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1.Proqramın tətbiq dairəsi və normativ əsasları (istinadlar): 

 

Bu proqram "Ali təhsilin doktorantura səviyyəsi üzrə ixtisasların Təsnifatı"nın təsdiq 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 mart 2012-ci il 

tarixli, 65 nömrəli qərarı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 

Komissiyası rəyasət heyətinin 2012-ci il 13 aprel tarixli (protokol №06-R) qərarı ilə təsdiq 

edilmiş və rəyasət heyətinin 2015-ci il 30 oktyabr tarixli (protokol № 13-R) qərarı ilə 

əlavələr edilmiş Azərbaycan Respublikasinda Elmi Və Elmi-Pedaqoji İşçilərə Elmi 

Dərəcələrin Verilməsi Üzrə İxtisaslarin Nomenklaturası və 5308.01-“Ümumi 

iqtisadiyyat” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru hazırlığı proqramının minimum ixtisas 

imtahanının əhatə etdiyi mövzular əsasında tərtib edilmişdir.  

 

2.Fəlsəfə doktoru hazırlığı proqramı üzrə 5308.01-“Ümumi iqtisadiyyat” ixtisası üzrə 

fəlsəfə doktoru minimum ixtisas imtahanının strukturu: 

İmtahanın keçirilmə forması:  

- İmtahan yazılı formada keçirilir. 

Minimum ixtisas imtahanının strukturu:  

- İmtahan imtahan biletinə cavabdan ibarətdir. Biletin 2 sualı proqramın “Ümumi 

iqtisadi nəzəriyyənin baza konsepsiyaları, institusional iqtisadiyyat” bölməsindən; 2 sualı 

“Makroiqtisadiyyat və milli iqtisadiyyatin tənzimlənməsi problemləri” bölməsindən daxil 

edilir. Bundan əlavə biletə doktorant və ya dissertantın dissertasiya mövzusuna dair sual 

daxil edilir. Bu sual dissertasiyada araşdırılan problemin nəzəri və sahəvi aspektlərinin 

xarakteristikasına dair olur. Bu bölmənin sualları hər bir doktorant və dissertant üçün 

ayılıqda, onun elmi rəhbərinin iştirakı ilə kafedra tərəfindən tərtib edilərək, kafedra 

iclasında təsdiq edilir və imtahandan əvvəl iclasın protokolundan çıxarışla ilə birgə 

doktorantura şöbəsinə təqdm edilir.   

Bilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi: 



- Biletin hər bir sualı 5 (beş) ballıq şkala ilə qiymətləndirilir. Yekun qiymət biletin 

bütün suallarından ədədi orta qiymətin çıxarılması ilə hesablanır və yekun 

qiymətləndirmə 5 (beş) ballıq şkala ilə aşağıdakı prinsip əsasında həyata keçirirlir: 

1. “Əla”-5 bal (5 ballıq şkala ilə); 

2. “Yaxşı”-4 bal (5 ballıq şkala ilə); 

3. “Kafi”-3 bal (5 ballıq şkala ilə); 

4. “Qeyri-kafi”-2 bal (5 ballıq şkala ilə); 

Qiymətləndirmə meyarları: 

 Ballar 

Cavab tam əhatəlidir, ixtisas üzrə zəruri biliklər nümayiş etdirilmişdir 5 

Cavab tam əhatəlidir, cuzi iradlar mövcuddur 4 

Cavab tam əhatəli deyil, ciddi iradlar mövcuddur 3 

Qoyulan suala cavab verilməmişdir 2 

 

Verilən tapşılıqların hər hansı birinin yerinə yetirilməməsi (və ya onu yerinə yetirməkdən 

imtina etmək) adətən, fəlsəfə doktoru minimum ixtisas imtahanı üzrə bütövlükdə “qeyr-

kafi” qiymətin yazılması üçün əsas kimi çıxış edir.  

3. Proqramın məzmumu: 

Bu proqramın məqsədi doktorant və dissertantların “Ümumi iqtisadiyyat” sahəsində 

nəzəri bilik və praktik bacarıqlar əldə etməsini təmin etməkdir. Proqramın 

mənimsənilməsində əsas vəzifələr iqtisadi sistemlərin fəaliyyəti sahəsində meydana çıxan 

iqtisadi münasibətlərə dair nəzəri biliklərin və praktiki bacarıqların formalaşdırılması; 

müasir qloballaşan iqtisadi münasibətlərin inkişaf tendensiyalarını nəzərə almaqla 

bötüvlükdə iqtisadi hadisə və proseslərin təhlilinin metod, mexanizm, alət və 

texnologiyalarının öyrənilməsidir.  

