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Giriş
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası
üzrə iqtisad üzrə fəlsəfə doktorluğu hazırlığı həyata keçirilir. Bu ixtisas üzrə fəlsəfə
doktorluğu dissertasiyaları, Universitetin profili nəzərə alınmaqla, bir qayda olaraq,
sənaye və investisiya- tikinti kompleksinin əhatə etdiyi sahələrə aid olan
araşdırmalara həsr olunur. Bununla əlaqədar, təqdim olunan Proqramda tətbiqi iqtisad
elmi kimi, sahə iqtisadiyyatının predmeti, əsas xüsusiyyətləri, funksiyaları və
strukturuna, habelə iqtisadiyyatın əsas sahələrinin rolu və inkişaf meyllərinə dair
ümumi məsələlərlə yanaşı, fəaliyyət sahəsi olaraq sənaye və investisiya –tikinti
kompleksinin iqtisadiyyatına və inkişafına aid konkret suallara geniş yer verimişdir.
Proqram imtahan verən dokturantların sahə iqtisadiyyatı üzrə
nəzərimetodoloji hazırlığa, habelə normativ-hüquqi bazaya, müasir inkişaf tendensiyalarına,
həyata keçirilən strategiyalara dair biliklərə sahib olmasına yönəldilmişdir.

Proqram Azərbaycan Memarlıq və İnşaat
UniversitetininTikini-İqtisad fakültəsinin
Elmi Şurasının 05 iyul tarixli (Prokol
№11) iclasında təsdiq olunmuşdur.
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I. Sahə iqtisadiyyatının iqtisad elmləri sistemində yeri və rolunun tədqiqinə
dair ümumi suallar. Sahə təsərrüfatçiliğinin əsasları. İqtisadi inkişafda sahəvi
xüsusiyyətlər və onları doğuran amillər. Sahə iqtisadiyyatının əsas tədqiqat sferası.
Sahə iqtisadiyyatının digər elmi fənlərlə qarşılıqlı əlaqələri. İqtisadi nəzəriyyə və
sahə iqtisadiyyatı. Sahə iqtisadiyyatı və makroiqtisadiyyat. Sahə iqtisasdiyyatı və
mikroiqtisadiyyat.
Sahə iqtisasdiyyatının funksiyalarının ayrılmasına yanaşmalar. Sahə
iqtisadiyyatının əsas funksiyaları. Bu və ya digər sahəyə aid xüsisi iqtisadi
qanunauyğunluqların aşkar edilməsi. Sahənin milli iqtisadiyyatda yerinin aşkar
edilməsi. Digər sahələrlə əlaqələrin aydınlaşdırılması. Sahədə istehsal və ya xidmətin
təşkili prinsiplərinin müəyyən edilməsi.
Sahə iqtisadiyyatının araşdırılmasında tətbiq edilən əsas metodlar.
II. Sahə bazarları və onların əsas seqmentlərinin müasir vəziyyətləri və
əsas inkişaf meyllərinin tədqiqinin nəzəri və metodoloji məsələləri. Bazar
məkanının sahə iqtisadiyyatın stukturunun müəyyən edilməsində rolu. Bazrların sahə
təşkili. Sahə bazarının identifikasiya amilləri. Sahə bazarının sərhədləri. Sahə
bazarlarında təmərgüzləşmə. Sahə bazarlarının əsas təsnifat əlamətləri.
Sahədə bazar strukturu və rəqabət. Bazar strukturunun tipləri. Sahədə
mükəmməl və qeyri mükəmməl rəqabət bazarları. Xalis rəqabət. İnhisarçı rəqabət.
Oliqopoliya. Xalis inhisar. Sahədə bazar strukturunun səciyyəsinin kəmiyyət
göstəriciləri. Sahə bazarlarına giriş və bazardan çıxış maneələri. Sahə bazarlarında
hakım mövqeyi səciyyələndirən göstəricilər.
Sahə bazarlarının inkişafında müasir meyllər. İqtisadi qlobollaşma dövründə
rəqabət və təmərgüzləşmə. Sahədə mükəmməl rəqabət modelinin böhranı. Müasir
şəraitdə sahə bazarlarında tənzimləmə siyasətləri. Dövlət tərəfindən həyata keçirilən
antiinhisar tədbirlərinin əsas istiqamətləri. Rəqabətin qorunması. Rəqabətin inkişafına
yönəldilən tədbirlər. Təbii inhisarların fəaliyyətinin tənzimlənməsi. Antiinhisar
qanunvericiliyi.
