti. Təkmilləşmiş rəqabət. Logistikanın 

rəqabətdə rolu və yeri. Logistikanın rəqabətə təsiri. 

Potensial tələbatın əsaslandırılması. Məhsul istehsalının tələbə uyğunluğunun təmin 

edilməsi. Aparılan logistik əməliyatların optimallaşdırılması. Mezo, makro və mikro 

səviyyədə təchizat, satış, nəqliyyat məsələlərinin qarşılıqlı əlaqələrinin təşkili. 

Bölüşdürmə prosesinin təkmilləşdirilməsi. İstehsal prosesinin təchiz edilməsinin 

optimallaşdırılması. 

İqtisadi inkişaf amilləri. Təşkilati-iqtisadi amillər. İnformasiya təminatının təşkili. 

Texniki amillərin təhlili. Spesifik amillərin araşdırılması. Beynəlxalq logistik sistemlərə 

uyğunlaşma. Beynəlxalq logistik sistemlərin tətbiqinin yerinə yetirilməsi. 

 

Mövzu 11. İnformasiya loqistikası 

İnformasiya anlayışı. Informasiyaların loqistikada rolu. Loqistik informasiya sistemləri. 

Loqistik kommunikasiya sistemləri. Loqistik informasiya axını.  

Loqistik informasiya sistemlərinin qurulma prinsipləri. İnformasiyaların istifadə üçün 

yararlılığı. İnformasiyaların dəqiqliyi. İnformasiyaların vaxtında çatdırılması. İnforma-

siyaların istiqamətliliyi. Informasiyaların çevikliyi prinsipi. Loqistik informasiyaların 

strukturu. 

Loqistik informasiya obyektləri. Loqistik informasiyaların subyektləri. Məqsəd bazar 

loqistik idarəetmənin obyekti kimi. Potensial məhsulgöndərənlər loqistik informasiya si-

stemlərinin obyekti kimi. Plan şöbəsi informasiya idarə edilməsinin subyekti kimi. Satış, 

mühasibatlıq, maliyyə və s. kimi şöbələr informasiyaların idarə edilməsinin subyekti 

kimi. 

Müasir informasiya texnologiyaları. Mikroelektron komponentlər. Texniki təminat. 

Proqram təminatı. Telekommunikasiyalar. İnternet sistemi.  



Ştrixlənmiş kodlaşdırma texnologiyası. Məhsulun əmtəə nişanı. Məhsulun əmtəəlik 

nömrəsi. Ştrixlənmiş kod nömrəsinin mahiyyəti. Ştrixlənmiş kodların açılması. Maretial 

axınlarının idarəedilməsində kompyuterlərdən istifadə olunması. Ştrix kodların 

kompyuterlə açılması. 

Loqistik əməliyyatların icra müddəti. Ehtiyatların həcminin azalması. Əmək 

resusrslarından səmərəli istifadə olunması. Kağızsız texnologiyaların tətbiqi. Loqistik 

proseslərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi. İnformasiya axınında xətaların aradan qal-

dırılması. 

 

Mövzu 12. Maliyyə menecmentinin nəzəri-metodoloji əsasları 

Maliyyə menecmentinin mahiyyəti. Maliyyə menecmentinin neoklassik nəzəriyyəsi. 

Maliyyə menecmentində idarəetmə nəzəriyyəsi. Mühasibat uçotu və maliyyə 

menecmenti arasında qarşılıqlı əlaqə. Maliyyə menecmentinin bölmələrinin 

strukturlaşması.  

Maliyyə menecmentinin əsas vəzifələri. Maliyyə menecmentinin baza konsepsiyaları. 

İdarəetmənin ümumi funksiyalarının qarşılıqlı əlaqəsi. Sərəncamvermə, koordinasiya və 

nəzarət funksiyası. Təsərrüfat subyektlərinin idarə edilməsi sistemində təhlil funksiyası.  

Maliyyə menecmenti barəsində nəzəri baxışlar. Müəssisənin fəaliyyət göstərməsi üçün 

müxtəlif bazarlarda qarşılıqlı əlaqələrin qurulması. İngiltərə-Amerika maliyyə 

məktəbinin nümayəndələrinin mülahizələri. Müəssisə maliyyəsinin idarə edilməsi 

sisteminin formalaşması və strukturlaşması. Maliyyə elminin təşəkkülü və inkişafı üçün 

səciyyəvi olan iki mərhələ. 