 

 



I BÖLMƏ-ÜMUMİ İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏNİN BAZA KONSEPSİYALARI, 

İNSTİTUSİONAL İQTİSADİYYAT: 

 

MÖVZU 1. İQTİSAD ELMİNİN PREDMETİ, METODU, METODOLOJİ 

ƏSASLARI VƏ GENEZİSİ 

İqtisadi nəzəriyyənin elm sahəsi kimi səciyyəsi və onun predmetinin formalaşmasına 

müxtəlif yanaşmalar, tədqiqat dairəsi, obyekti, subyekti və predmeti. İqtisad elminin 

predmetinin milli sərvət, istehsal və iqtisadi münasibətlər, iqtisadi qanunlar, iqtisadi 

subyektlərin davranışı, məhdud resurslardan səmərəli istifadə edilməsi və s. kimi şərhi.  

İqtisadi nəzəriyyənin strukturu və tərkib hissələri. İqtisadi prinsip və qanunauyğunluqlar. 

İqtisadiyyatın səviyyələri: mikroiqtisadiyyat, makroiqtisadiyyat, mezo və 

meqaiqtisadiyyat, normativ və pozitiv iqtisadiyyat. 

İqtisai nəzəriyyənin metodoloji yanaşmaları. İqtisadi model və paradiqmalar. 

İqtisadi nəzəriyyənin metodologiyası və tədqiqat metodları, vəzifə və funksiyaları. 

İqtisadi nəzəriyyənin praktiki əhəmiyyəti və onun iqtisadi həyatda rolu. 

İqtisadi fəaliyyətin əsasları, şərtləri və qanunauyğunluqları. 

 

MÖVZU 2. İNSTİTUSİONAL İQTİSADİYYATIN ƏSASLARI 

“İnstitusionalizm”in əsasları. «İnstitut» anlayışı, iqtisadi kateqoriya kimi onun mahiyyəti. 

İnstitutların cəmiyyətdə və iqtisadiyyatda rolu, onların insan davranışına təsiri. Formal və 

qeyri-formal institutlar. İnstitusional nəzəriyyənin əsas müddəaları, nümayəndələri. 

Mülkiyyət ilkin iqtisadi institut kimi. Mülkiyyət iqtisadi kateqoriyasına müxtəlif elmi 

baxışlar. Mülkiyyət hüquqi kateqoriya kimi. Dövlətsizləşdirmə və özəlləşdirilməsinin 

prosesinin mahiyyəti və istiqamətləri. Azərbaycanda dövlət mülkiyyətinin 

özəlləşdirilməsinin üsulları, mərhələləri və nəticələri. 

Transaksiyalar anlayışı və növləri. Transaksiya xərcləri anlayışı. Transaksiya xərcləri və 

istehsal xərcləri. Transaksiya xərclərinin növləri. İnformasiyanın axtarışı və 

alternativlərin aşkar edilməsi xərcləri. Ölçmə xərcləri. Danışıqların aparılması və 



kontraktların bağlanması xərcləri. Mülkiyyət hüquqlarının spesifikləşdirilməsi və 

müdafiəsi xərcləri. 

Opportunist davranış xərcləri. Xarici Effektlər. Kouz Teoremi. Pozner Teoremi  

 

MÖVZU 3. İNSTİTUSİONAL MÜHİT,  İNSTİTUSİONAL DƏYİŞİKLİKLƏR, 

BAZARLARIN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN DİSKRET İNSTİTUSİONAL 

ALTERNATİVLƏRİ 

 

Koordinasiya mexanizmləri anlayışı və növləri. Bazar – koordinasiyanın xüsusi 

mexanizmidir.Bazar qarşılıqlı təsirinin xərcləri və gəlirləri və bazarın hüdudları. 

Bazarların növləri. 

İyerarxiyalar nə üçün və necə meydana gəlir. İerarxiyanın artması. İyerarxik strukturlarda 

meydana gələn problemlər. Firmaların tipləri. Dövlət iyerarxiya kimi. Şəbəkə 

koordinasiya mexanizmi kimi. Şəbəkə qarşılıqlı fəaliyyətinin üstünlükləri və qüsurları. 

Təşkilatlararasi şəbəkələrin əsas tipləri. 

«Biletsiz adam problemi» və kollektiv fəaliyyətlər problemi. İqtisadi nemətlərin 

tipologiyası. Qrupların tipologiyası. Qrup və nemətlərin parametrləri kollektiv 

fəaliyyətlər probleminin amilləri kimi. 

Kollektiv fəaliyyətlər probleminin həlli: institusional sazişlərin səviyyəsi. Kollektiv 

fəaliyyətlər probleminin həlli: sosial mühitin səviyyəsi – sosial kapital. Kollektiv 

fəaliyyətlər probleminin həllinin olmaması. 

İnstitusional dəyişikliklər anlayışı. İnstitusional dəyişikliklərin sxemi. İnstitutlar və 

institusional dəyişikliklərin meydana gəlmə mexanizmi. İnstitusional dəyişikliklərin 

yayılma mexanizmləri. İnstitusional dəyişikliklərin ümumiləşdirilmiş təsnifatı.  

