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GİRİŞ 

Kursun sistemli şəkildə tədris olunmasını təmin edilməsi üçün “Dövlət İdarəçiliyi” 

ixtisası üzrə fəlsəfə doktorunun imtahan proqramının hazırlanması olduqca vacibdir. 

Proqram bu istiqamətdə mövcud olan müvafiq elmi ədəbiyyata uyğun olaraq 

hazırlanmışdır.  

Proqramda mövzular və onların məzmunu konkret izah edilir, dövlət idarəçiliyi 

nəzəriyyəsinin tarixi inkişafı, nəzəri-metodoloji əsasları, dövlət idarəçiliyi sistemində 

mərkəzi-yerli idarəetmə orqanları münasibətləri, dövlət idarəçiliyi sistemində dövlətlə 

cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsi, “yeni dövlət idarəçiliyi” (New Public Management), dövlət 

idarəçiliyi və siyasət, dövlət idarəçiliyində strategiya,  “yaxşı idarəçilik” (Good 

Governance), yerli özünü idarəetmə, dövlət idarəçiliyinə qloballaşmanın təsirləri, dövlət 

orqanlarında elektron xidmətlərin təşkili, Azərbaycanda müasir dövlət idarəçilik 

sisteminin formalaşması, Dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi və praktikasının 

zənginləşməsinə Heydər Əliyevin töhfəsi, çox tərəfli əməkdaşlıq və beynəlxalq təcrübə, 

dövlət idarəçiliyində nəzarət sisteminin təşkili və s., mövzular işlənilir.  

Proqramda hər bir mühazirə mövzusunun məzmunu konkret izah edildikdən sonra 

fəlsəfə doktorunun (dissertant və ya doktorant) imtahanlara hazırlaşması üçün və kursun 

dərindən öyrənilməsinə kömək məqsədilə ədəbiyyat siyahısı göstərilmişdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÖVZULAR VƏ ONLARIN MƏZMUNU 

 

Mövzu 1. Dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi fənnin predmeti və vəzifələri 

Dövlət idarəçiliyi fənnin əsas prinsipləri, ümumi idarəetmə nəzəriyyəsi. Dövlətin 

mahiyyəti, tipləri, funksiyaları. Fənnin öyrənilmə obyekti. Fənnin predmeti və nəzəri 

əsasları. Fənnin başlıca məqsədləri. Dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi fənnin əsas 

problemləri. Xarici ölkələrin dövlət idarəçiliyi təcrübəsi. Dövlət idarəçiliyi sahəsində 

yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi.  

Mövzu 2. Dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi fənnin tarixi inkişafı, nəzəri-metodoloji 

əsasları 

İdarəetmə nəzəriyyələri və onların işləyənə (qulluqçuya) yanaşmaları. Klasik məktəb (V. 

Vilson, F.V.Taylor, H. Fayol); Neo-klassik məktəb ((E. Mayo və Havthorne tədqiqatları, 

Kurt Levinin qrup tədqiqatları, Maslo ehtiyaclar iyerarxiyası nəzəriyyəsi, X və Y 

nəzəriyyəsi və s. ); Modern nəzəriyyələr (Sistem nəzəriyyəsi, Ludwig Von Bertalanffy, 

“Kəpənək Effekti”,  Matriks təşkilatlar, Z nəzəriyyəsi 95, Ehtiyyat yanaşması 

(contingency approach), Fordizim, İdarəetmə mədəniyyəti, ilə bağlı nəzəriyyələr və s.) 

və Postmodern nəzəriyyələr (Yeni təşkilatlar, Post-bürokratik təşkilatlar, Postfordizim, 

Yeni Dövlət İdarəçiliyi anlayışı (New Public Management), qloballaşma, glolocalism, 

dövlət menecmenti, şəbəkə idarəetməsi, keyfiyyətin idarə edilməsi, “governance” 

anlayışı və s.). İnsan sərmayəsi nəzəriyyəsi; Modern Dövlətin dəyişən rolu və dövlət 

idarəçiliyi, Minimal dövlət (1900-1930), Müdaxiləçi sosyal dövlət (1930-1980), 

Tənzimləyici dövlət (1980-2000), İdarələşən (Governance) dövlət (2000-2009), Qismən 

müdaxiləçi dövlət (2009). 