Maliyyə menecmentinin konseptual əsaslarının işlənilməsi. Maliyyə menecmentinin 

qarşılıqlı əlaqəli elementləri. Maliyyə menecmentinin fundamental konsepsiyaları. 

Müəssisənin əsas məqsədi - səhmdarın mülkiyyətini maksimumlaşdırmaq və onun 

nəticəsində müəssisənin kapitallaşmış dəyərini, yaxud bazar dəyərini maksimum 

artırmaq kimi. Firmanın səhmdarları və menecerləri ilə cəmiyyət arasında qarşılıqlı fə-

aliyyət. 



Maliyyə menecmentinin təşkilinin əsasları. Kapitalın hərəkətini əks etdirən pul axınları 

maliyyə menecmentinin predmeti kimi. Maliyyə menecmentinin prinsipləri. Maliyyə 

menecmentinin məzmunu və prinsiplərini nəzərə almaqla məqsəd və vəzifələrin 

müəyyən edilməsi. Müəssisənin bazar dəyərini maksimum artırmaq - maliyyə 

menecmentinin strateji məqsədi kimi. 

 

Mövzu 13. Maliyyə risklərinin idarəolunması 

Maliyyə riski idarəetmə obyekti kimi. Riskin iqtisadi kateqoriya kimi xüsusiyyətləri. 

Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi strategiyasında maliyyə 

risklərinin idarə edilməsi. Mümkün nəticədən asılı olaraq riskin bölünməsi. 

Başvermənin əsas səbəblərindən asılı olaraq  riskin təbii-süni, ekoloji, siyasi, nəqliyyat 

və kommersiya risklərinə bölünməsi.  

Maliyyə risklərinin növləri. Maliyyə riski - müəssisənin müflisləşməsi üçün təhlükənin 

əsas forması kimi. Pulun alıcılıq qabiliyyəti ilə əlaqədar risklər. Kapital qoyuluşu ilə 

əlaqədar olan risk (investisiya riski). Maliyyə dayanıqlığının azalması riski. İnflyasiya 

və faiz riski. Valyuta, kredit və depozit riski. 

Riskin qiymətləndirilməsinin əsas metodları. Risk menecmentinin mahiyyəti və 

məzmunu. Risk – menecmentin struktur sxemi. Maliyyə risklərinin strateji idarə 

edilməsinin  əsaslandığı prinsiplər. Risk – menecmentində vaxt amilinin nəzərə alınması. 

Risk – menecmentin yerinə yetirdiyi funksiyalar. İdarəetmə obyektinin funksiyası və 

idarəetmə subyektinin funksiyası. Risk – menecmentin təşkili. Risk – menecmentin 

strategiyası. Riskin idarə olunması üsulları.  

Risk dərəcəsinin azaldılması üçün tətbiq edilən üsullar. Diversifikasiya. Seçim və 

nəticələr haqqında əlavə informasiyanın əldə edilməsi.  

 

Mövzu 14. Maliyyə menecmentinin beynəlxalq aspektləri 

Müəssisənin beynəlxalq maliyyə fəaliyyətinin xarakteristikası. Müəssisələrin xarici 

ticarət və dünya maliyyə bazarlarına çıxışının məqsədi. Müəssisənin maliyyə 



fəaliyyətinə beynəlxalq hadisələrin  mümkün təsirinin xarakterinin müəyyən edilməsi. 

Valyuta – maliyyə şöbəsinin əsas funksiyaları. Kontraktların maliyyə və ödəmə 

şərtlərinin həll edəcəyi məsələlər. Xarici ticarət əlaqələrinin valyuta şərtləri. Malın 

valyuta qiymətinin mahiyyəti. 

Beynəlxalq hesablaşmalarda tətbiq edilən ödəmələrin növləri. Nağd ödəmələrin 

mahiyyəti. Kredit hesabına ödəmənin  mahiyyəti. Kombinə edilmiş formada (nağd və 

kredit hesabına) ödəmələr. Dünya təcrübəsində korporasiyaların tətbiq etdiyi ödəmələr.  

Beynəlxalq  hesablaşmalarda tətbiq edilən hesablaşma formasının göndərilən malın 

xüsusiyyətindən və ya müştərinin inamından asılı olması. Beynəlxalq ticarət 

təjrübəsində tətbiq edilən hesablaşma formaları. Bank köçürməsi üzrə əməliyyatların 

aparılma qaydası. Hesablaşmaların inkasso formasının mahiyyəti. Sənədli akkreditivin 

aparılma qaydası. 