İnstitusional ətalətin dəf edilməsi problemi. Alternativ institutların nisbi üstünlüklərinə və 

çatışmazlıqlarına təsir edən amillər. 

İqtisadi tənzimləmənin növləri. Tənzimləmənin diskret institusional alternativləri 

arasında seçim. Tənzimləmənin diskret institusional alternativləri seçiminin 



formallaşdırılmış üsulları. Təbii inhisarların fəaliyyət göstərməsinin diskret institusional 

alternativlərinin müqayisə edilmə meyarları. Təbii inhisar subyektinin fəaliyyət 

göstərməsinin institusional alternativləri. Diskret institusional alternativlərin müqayisəli 

təhlili   

 

 

MÖVZU 4. İQTİSADİ SİSTEMLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN BAZA 

KONSEPSİYALARI, YENİ İNSTİTUSİONAL DÖVLƏT  

NƏZƏRİYYƏSİ  

  

İqtisadi sistemin mahiyyəti. İqtisadi sistemin ünsürləri. İqtisadi sistemin inkişafının 

qanunauyğunluqları, fəaliyyəti, tənzimlənməsi və onların trasformasiyası.  

İqtisadi sistemlərin təsnifat meyarları və növləri. İnzibati-amirlik sistemi. Bazar sistemi. 

Qarışıq sistem. Ənənəvi sistem. Qarışıq iqtisadiyyat və onun parametrləri. Milli iqtisadi 

sistemlər. İqtisadi sistemdə təsərrüfatçılıq elementləri və formaları.  

İqtisadi subyektlərin fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsi. İqtisadi təhlildə iqtisadi fəaliyyətin 

tarazlı və davamlı xarakteri.  

İqtisadi nəzəriyyədə güc və hakimiyyət. Anarxiyanın iqtisadi nəzəriyyəsi – güc 

potensialının bərabər bölgüsü halı. Güc potensialının qeyri-bərabər bölgüsü – dövlətin 

genezisi. 

İctimai müqavilə nəzəriyyələri. Dövlətin fəaliyyəti, hökmdarın – idarəedənin (hökumətin) 

stimulları və agent problemləri. 

 

MÖVZU 5. BAZAR MEXANİZMİ, RƏQABƏT VƏ ANTİİNHİSAR 

TƏNZİMLƏNMƏSİ 

Bazarın yaranma şərtləri və funksiyaları. Bazarlar sisteminin fəaliyyəti. Bazar 

infrastrukturunun mahiyyəti və elementləri. 

Bazar mexanizminin fəaliyyətində tələb və təklifin rolu. İstehlakçı tələbinin qiymətlərin 

dəyişilməsinə olan reaksiyası, tələb və təklifin elastikliyi kimi.  



Bazar tarazlığının mahiyyəti. Tələb və təklifin uzlaşmasında qiymətin rolu. Tarazlı 

bazarın formalaşmasında tarazlı qiyməti. Bazar tarazlığının L.Valras və A.Marşal  şərhi. 

Tarazlı qiymətlə tarazlı kəmiyyətin qrafik şərhi. Əmtəə qıtlığı və artıqlığının yaranması 

şərtləri. Tarazlı qiymət və tarazlı kəmiyyəti təklifin və tələbin kəmiyyətinin uzlaşmasının 

nəticəsi kimi. Normal, təklif qiyməti anlayışları. Ani,  qısamüddətli və uzunmüddətli 

tarazlıq şərtləri.  

Bazar iqtisadiyyatında qiymətin əmələ gəlməsinin xüsusiyyətləri. Tələb və təklif 

amillərinin qiymətəmələgəlmədə rolu. Qiymətin əmələgəlmə prosesində gəlir və istehsal 

xərclərinin rolu. Qiymətin tələb və təklifdən asılılığı. 

Rəqabətin formalarını əks etdirən cəhətlər və rəqabət formalarının bazar qiymətlərinə təsir 

xüsusiyyətləri. Təkmil və qeyri-təkmil rəqabətin qrafik təsviri. Sağlam və haqsız rəqabət.  

İqtisadiyyatda inhisarçılıq, qeyri-təkmil rəqabət. Oleqapoliya qeyri-təkmil rəqabətin 

forması kimi. Oleqapoliyanın modelləri. Rəqabətli və oleqopolik inhisarın fəaliyyət 

xüsusiyyətləri. Oleqapolik bazar strukturu və onu xarakterizə edən əsas cəhətlər. 

Rəqabətlə inhisarın müqayisəsi. 

Antiinhisar tənzimləmənin mahiyyəti. İlkin antiinhisar qanunvericiliyi: Şerman qanunu, 

Kleyton qanunu, Robinson-Petman, Şeler-Kefover düzəlişləri. Dövlətin antiinhisar 

qanunvericiliyi, iqtisadi fəallığın yüksəlməsi. Azərbaycanda rəqabət və antiinhisar 

fəaliyyəti haqqında qanunlar. 

