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Sənaye Müəssisələri İşçilərinin İxtisasartırma və Yenidənhazırlama İnstitutunun 

2017/2018-ci tədris ilində yenidənhazırlanma təhsili üzrə “Sənayenin təşkili və 
idarə edilməsi” ixtisası üçün nəzərdə tutulmuş Buraxılış Yekun Dövlət imtahanının 

 

S U A L L A R I 

“Müəssisənin maliyyə menecmenti” 

 

 

1. Maliyyə  menecmentinin məqsədi və əsas vəzifələri 

2. Maliyyə menecmentinin funksiyaları.  

3. Maliyyə menecmentinin metodları və üsulları.  

4. Maliyyə idarə edilməsi  prosesinin məqsədlər sistemi.  

5. Müəssisələrin xərcləri. Maya dəyəri və onun tərkib hissələri  
6. Müəssisənin maliyyə mexanizmi.  

7. Maliyyə menecmentinin informasiya təminatı  

8. Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti. 
9. Müəssisənin dövriyyə  vəsaitlərinin  mahiyyəti  
10.  Maliyyə menecmentində qərarların qəbul edilməsi  

 

“İqtisadi təhlil”  

 

1. İqtisadi təhlilin mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri   
2. İqtisadi təhlilin idarəetmədə rolu   

3. Ekspert üsulunun məzmunu  

4. Məhsul istehsalı və satışının təhlilin məzmunu, vəzifələri və informasiya 

mənbələri  
5. Məhsulun keyfiyyətinin təhlili   

6. Əsas fondların strukturunun və istifadənin təhlilinin vəzifələri və informasiya 

mənbələri  
7. İş vaхtı fondundan istifadənin təhlili 

8. Məhsulun material tutumunun təhlili  

9. Sənaye müəssisələrində maya dəyərinin təhlilinin əhəmiyyəti, vəzifələri və 
informasiya mənbələri   
10. İnvestisiya (kapital) qoyuluşu planın yerinə yetirilməsinin təhlili   

 

“Müəssisənin iqtisadiyyatı”  

 

1. «Müəssisənin iqtisadiyyatı» kursunun tədqiqat metodları 

2. İstehsalın təmərküzləşdirilməsinin mahiyyəti və formaları, göstəriciləri və 
səmərəliliyi 

3. İstehsalın təşkili formaları  

4. Müəssisənin inkişaf planının əsas bölmələri 

        TƏSDİQ EDİRƏM: 

SMİİYİ-nin direktoru, dosent 

 ___________H.B.Hüseynov 

“___”________________2018 



5. İstehsal proqramı və onun göstəriciləri 
6. İstehsal əsas fondlarının iqtisadi mahiyyəti və onların təsnifatı 

7. Müəssisənin istehsal gücü və onun hesablanması metodikası 

8. Dövriyyə vəsaitlərinin iqtisadi mahiyyəti və onların tərkibi 

9. Müəssisənin əmək resursları, onun tərkibi və quruluşu 

10. Qiymətin funksiyaları və növləri 
 

“İnsan resurslarının idarə edilməsi”  

 

1. Əmək ehtiyatları, onların xüsusiyyətləri 
2. İş qüvvəsi xüsusi əmtəə  
3. Məşğulluğun mahiyyəti  
4. İşsizliyin formaları 

5. Heyətin toplanması  

6. Heyətin idarə edilməsi funksiyaları  

7. Əməyin təşkilinin mahiyyəti 
8. Əməyin motivasiyası 

9. Əməyin ödənilməsinin tarif sistemi 

10. Münaqişənin mahiyyəti və növləri 
 

“Sənayedə investisiya fəaliyyəti və innovasiya siyasəti” 

 

1. İnvestisiya qoyuluşunun mahiyyəti və formaları 

2. İnvestisiya fəaliyyəti və investisiya siyasəti 
3. İnvestisiya layihələrinin təsnifləşdirilməsi 

4. Sənaye sahələrində yeni texlologiyaların tətbiqində investisiyanın iqtisadi 

mahiyyəti 
5. İnvestisiya qoyuluşlarının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində zaman 

faktorunun rolu 

6. İnvestisiya qoyuluşlarında  qeyri-müəyyənliyin yaranma səbəbləri və həlli 
yolları 

7. Sənaye sahələrində yeni texlologiyaların tətbiqində investisiyanın iqtisadi 

mahiyyəti 
8. İnvestisiya qoyuluşlarının həcmi ilə iqtisadi artım arasında qarşılıqlı əlaqə 
9. İnvestisiya layihələrində xərclərin strukturu  

10. İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsinə inflyasiyanın təsiri 