Müəssisələrin  xarici iqtisadi fəaliyyətinin  bank kreditləşməsinin mahiyyəti. Əsas 

kapitala investisiyalara yönəldilən uzunmüddətli kreditlər. Texniki nöqteyi – nəzərdən 

verilməsinə görə kreditin növləri. Müəyyən müddətə verilən  təcili kreditlər. Kreditin 

müştəriyə kreditləşmə limiti əsasında verilməsi. Beynəlxalq kreditin verilmə üsulları.  

Şirkətlərin beynəlxalq maliyyələşmə formaları. Beynəlxalq lizinq, faktorinq və 

ferfeytinq. Lizinqin mahiyyəti, məqsədi və formaları. Bina, qurqu, avadanlıq, nəqliyyat 

vasitəsi və s. lizinqin obyektləri kimi. Lizinqin subyekləri: lizinq alıcısı və lizinq 

əmlakının satıcısı. Lizinqin təsnifatı: Maliyyələşmə tipinə görə lizinq. İştirakçıların 

(subyektlərin) tərkibinə görə lizinq. 

 

Mövzu 15. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin növləri 

Xarici-iqtisadi fəaliyyətin məzmunu. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin növləri; xarici ticarət-

əmtəə, xidmət, informasiya, intelektual mülkiyyət; beynəlxalq investisiya əməkdaşlığı; 

beynəlxalq istehsal kooperasiyası; 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. Neft ixracının razıllaşdırılmasının əsas çətinlikləri; hasilatın aşağı 

düşməsi, OPEK ölkələri ilə rəqabət, neft hasilatındakı yüksək istehsal xərcləri, neftin 

ixrac qiymətləri, geosiyasi situasiyanın dəyişməsi.  
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1. Marketinqin nəzəri - metodoloji əsasları. 

2. Marketinqin mahiyyəti və funksiyaları. 

3. Marketinqin formaları və idarə olunmasının vəzifələri. 

4. Marketinqdə dünya alimlərinin nəzəri baxışları.  

5. Marketinq kommumikasiya sistemlərinin məqsədləri.  

6. Marketinq konsepsiyasının elmi mahiyyəti və məzmunu. 

7. Marketinqdə nəzarət sistemi və onun müasir problemləri. 

8. Marketinqdə nəzarət sistemi.  

9. Marketinq nəzarətinin formaları.  
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10. Marketinqdə nəzarətin problemi.  

11. Ticarət xalq təsərrüfatı sistemində. 

12. Bazar münasibətləri şəraitində ticarətin rolu.  

13. Xidmət sferasında iqtisadi münasibətlər sistemi.  

14. İstehsal və təkrar istehsal.  

15. Ticarətdə elmi-texniki tərəqqi.  

16. Ticarət milli iqtisadiyyatın sahəsi kimi.  

17. Tədavül sferası. Əmtəə-pul münasibətləri.  

18. Əmtəə mübadiləsi.  

19. İqtisadi münasibətlərin spesifik növü kimi ticarətin meydana gəlməsi şərtləri.  

20. Ticarət əmtəə mübadiləsi forması kimi.  

21. Ticarətin növləri və funksiyaları.  

22. Azərbaycan iqtisadiyyatında ticarət biznesinin rolu və yeri.  

23. Ticarət biznesində fiziki və hüquqi şəxslər.  

24. Malın rəqabətqabiliyyətinin funksional qiymətləndirmə modeli.  

25. Malın rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinin davranış (məqsədli) modeli.  

26. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin istiqamətləri.  

27. Tədavül sferasının dövlət tənzimlənməsi.  

28. Əmtəə bazarlarında rəqabət və inhisarçılıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması.  

29.  Elektron-ticarət və ticarətdə vergiqoyma. 

30. Elektron ticarət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.  

31. Elektron ticarət strukturu.  

32. Elektron kommersiyanın iqtisadi faydası və məhdudiyyətləri.  

33. Elektron ticarətin biznes modelləri.  

34. Elektron distribütorlar və elektron brokerlər.  

35. Elektron ticarətin əsas prinsipləri.  

36. İnternet şəbəkəsində pərakəndə ticarətin təşkili üzrə əsas metodlar. 

37. Texnoloji onlayn-ticarət prosesinin təşkili.  



38. Ticarət müəssisələrindən vergitutma.  

39. Azərbaycan Respublikasının dövlət vergi orqanları.  

40. Ticarət müəssisələrindən tutulan əsas vergilər.  

41. Azərbaycan Respublikasının vergi siyasəti.  

42. Azərbaycan Respublikasının vergi xidmətində aparılan islahatlar.  

43. Vergilərin əsas funksiyaları. Bölüşdürücü, tənzimləyici, nəzarətedici, fisksal 

funksiya.  