 

MÖVZU 6. İSTEHSAL VƏ AMİL GƏLİRLƏRİ NƏZƏRİYYƏSİ 

    İstehsal prosesi və istehsal amilləri. Marksist və marjinalist yanaşmaya əsasən istehsal 

amillərinin təsnifatı. Əsas istehsal amilləri. Torpaq və kapital amilinin xarakteristikası. 

Əmək və sahibkarlıq qabiliyyəti amilinin xarakteristikası. İstehsal artımının istehsal 

amillərinin istifadəsindən asılılığı. İstehsalın xətti, Leontyev, Kobb-Duqlas funksiyası.   

Qısamüddətli dövrdə istehsal və istehsal funksiyası. Əməyin son hədd məhsulu,verimin 

azalması qanununu. Son hədd məhsulu və məcmu məhsul. Əməyin son hədd məhsulu və 



məcmu məhsulun hesablanması. Məcmu məhsulun maksumallaşması şərtləri, əməyin orta 

məhsulunun hesablanması. 

Uzunmüddətli dövrdə istehsal funksiyası. İstehsal amillərinin əvəzlənməsi göstəriciləri. 

İzokvantın mahiyyəti, istehsalın xətti, Leontyev, Kobb-Duqlas funksiyasına uyğun olaraq 

izokvantlar. İzokvantların mailliyinin izahı. Kapital və əməktutumlu texnologiyalarda 

izokvantlar. 

Amil gəlirləri nəzəriyyəsi və onların funksional bölgüsü. Gəlirin mahiyyəti və 

təsnifatı.Mənfəətin mahiyyəti və növləri, onların hesablanması qaydaları, rentabellik 

anlayışı, zərərin mahiyyəti. Mənfəətin artmasına təsir göstərən amillər.Əmək haqqının 

müxtəlif şərhləri, əmək haqqının növləri, formaları və sistemlərinin səciyyəsi. 

Firmanın səmərəli fəaliyyəti və investisiya fəallığı, investisiya cəlbediciliyi. 

Diskontlaşdırma və onun göstəriciləri. 

 

MÖVZU 7. İSTEHLAKÇI DAVRANIŞI, TƏKMİL VƏ QEYRİ-TƏKMİL 

RƏQABƏT, İNHİSAR ŞƏRAİTİNDƏ FİRMANIN DAVRANIŞI 

İstehlakçı davranışının mahiyyəti. İstehlakçının bazar qiymətlərinə müvafiq  tələbatının 

maksimum ödənilməsi ilə bağlı davranışı. İstehlakçı davranışına dair nəzəri baxışlar. 

İstehlakçının davranışına təsir göstərən amillər.  

İstehlakçı davranışının son faydalılıq nəzəriyyəsi– Q.Qossen qanunu. V.Pareto və 

J.Xiksin son faydalılıq nəzəriyyəsi. İstehlak olunan nemətlərin kəmiyyətinin artımının son 

faydalılıqla tərs mütənasibliyi. Son hədd faydalılığın azalması qanunu. Faydalılıq və 

qiymətlilik. Ümumi faydalılıqla son hədd faydalılığının qrafik izahı. İstehlakçı tarazlığı: 

əvəz olunma effekti, gəlir effekti. Son hədd faydalılığının müəyyənləşdirilməsi 

prinsipləri. 

İstehlakçı artığı və onun qrafik izahı. Büdcə xətti. Pul gəlirləri ilə büdcə xəttindəki 

dəyişiklik. Qiymət dəyişikliyinin büdcə xəttinə  təsiri. Fərqsizlik əyrisi. İstehlakçının 

fərqsizlik əyrisinin qrafik təsviri. İstehlakçı davranışında seçimə üstünlük verməklə 

mövcud gəlirlə maksimum faydalanma prosesi. 



Firmanın davranışına dair nəzəri baxış. Xalis və ya təkmil rəqabət şəraitində firmaların 

davranışı. Sərbəstliyin olması, onların say çoxluğu, eyni adlı məhsulun üstünlüyü, qiymət 

üzərində məhdud səviyyəli nəzarət, sahəyə sərbəst daxil olub və çıxmağın mümkünlüyü. 

İnhisarlı və qeyri-təkmil rəqabət şəraitində firmaların darvanışı. Qeyri-təkmil rəqabət və 

firmaların davranışında qısa və uzunmüddətli dövrdə mənfəətin 

maksimumlaşdırılmasının müəyyənləşdirilməsi. Qeyri-qiymət rəqabət şəraiti və firmanın 

davranışı.  

Oliqapoliya şəraitində firmanın davranışı bilavasitə. Oleqapoliya şəraitindəki qeyri-

qiymət rəqabəti və firmanın davranışı. Firmanın davranışının qrafik təsviri. 