Sahənin investisiya cəlbediliyici və onu müəyyən edən amillər. İnvestisiya
cəlbediliciyi və investisiya fəallığı. İnvestisiya cəlbediliciyi və investisiya mühiti.
İnvestisiya cəlbediliciliyinin mühüm iqtisadi xarakteristikaları. Bazarın ölçüsü.
Mənfəətlilik. İstehsal güclərinin
mövcudluğu. Bazara giriş maneələri.
Texnologiyanın dəyişilməsi sürəti.
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III. İqtisadiyyatının sahə strukturunun təhlilinin metodoloji məsələləri və
sahələrin inkişaf strategiyaları. Sahə iqtisadiyyatının strukturuna ümumi yanaşma.
İqtisadi fəaliyyətin bütün növlərinin beynəlxalq standart sahə təsnifatı ( ISIC International Standard Industrial Classification of All Economic Activities). İSİC
təsnifat üzrə bölmələr, divizyonlar, qruplar və siniflər. Maddi istehsal sferası və ona
daxil olan sahələr. Xidmət sferası və ona daxil olan əsas sahələr. Kompleksli
sahələrin yarımsahə bölgüsü. Sahələrarası komplekslər.
Sənayenin milli iqtisadiyyat sistemində yeri və rolu. İSİC 4-ə görə sənaye
kompleksinin əsas bölmələri və onlar arasıda nisbətin formalaşmasının əsas amilləri.
Azərbaycan iqtisadiyyatında sənaye fəaliyyətinin struktur xüsusiyyətləri. Sənayenin
əsas sahələrinin inkişaf meyllləri və strategiyaları. Sənaye parkları və sənaye
məhəllərinin yaradılması. Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair
2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı. Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye
və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi. Azərbaycan Respublikasında
kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol
Xəritəsi
Aqrar-sənaye kompleksi sahələrinin milli iqtisadiyyat sistemində yeri və rolu.
Aqrar- sənaye kompleksinin strukturu. Kənd təsərrüfatının sahə xüsusiyyətləri.
Müasir şəraitdsə kənd təsərrüfatının və ərzaq məhsulları istehsalı sənayesinin inkişaf
dinamikası. Aqrar-sənaye kompleksinə daxil olan sahələrin inkişaf strategiyaları.
Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına
dair Strateji Yol Xəritəsi.
İqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda yaradılan yeni dəyərdə, çalışanların ümumi
sayında, əsas fondlarda və investisiya qoyuluşlarında tikintininin payı. Bu
göstəricilərin dinamikasında əsas meyllər. Qeyri-neft sektorunun digər sahələrinin
inkişafında tikintinin rolu: əsas istuiqamətlərin açıqlanması. İnvestisiya - tikinti
kompleksinin stukturu. Azərbaycan Respublikasının iqtisasiyyatında əsas kapitala
investisiyaların dinamikası. Tikinti materiallarının istehsal sənayesinin inkişaf
istiqamətləri. Qarşıdakı dövrdlərdə tikinti sahəsinin inkişaf strategiyaları. Azərbaycan
Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi.
Milli iqtisasadiyyatda xidmət sferası sahələrini yeri və rolu. İSİC 4-ə görə
xidmət sferasına daxil olan sahələrin əsas təsnifat qrupları. Xidmət sferasında struktur
dəyişikliklərinin istiqamətəri. Xidmət sfrasına daxil olan sahələrin inkişaf meyilləri.
Xidmət sahələrinin inkişaf strategiyaları. Azərbaycan Respublikasında logistika və
ticarətin inkişafına, kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz)
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inkişafına, telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair
Strateji Yol Xəritələri.
IV.
Sahələrin inkişafının resurs potensialı
və resurs təminatı
mexanizmləri. Sahənin resurs potensialı və onun strukturu. Resurs təminatının
davamlı inkişafda rolu. Maddi-texniki təminatı sistemi və onun strukturu. Madditexniki təminat sistemində loqistikanın yeri və rolu. Müasir şəraitdə maddi-texniki
təminat mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri.
Sahənin əmək resursları ilə təminatı. Əmək bazarının rolu. Əmək bazarının
tənzimlənməsində dövlətin iştirakı. Əmək resurslarından istifadənin səmərəliliyi və
onun yüksəldilməsi istiqamətləri. Heyətin motvasiyası və əmək ödənişi.