44. İstehlak malları bazarında tələb. 

45. İstehlak, tələbat və ödəmə qabiliyyətli tələb anlayışları, onların növləri.  

46. Tələb iqtisadi kateqoriya və bazarın ünsürü kimi.  

47. Maddi tələbat cəmiyyətin ümumi tələbatının tərkib hissəsi kimi.  

48. İstehlak tələbatın ödənilməsi prosesində təkrar istehsalın son fazası kimi.  

49. Təsərrufat subyektlərinin maliyyə vəziyyətinin təhlili. 

50. Maliyyə vəziyyətinin təhlilində məqsəd.  

51.  Müəssisənin maliyyə dayanıqlığının mütləq və nisbi göstərişlərinin təhlili və onun 

səviyyəsinin dəyişməsinin qiymətləndirilməsi.  

52. Təsəruffat subyektinin ödəmə qabiliyyətinin və onun balansının aktivlərinin 

likvidliyinin təhlili.  

53. Maliyyə təhlilinin informasiya mənbələri. 

54. Sahibkarlıq fəailiyyətində investsiya təminatı. 

55. Maliyyə riski: kredit, faiz, valyuta riskləri.  

56. Müəssisənin likvidliyi: mütləq, nisbi və məhsulun cari rentabelliyi, satışın 

rentabelliyi, kapitalın rentabelliyi. 

57. İnvestisiyanın kommersiya səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metodları. 

58. Investisiya layihələrinin səmərəliliyi və onun qiymətləndirilməsinin məzmunu.  

59. Investisiya layihəsinin komersiyya səmərəliliyinin məzmunu. 

60. Investisiyya layihəsi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin əsas prinsipləri.  



61. Investisiya layihəsinin komersiya səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin əsas 

göstəriciləri: NPV, İRR, Pİ, PBP (DBP).  

62. Bazar iqtisadiyyatı sistemində logistika. 

63. Logistikanın mahiyyəti.   

64.  Logistikanın rəqabətə təsiri. 

65. İnformasiya təminatının təşkili. Beynəlxalq logistik sistemlərə uyğunlaşma.  

66. Beynəlxalq logistik sistemlərin tətbiqinin yerinə yetirilməsi. 

67. İnformasiya loqistikası anlayışı. 

68. Informasiyaların loqistikada rolu. 

69. Loqistik informasiya sistemlərinin qurulma prinsipləri.  

70. Loqistik informasiya obyektləri və subyektləri.  

71. Müasir informasiya texnologiyaları.  

72. Ştrixlənmiş kodlaşdırma texnologiyası.  

73. Loqistik əməliyyatların icra müddəti.  

74. Loqistik proseslərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi.  

75. Maliyyə menecmentinin nəzəri-metodoloji əsasları. 

76. Maliyyə menecmentinin mahiyyəti.  

77. Maliyyə menecmentinin əsas vəzifələri.  

78. Maliyyə menecmentinin qarşılıqlı əlaqəli elementləri. 

79. Maliyyə risklərinin idarəolunması. 

80. Müəssisənin maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi strategiyasında maliyyə 

risklərinin idarə edilməsi.  

81. Maliyyə risklərinin növləri.  

82. Pulun alıcılıq qabiliyyəti ilə əlaqədar risklər.  

83. Maliyyə menecmentinin beynəlxalq aspektləri. 

84. Müəssisələrin xarici ticarət və dünya maliyyə bazarlarına çıxışının məqsədi.  

85. Beynəlxalq hesablaşmalarda tətbiq edilən ödəmələrin növləri.  

86. Nağd ödəmələrin mahiyyəti. Kredit hesabına ödəmənin  mahiyyəti.  



87. Bank köçürməsi üzrə əməliyyatların aparılma qaydası.  

88.Müəssisələrin  xarici iqtisadi fəaliyyətinin  bank kreditləşməsinin mahiyyəti.  

89. Şirkətlərin beynəlxalq maliyyələşmə formaları.  

90. Lizinqin mahiyyəti, məqsədi və formaları. 

91. Neftin ixrac qiymətləri, geosiyasi situasiyanın dəyişməsi. 

92. Neft hasilatındakı yüksək istehsal xərcləri. 

93. Neft ixracı və OPEK ölkələri ilə rəqabət. 

94. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin məzmunu.  

95. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin növləri.  
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