İnhisar şəraitində firmanın davranışı.Təbii inhisar şəraitində firmanın davranışındakı 

xüsusiyyətlər; Tələb əyrisinə uyğun inhisarçı firma istehsalın həcmi ilə qiymət 

səviyyəsinin müəyyənləşdirməsi. İnhisarçı firmanın son hədd gəliri və tələb elastikliyi. 

İnhisarçı firmanın qısa müddətli və uzun müddətli dövrlərdə tarazlığı. Son hədd gəliri ilə 

son hədd xərci arasındakı bərabərlik. 

Uzunmüddətli dövr ərzində inhisarçı firmanın gəliri və istehsalın həcmi inhisarçı firmanın 

iqtisadi mənfəəti  əldə etməsi prosesi. 

İnhisarçı firmanın qiymət ayrı-seçkiliyi vasitəsi ilə davranışı. İnhisar şəraitində firmanın 

davranışında az məhsulun istehsalı, baha qiymətə satılması və süni qıtlığın yaradılması. 

İqtisadi və sosial təbəqələşmə. İnhisarçı firmanın davranış həddinin antiinhisar 

tənzimlənməsinin zəruriliyi. Rəqabət mühiti və cəmiyyətin qazancı. 

  

 

MÖVZU 8. ƏHALİ GƏLİRLƏRİ, HƏYAT SƏVİYYƏSİ, YOXSULLUQ, 

DÖVLƏTİN SOSİAL SİYASƏTİ 

Əhali gəlirləri və onların formalaşması. Əhali gəlirlərinin təsnifatı. Gəlirlərin 

bölüşdürülməsi. Bazar iqtisadiyyatında gəlirlərin bölgüsü xüsusiyyətləri. Əməyə görə 

gəlirlərin bölgüsü. Kapitala görə gəlirlərin bölgüsü. Gəlirlərin bərabərsizliyini müəyyən 



edən fərdi amillər. Gəlirlərin bərabərsizliyini müəyyən edən institusional 

amillər.Gəlirlərin formalaşması və bölüşdürülməsinə bazar mexanizminin təsiri.  

Amil gəlirlərinin bölgüsünün neoklassik nəzəriyyəsi. Sosial ədalət nəzəriyyələrinin əsas 

müddəaları və nümayəndələri. 

Gəlirlərin bərabərsizliyi göstəriciləri. Gəlirlərin bərabərsizliyinin müəyyən olunmasının 

desil əmsalı. Gəlirlərin bərabərsizliyinin müəyyən olunmasının fondlar və kvintil əmsalı. 

Gəlirlərin bərabərsizliyinin müəyyən olunmasının kvartil, dispersiya və variasiya əmsalı. 

Gəlirlərin bölgüsü funksiyasının qrafiki. Dispersiya və variasiya əmsallarının 

hesablanması və çatışmazlıqları. Gəlirlərdə bərabərlik və səmərəlilik problemi. 

Gəlirlərin yenidən bölgüsünün forma və metodları.Gəlirlərlə bağlı dövlət siyasəti: 

zəruriliyi və vəzifələri, istiqamətləri.Gəlirlərin dövlət tərəfindən yenidən bölüşdürülməsi. 

Sosial müavinətlər. 

Həyat səviyyəsi və onun göstəriciləri. Yoxsulluq və onun qiymətləndirilməsi. Dövlətin 

sosial siyasəti və əsas istiqamətləri. 

 

II BÖLMƏ-MAKROİQTİSADİYYAT VƏ MİLLİ İQTİSADİYYATIN 

TƏNZİMLƏNMƏSİ PROBLEMLƏRİ 

MÖVZU 9. MAKROİQTİSADİ TƏHLİLİN ƏSASLARI, MİLLİ 

İQTİSADİYYATIN İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ 

Makroiqtisadiyyat anlayışı və onun əsas problemləri. Makroiqtisadiyyatın tədqiqat 

metodologiyası.  

Milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafı. Milli iqtisadi sistem və milli iqtisadi inkişaf 

modeli. Milli məhsulun təkrar istehsalı: mahiyyəti, tipləri və meyarı. Ümumi Milli Məhsul 

(ÜMM) istehsalı, müasir dövrdə reallaşma nəzəriyyəsi. 

Milli sərvətin mahiyyəti və strukturu. Milli hesablar sistemi. Əsas makroiqtisadi 

göstəricilər. ÜDM  və onun hesablanması metodları. ÜDM-in artım səviyyəsi və iqtisadi 

rifah halı. 

 



MÖVZU 10. MAKROİQTİSADİ  TARAZLIQ MODELLƏRİ 

Makroiqtisadi  tarazlığın  mahiyyəti və modelləri. Əmtəə  və xidmətlər bazarlarında 

makroiqtisadi tarazlıq. Əmtəə və pul bazarında makroiqtisadi tarazlıq. 

Məcmu tələb və məcmu təklif milli iqtisadiyyatın fəallıq səviyyəsi kimi. Məcmu tələb və 

onun strukturu. Məcmu təklif və onun strukturu. 