Resurs təminatında icarə və lizinq münasibətlərinin xüsusiyyətləri. İcarə
münasibətlərinin müxtəlif növləri. Tikintidə lizinqin obyektləri və növləri. Lizinq
sxemi və onun həyata keçirilməsi mərhələləri.
Tikintidə resurs yanaşması konsepsiyasının əsas cəhətləri. Resurs yanaşması
konsepsiyasının tətbiqinin məqsədəuyğunluğunu şərtləndirən əsas amillər. Resurs
yanaşması konsepsiyası çərçivəsində investisiya siyasətinin idarə edilməsi.
V. Sahəınin inkiaşafında innovasiya amili və innovasiyaların idarə
edilməsi. Sənayenin modernləşdirilməsi və inkişafında innovasiyaların rolu. Sənaye
sahələrində innovasiyaların xüsusiyyətləri. Sənaye innovasiyalarının növləri.
Müasir şəraitdə tikinti sahəsində innovasiyalar. Texnoloji innovasiyaların
tətbiqi üzrə əsas irəliləyişlər.
İnnovativ texnologiyaların və yeni materialların
tətbiqinin genişləndirilməsi imkanları. Tikinti istehsalında təşkilatı innovasiyaların
tətbiqi.
Sahədə innovasiya fəallığının dəyərləndirilməsi. İnnovasiyaların yayılmasının
sürətləndirilməsi üzrə inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi. Azərbaycan Respublikasında
dövlətin innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri. İnnovasiya infrastrukturunun
inkişaf etdirilməsi.
VI. Sahə idarəetmə sisteminin formalaşması və menecmentin inkişafı.
Sənayedə və tikintidə sahə idarə edilməsi sisteminin formalaşmasının təşkilatiiqtisadi aspektləri. Sənaye sahəsində dövlət idarəetmə strukturları. Tikinti
kompleksində dövlət
idarəetməsinin təşkilati mexanizmləri. Azərbaycan
Respublikasında dövlət idarəetmə orqanlarının inşaat sferasında normativ–metodiki,
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nəzarət və əlaqələndirmə fəaliyyətləri. Tikinti fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində
qanunvericilik.
Müasir şəraitdə menecmentin rolunun yüksəlməsi. Müasir menecmenti
səciyyələndirən əsas cəhətlər. Menecmentin əsas prinsiplərinin həyata keçirilməsi.
Menecmentin əsas funksiyaları və onların kompleksli reallaşdırılması mexanizmləri.
Sənaye sahələrində və tikintidə strateji menecmentin həyata keçirilməsi
formaları. Menecmen strategiyasının hazırlanması metodları. Strategiyanın növləri.
Menecment strategiyasının reallaşdırılmasının əsas formaları. İdarəetmə qərarlarının
hazırlanmasının müasir texnologiyaları. Qərarların qəbulunun idarəetmə prosesində
yeri. İdarəetmə qərarlarının funksiyaları. İdarəetmə qərarlarının təsnifat əlamətləri.
Qərarların qəbulu şəraiti. İdarəetmə qərarının qəbulunun əsas metodları.
Modelləşdirmənin idarəetmə qərarlarının qəbulunda rolu. Modelləşdirmə
metodunun tətbiqinin səmərəli olduğu hallar. Modelləşdirmənin məqsədləri.
İdarəetmə qərarlarının qəbulu modellərinin tipləri. Modellərin qurulması prosesi.
Modelin səmərəliliyinə təsir edən əsas amillər. Modelləşdirmə zamanı oyun
nəzəriyyəsinin tətbiqi.
Menecment sisteminin informasiya təminatı. Mencmentdə informasiya resursu.
İnformasiya təminatı sisteminin strukturu. Yeni informasiya texnologiyaları.
VII. Sahəyə
investisiya qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsi və
stimullaşdırılması mexanizmləri. İnvestisiyaların maliyyələşdirilməsinin əsas
mənbələri.
Maliyyə təminatının institutsional mexanizmi. Maliyyə təminatı
institutlarının strukturu. Ayrı-ayrı institutların funksional rolunun səciyyəsi. Maliyyə
təminatında bank sisteminin yeri. Sənayenin və tikintinin maliyyə təminatının
gücləndirilməsində kommersiya banklarının rolunun gücləndirilməsi istiqamətləri.
Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair StratejiYol
Xəritəsi
Sənayedə investisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması. Əsas kapitala investisiya
qoyuluşlarının stimullaşdırılması mexanizminin strukturu. İnvestisiya qoyuluşlarının
stimullaşdırılmasının alətləri. İnvestisiyaların gömrük-vergi vasitləri ilə
stimullaşdırılması. Stimullaşdırmada kredit mexanizminin rolu. İnvestisiyaların
stimullaşdırılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.
İnvestisiyaların təşviqi mexanizmi. Əsas kapitala investisiyaların təşviqinin
stimullaşdırma sistemində yeri və rolu. İnvestisiyaların təşviqinə dair dünya
təcrübəsinin başlıca cəhətləri. Azərbaycan Respublikasında investisiyaların təşviqi
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mexanizmlərinin təşəkkülü. İnvestisiyaların təşviqinin əsas istiqamətləri.
İnvestisiyaların təşviqinin genişləndirilməsi istiqamətləri.
Mənzil təminatında ipoteka maliyyələşdirilməsi mexanizmləri. İpoteka
kreditləşməsinin rolu. İpoteka kreditinin xüsusiyyətləri. Azərbaycan Respublikasında
ipoteka kreditləşdirilməsinin təşəkkülü və inkişafı.
Dövlət sosial ipotekası.
Kommersiya banklarının ipoteka kreditləşdirilməsində iştirakı. İpotekanın idarə
edilməsi mexanizminin inkişafı. İpoteka və zəmanətli kreditlər Fondunun rolu.
VIII. Sahələrin inkişafının dövlət tənzimlənməsi və investisiya siyasətinin
istiqamətləri. Sahələrin inkişafının dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyi. Sahədə bazar
və dövlət tənzimlənməsinin uzlaşdırılması. Dövlət tənzimlənməsinin əsas
istiqamətləri. Dövlət tənzimlənməsinin formaları və alətləri. Dövlət tənzimlənməsinin
institutsional mexanizmi. Müasir şəraitdə tikintiyə dövlət nəzarəti sahəsində
islahatların istiqamətləri.
Dövlət investisiya siyasətinin əsas istiqamətləri. İnvestisiya siyasətinin iqtisadi
inkişaf mexaniznində yeri. Müasir şəraitdə əsas kapitala investisya qoyuluşlarının
prioritetləri. İnvestisiya siyasətinin iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafının
sürətləndirilməsində rolu.
Dövlət Proqramları çərçivəsində əsas kapitala investisiya qoyuluşları və onun
iqtisadi inkişafın sürətlənduirilməsində rolu. Əsas kapitala investisiyaların
strukturunda irəliləyişlər. Əsas kapitala investisiyaların cəlb edilməsində regionların
sosial-iqtisadi inkişafına, sənayenin, yanacaq-enerji kompleksinin inkişafına, ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair Dövlət Proqramlarının rolu.
Müasir şəraitdə əsas kapitala birbaşa investisiyaların cəlb edilməsi strategiyası.
Qloballaşma və əsas kapitala birbaşa investisiyaların rolunun yüksəlməsi. Əsas
kapitala
birbaşa xarici
investisiyaların milli iqtisadiyyatın inkişafının
sürətləndirilməsinə təsirinin
istiqamətləri. Birbaşa xarici investisiyaların
innovasiyaların yayılmasının genişləndirilməsində rolu. Birbaşa xarici investisiyaların
qorunması barədə qanunvericilik. Birbaşa investisiyaların cəlb edilməsində strateji
hədəflər.
Uyğun qiymətə mənzil təminatı strategiyasının reallaşdırılmasının bazar
tələbinin ödənilməsində rolu. Mənzilə təlabatın ödənilməsi sahəsində irəliləyişlər və
mövcud problemlər.
Əhalinin mənzil şəraitinin daha da
yaxşılaşdırılması
strategiyaları və onların reallaşdırılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi.
Azərbaycan Respublikasında uyğun qiymətə mənzil təminatının inkişafına dair
Strateji Yol Xəritəsi.
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5312.01 – “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul üçün imtahanın
SUALLARI
1. İqtisadi inkişafda sahəvi xüsusiyyətlər və onları doğuran amillər.