Məcmu tələb və məcmu təklifin müvazinət modeli. 

 

MÖVZU 11. İQTİSАDİ АRTIM, İSTEHLAK, 

YIĞIM VƏ İNVESTİSİYALARN QARŞILQLI ƏLAQƏSİ MODELLƏRİ 

 

İqtsiаdi аrtımın mahiyyəti və meyarları. İqtisadi artımın amilləri. İqtisadi artımın tipləri. 

İqtisаdi аrtımın modelləri. 

İstehlak və onun funksiyaları. Yığım və onun funksiyaları. İnvestisiyanın və onun 

funksiyaları. 

İstehlak, yığım və investisiyanın  qarşılıqlı əlaqəsi. Mültiplikator və akselerator 

nəzəriyyələri. 

 

MÖVZU 12. MAKROİQTİSADİ DİNAMİKA VƏ QEYRİ-SABİTLİK, İQTİSADİ 

TSİKLLƏR NƏZƏRİYYƏSİ 

Makroiqtisadi qeyri-sabitliyin təzahür formaları. Tsikl makroiqtisadi dinamikanın forması 

kimi. İqtisadi tsikllərin təsnifatı və dövri xarakteri. Tsikllərin hərəkətinin səbəbləri. 

Dövlətin iqtisadi tsikl və böhrana təsiri. 

İşsizlik: mahiyyəti, səviyyəsi, səbəbləri. İşsizliyin növləri. İşsizliyin göstəriciləri və 

dinamikası. Oyken qanunu. İşsizliyin sosial-iqtisadi nəticələri.  

Dövlətin məşğulluq siyasəti.  

İnflyasiyanın mahiyyəti və səbəbləri. İnflyasiyanın növləri və formaları. İnflyasiyanın 

ölçülməsi mexanizmi: inflyasiya məsrəfləri. İnflyasiyanın sosial-iqtisadi nəticələri. 

Dövlətn antiinflyasiya siyasəti.  



 

MÖVZU 13. MАLİYYƏ SİSTEMİ, VЕRGİ SİSTЕMİ, PUL, KREDİT VƏ BANK 

SİSTEMİ 

Mаliyyənin mahiyyəti və funksiyаlаrı.  Mаliyyə  sistеmi. Dövlət büdcəsi və onun 

strukturu. Büdcə kəsiri və onun maliyyələşdirilməsi yolları. Dövlət borcu və onun 

sosial-iqtisadi nəticələri. 

Vеrgilərin mahiyyəti funksiyaları və növləri. Vergi sistеmi və vergiqoymanın 

prinsipləri. Vеrgi siyasəti. Fiskаl siyаsət. 

Pul tədаvülü və pul  sistemi. Pul bazarı və  оnun tarazlığı, məqsədi və еlеmеntləri. 

Krеditin zəruriliyi, mənbələri və fоrmаlаrı. Krеdit sistеmi. 

Mərkəzi Bаnk və оnun funksiyаlаrı. Bаnk əməliyyаtlаrı. Qiymətli kağızlar, funksiyaları 

və strukturu. 

Maliyyə bazarlarınn fəaliyyət prinsipləri. 

 

MÖVZU 14. DÖVLƏTİN İQTİSADİ SİYASƏTİ VƏ MİLLİ İQTİSADİYYATIN 

TƏHLÜKƏSİZLİYİ PROBEMLƏRİ 

İqtisadiyyatın  dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyi və mahiyyəti. Dövlət tənzimlənməsinin 

formaları və üsulları. Dövlətin iqtisadi siyasəti. 

Açıq iqtisadiyyat və onun xarakterik cəhətləri. Milli iqtisiadiyyatın açıqlıq həddinin 

meyarı və həlli. 

İqtisadi təhlükəsizlik və onun göstəriciləri. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması 

amilləri. 

 

I BÖLMƏ ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI NÜMUNƏLƏRİ: 

1. İqtisad elminin elm sahəsi kimi səciyyəsi, tədqiqat dairəsi, obyekti, subyekti, predmet, 

vəzifə və funksiyaları; 

2. Metodologiya və elmi tədqiqat metodları anlayışlarının mahiyyəti, “İqtisadi 

nəzəriyyə”nin əsas metodları və metodoloji yanaşmaları; 



3. İqtisadi model, paradiqma, kateqoriya, iqtisadi praktika anlayışlarının mahiyyəti, 

iqtisadi qanunlar sisteminə daxil olan əsas növ qanunlar:  

4. “İqtisadi Nəzəriyyə”nin təhlil metodları və bölmələri, iqtisad elminin səviyyələri: 

5. İnstitusional nəzəriyyənin əsas müddəaları, iqtisadi institutların mahiyyəti və 

xüsusiyyətləri:  

6. İnstitutsional mühit və institutsional sazişlər anlayışının mahiyyəti. 

7. Mülkiyyət hüquqlarının mahiyyəti və iqtisadi əhəmiyyəti. 

8. Kouz teoreminin mahiyyəti və əhəmiyyəti. 

9. Pozner qaydasının mahiyyəti. 

10. İnstitutsional dəyişikliklər və onların sxemi. 

11. İnstitutsional təhlil və onların tipləri. 

12. İnstitutsional fəaliyyətin ümumi və spesifik nəticələri. 

13. Tənzimləmənin diskret institutsional alternativləri arasında seçim üsulları. 

14. Diskret institutsional alternativlərin müqayisəli təhlili xüsusiyyətləri. 

15. İnstitutsional sahədə iqtisadi tənzimləmənin növləri. 

16. İnstitutsional təhlilin baza üsulları. 

17. İqtisadi sistem və onun əsas elementləri;  

18. İqtisadi sistemlərin təsnifat meyarları və növləri; 

19. İctimai təsərrüfatın əsas formaları, onların xarakterik xüsusiyyətləri və modelləri; 

20. Bazar iqtisadiyyatının subyekt strukturu və bazar subyektlərinin rolları;  

21. Bazarın quruluşu, onun əlamətləri, bazarlar sisteminin mahiyyəti, bazarların təsnifatı;  

22. Bazar infrastrukturunun mahiyyəti və elementləri;  

23.  Tələbin mahiyyəti, növləri, azalan tələb qanunu, tələb əyrisi, tələbə təsir edən amillər;  

24. Tələbin elastikliyi anlayışı, onun növləri və hesablanması üsulları;  

25. Tələbin elastikliyindən asılı olaraq tələb əyrisinin dəyişməsi;  

26. Təklifin mahiyyəti, təklifin dəyişməsi qanunu, təklif əyrisi, təklifə təsir edən amillər;  

27.  Təklifin elastikliyi onun hesablanması və növləri;  

28. Bazar tarazlığının mahiyyəti, onun qrafiki, tələb və təklifin 4 qaydası;  



29.  Rəqabətin mahiyyəti, yaranmasının obyektiv şərtləri və növləri;  

30. Təkmil rəqabətin əlamətləri və qeyri-təkmil rəqabətin modelləri;  

31. İnhisar qiyməti, inhisarçı rəqabətin mahiyyəti, inhisarların rəqabət mübarizəsi metodları 

və vasitələri;  

32. İstehsal prosesi və istehsal amillərinin xarakteristikası, istehsal funksiyası;  

33. Qısamüddətli dövrdə istehsal və istehsal funksiyası, verimin azalması qanunu, əməyin 

son hədd və orta məhsulu, onların hesablanması düsturları;  

34. Uzunmüddətli dövrdə istehsal funksiyaları və onlar üçün texniki əvəzlənmənin son hədd 

norması göstəricisinin hesablanması düsturları;  

35. İzokvantın mahiyyəti, istehsalın xətti, Leontyev, Kobb-Duqlas funksiyalarına uyğun 

olaraq izokvantların formaları, izokvantların mailliyinin izahı;  

36. Gəlirin mahiyyəti, təsnifatı;  

37. Mənfəətin mahiyyəti, novləri və hesablanması metodları, mənfəət və rentabellik 

norması, zərərin mahiyyəti; 

38. Əmək haqqı, növləri, formaları və əmək haqqı sistemləri; 

39. Aşkar, gizli və tam nəzərdə tutulan xərclər; normal, üstəlik, mühasibat və iqtisadi 

mənfəətin mahiyyəti; 

40. İctehsal xərclərinin təsnifatı, hesablanması metodları və qrafik şərhi; 

41. İzakosta anlayışının mahiyyəti, istehsal xərclərinin minimallaşdırılması üsulları;  

42. İnvestisiyaların mahiyyəti, növləri, onların təkrar istehsal və texnoloji quruluşu, 

firmanın investisiya cəlbediciliyinin müəyyənləşdirilməsi;  

43. Kapital, onun funksional formalarının dövranı, kapital dövriyyəsi, əsas və dövriyyə 

kapitalı;  

44. Diskontlaşdırmanın mahiyyəti və göstəriciləri;  

45. İstehlakçı davranışının müəyyən olunmasına kardinalist yanaşmanın əsas müddəaları; 

46. İstehlakçı davranışının müəyyən olunmasına ordinalist yanaşmanın əsas müddəaları; 

47. Bazar quruluşunun təkmil rəqabət modelinin xüsusiyyətləri, rəqabətqabiliyyətli 

firmanın məhsulunun tələbi və təklifi, firmanın gəlirləri; 



48. Xalis inhisar və onun müasir modelinin xüsusiyyətləri; 

49. Xalis inhisar şəraitində firmanın davranışı; 

50. İnhisarçı firmanın tarazlığı, mənfəət və itkiləri; 

51. İnhisar və təkmil rəqabətin müqayisəsi, inhisar şəraitində ictimai rifahın itkiləri; 