2. Sahə iqtisadiyyatı və makroiqtisadiyyat.
3. Sahə iqtisasdiyyatı və mikroiqtisadiyyat.
4. Sahənin milli iqtisadiyyatda yerinin aşkar edilməsi.
5. Sahədə istehsal və ya xidmətin təşkili prinsiplərinin müəyyən edilməsi.
6. Sahə iqtisadiyyatının araşdırılmasında tətbiq edilən əsas metodlar.
7. Sahə bazarlarının əsas təsnifat əlamətləri.
8. Sahədə bazar strukturu və rəqabət.
9. Sahədə mükəmməl və qeyri mükəmməl rəqabət bazarları.
10. Sahə bazarlarının inkişafında müasir meyllər.
11. Müasir şəraitdə sahə bazarlarında tənzimləmə siyasətləri.
12. Dövlət
tərəfindən həyata keçirilən
antiinhisar tədbirlərinin əsas
istiqamətləri.
13. Təbii inhisarların fəaliyyətinin tənzimlənməsi.
14. Sahənin investisiya cəlbediliyici və onu müəyyən edən amillər.
15. Xidmət sferası və ona daxil olan əsas sahələr.
16. Sənayenin milli iqtisadiyyat sistemində yeri və rolu.
17. Sənayenin əsas sahələrinin inkişaf meyllləri və strategiyaları.
18. Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər
üçün Dövlət Proqramı.
19. Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair
Strateji Yol Xəritəsi.
20. Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak
mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi
21. Azərbaycan Respublikasının iqtisasiyyatında əsas kapitala investisiyaların
dinamikası.
22. Tikinti materiallarının istehsal sənayesinin inkişaf istiqamətləri.
23. Əmək resurslarından istifadənin səmərəliliyi və onun yüksəldilməsi
istiqamətləri.
24. Heyətin motvasiyası və əmək ödənişi.
25. Resurs təminatında icarə və lizinq münasibətlərinin xüsusiyyətləri.
26. Tikintidə lizinqin obyektləri və növləri.
27. Lizinq sxemi və onun həyata keçirilməsi mərhələləri.
28. Sənayenin modernləşdirilməsi və inkişafında innovasiyaların rolu.
29. Sənaye innovasiyalarının növləri.
30. Müasir şəraitdə tikinti sahəsində innovasiyalar.
31. Tikinti fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində qanunvericilik.
32. Müasir menecmenti səciyyələndirən əsas cəhətlər.
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33. Menecmentin əsas prinsiplərinin həyata keçirilməsi.
34. Menecmentin əsas funksiyaları və onların kompleksli reallaşdırılması
mexanizmləri.
35. Menecment strategiyasının reallaşdırılmasının əsas formaları.
36. İdarəetmə qərarlarının funksiyaları.
37. İdarəetmə qərarının qəbulunun əsas metodları.
38. Menecment sisteminin informasiya təminatı.
39. Mencmentdə informasiya resursu.
40. İnvestisiyaların maliyyələşdirilməsinin əsas mənbələri.
41. Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair
StratejiYol Xəritəsi
42. Sənayedə investisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması.
43. İnvestisiya qoyuluşlarının stimullaşdırılmasının alətləri.
44. İnvestisiyaların təşviqinin əsas istiqamətləri.
45. Mənzil təminatında ipoteka maliyyələşdirilməsi mexanizmləri.
46. İpoteka kreditinin xüsusiyyətləri.
47. Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləşdirilməsinin təşəkkülü və
inkişafı.
48. Dövlət sosial ipotekası.
49. İpoteka və zəmanətli kreditlər Fondunun rolu.
50. Dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri.
51. Dövlət tənzimlənməsinin formaları və alətləri.
52. Dövlət investisiya siyasətinin əsas istiqamətləri.
53. Müasir şəraitdə əsas kapitala investisya qoyuluşlarının prioritetləri.
54. İnvestisiya siyasətinin iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafının
sürətləndirilməsində rolu.
55. Dövlət Proqramları çərçivəsində əsas kapitala investisiya qoyuluşları və onun
iqtisadi inkişafın sürətlənduirilməsində rolu.
56. Müasir şəraitdə əsas kapitala birbaşa investisiyaların cəlb edilməsi
strategiyası.
57. Əsas kapitala birbaşa xarici investisiyaların milli iqtisadiyyatın inkişafının
sürətləndirilməsinə təsirinin istiqamətləri.
58. Birbaşa investisiyaların cəlb edilməsində strateji hədəflər.
59. Mənzilə təlabatın ödənilməsi sahəsində irəliləyişlər və mövcud problemlər.
60. Azərbaycan Respublikasında uyğun qiymətə mənzil təminatının inkişafına
dair Strateji Yol Xəritəsi.
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