52. Təbii inhisarlar və onların fəaliyyət xüsusiyyətləri; 

53. İnhisarçı rəqabətqabiliyyətli firmanın davranışı; 

54. Oliqopoliya şəraitində firmanın davranışı və onu izah edən sövdələşmə modelləri; 

55. Gəlirlərin bərabərsizliyi və onu müəyyən edən amillər; 

56. Gəlirlərin bərabərsizliyi göstəriciləri; 

57. “İqtisadi Nəzəriyyədə” gəlirlərin yenidən bölgüsü problemləri; 

58. Gəlirlərin yenidən bölgüsünün forma və metodları; 

 

II BÖLMƏ ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI NÜMUNƏLƏRİ: 

59.  Makroiqtisadi nəzəriyyənin meydana gəlməsi və inkişafı; 

60. Makroiqtisadi problemlərin öyrənilməsi metodologiyası; 

61. Makroiqtisadiyyat və milli iqtisadiyyatın oxşar və fərqli cəhətləri; 

62. Milli iqtisadiyyatın mahiyyəti və formaları; 

63. Milli iqtisadiyyatın iqtisadi potensialı; 

64. Milli iqtisadi sistem və milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşmasının əsasları; 

65. İctimai təkrar istehsalın mahiyyəti və mərhələləri; 

66. İctimai təkrar istehsalın növləri; 

67. ÜMM və onun quruluşu; 

68. Milli sərvətin şərhi; 

69. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tətbiq olunan metodikaya görə milli sərvətin göstəriciləri; 

70. Azərbaycanda tətbiq olunan metodikaya görə milli sərvətin tərkib elementləri; 

71. Milli hesablar sistemi (MHS) və onun quruluşu; 

72. Milli hesablar sisteminin (MHS) sxemi; 

73. ÜMM və ÜDM-un fərqi, nominal və real ÜDM; 



74. ÜDM-un hesablanması metodları; 

75. İqtisadi artımın mahiyyəti və hesablanması; 

76. İqisadi artımın amilləri və tipləri; 

77. İqtisadi artımın modelləri; 

78. İstehlakın mahiyyəti və onun səviyyəsinə təsir göstərən amillər; 

79. Yığımın mahiyyəti və onun səviyyəsinə təsir göstərən amillər; 

80. İnvestisiyanın mahiyyəti və onun səviyyəsinə təsir göstərən amillər; 

81. İstehlak, əmanət və investisiya arasındakı qaşılıqlı asılılıq; 

82. Məcmu tələbin mahiyyəti və ona təsir edən amillər; 

83. Məcmu təklifin mahiyyəti və ona təsir edən amillər; 

84. Makroiqtisadi tarazlıq və onun təmin olunması şərtləri; 

85. Əmtəə və xidmətlər bazarında makroiqtisadi tarazlıq; 

86. Əmtəə və pul bazarlarında makroiqtisadi tarazlıq; 

87. İqtisadi tsiklin mahiyyəti, mərhələləri və tipləri; 

88. İşsizliyin mahiyyəti və növləri; 

89. İşsizliyin səviyyəsinin müəyyən edilməsi; 

90. İnflyasiyanın mahiyyəti, ölçülməsi üsulları, təsnifat meyarları və növləri; 

91. Maliyyənin mahiyyəti və funksiyaları; 

92. Maliyyə sisteminin strukturu və fəaliyyət mexanizmi; 

93. Budcə sistemi, onun strukturu və funksiyaları; 

94. Dövlət büdcəsinin strukturu; 

95. Büdcə kəsri və dövlət borcunun şərhi; 

96. Vergilərin mahiyyəti, funksiyaları və növləri; 

97. Vergi sistemi və onun fəaliyyət mexanizmi; 

98. Vergi siyasəti və fiskal siyasətin şərhi; 

99. Pul tədavülü və pul sisteminin fəaliyyət mexanizmi; 

100. Bank sistemi və onun funksiyaları, bank əməliyyatları, pul-kredit siyasətinin 

istiqamətləri; 



101. Əhali gəlirlərinin təsnifatı və qeyri-bərabərliyi problemi; 

102. Həyat səviyyəsi və onun göstəriciləri; 

103. Yoxsulluq onun növləri və qiymətləndirilməsi; 

104.  Dövlətin sosial siyasəti və onun əsas istiqamətləri; 

105. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin mahiyyəti, subyekti, obyekti,  məqsədi; 

106. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin funksiyаlаrı və formaları; 

107. Dövlətin iqtisаdiyyаtı tənzimləməsi üsulları; 

108.  Dövlətin iqtisadi siyasəti və onun əsas istiqamətləri; 

109. Açıq iqtisadiyyat və onun xüsusiyyətləri; 

110. Milli iqtisadiyyatın açıqlıq həddinin meyar və göstəriciləri; 

111. Milli iqtisadi təhlükəsizlik və onun göstəriciləri; 

112. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması amilləri.  
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