Mövzu 3. Dövlət idarəçiliyi sistemi 

Siyasi sistem bütövlükdə ictimai sistemin mühim hissələrindən ünsürlərindən biridir. O, 

siyasi hakimiyyətin təşkilini, cəmiyyətlə dövlət arasındaki münaisbətləri ehtiva edir və 

ictimai sistemin digər hissələri ilə-sosial, iqtisadi, ideoloji, etik, hüquqi, mədəni 



sistemlərlə qarşılıqlı əlaqədədir. Dövlətin siyasi xarekteri həm də onunla şərtlənir ki, 

dövlət bu və ya digər dərəcədə sosial qruplar arasındakı münaisbətləri nizama salır. 

Dövlət idarəçiliyinin subyektləri, dövlət idarəçilik orqanları, dövlət idarəçiliyinin 

obyektləri, yəni dövlətin təşkilati, tənzimləyici  və əlaqələndirici təsiri altında olan 

ictimai həyatın sfera və sahələri, dövlət idarəçiliyi sistemi anlayışı və xüsusiyyətləri. 

Müasir dünya ölkələrinin siyasi sistemləri, idarəçilik rejimləri, hakimiyyət orqanlarının  

əsas funksiyaları və fəaliyyət prinsipləri, icitmai-siyasi institutları. Dünyada dövlət 

idarəçilik sistemlərinin formalaşması və inkişafı, dövlətlərin siyasi qurluşu, idarəçilik 

rejimlərinin xüsusiyyətləri, beynəlxalq münasibətlər sistemində tutduğu yerə və rola 

görə siyasi sistemlər. Azərbaycanın siyasi və idarəetmə sisteminə-dövlət quruluşu, 

dövlətin tipi, dövlət başçısı, qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyəti, ictimai 

təşkilatlar və siyasi partiyalar. Dövlət idarəçiliyində sistem və siyasi rejimlərin nəzəri-

metodoloji cəhətdən öyrənilməsi. Dövlət fəaliyyət mexanizmi. Dövlətin idarəetmə 

fəaliyyəti prosesi, dövlət idarəçiliyinin subyeti və obyektləri arasında çoxsaylı birbaşa 

və əks əlaqələri reallaşdıran ictimai münasibətlərin xüsusi forması. Dövlət 

idarəetməsinin hüquqi tənzimlənməsinin mahiyyəti və məzmunu. Hüquqi 

tənzimlənmənin ictimai münasibətlərdə formalaşan hüquqi funskiyası. Dövlət 

idarəçiliyində qanunçuluğun qorunması. Sosial-iqtisadi proseslərin dövlət idarəetməsi. 

Sosial sahələrdə dövlət idarəetməsinin əsas istiqamətləri. Sosial təminatda vahid dövlət 

siyasəti. Vətəndaş cəmiyyətinin dövlətlə qarşılıqlı münasibətindəki  əsas məqamlar.  

Mövzu 4. Dövlət qulluğu və kadr siyasəti 

Dövlət qulluğunun umumi prinsipləri, funkisyaları, rejimləri və sistemləri, Dövlət 

qulluğunun hüquqi tənzimlənməsi,  kadr siyasətinin mahiyyəti, əsas prinsipləri, 

strukturu, tipləri və növləri, kadr siyasətinin əsas istiqamətləri və icra mexanizmləri, 

Dövlət qulluğunda yeni meyillər, Dövlət qulluğunda qiymətləndirmə və irəliləmə, 

Azərbaycanda dövlət qulluğunun tarixi və müasir vəziyyəti. 

 



Mövzu 5. Yeni dövlət idarəçiliyi (New Public Management) 

NPM xususiyyətləri (Məhsuldarlıq,  Marketizasiya, Xidmət yönumlülük, 

Desentralizasiya,  Siyasət (policy) yönümlülük, Nəticələrə gorə hesabatlılıq), 1. 

Menecment strukturlarının derequlyasiyası,  Yeni dövlət idarəçiliyinin baza prinsipləri, 

İdarəcilik və menecment arasında fərqlər, NPM rasionalı, məqsədləri,  NPM-nin həyata 

keçirilməsi,  NPM Boyuk Britaniya, və ABŞ numunələri, Milli Performans İcmalı. 

Ənənəvi idarəçilik sisteminin modifikasiyası, yeni dövlət idarəçiliyinin orientasiyaları. 

Mövzu 6. Dövlət idarəçiliyi və siyasət 

Dövlətin daxili funksiyaları. İqtisadi, sosial, ekoloji və hüquq qaydasının mühafizəsi. 

Dövlətin həyata keçirdiyi  iqtisadi siyasət. Dövlət siyasətinin hazırlanmasında  idarəçilik 

fəaliyyətinin növləri. Dövlət siyasətinin başlıca məqsədləri. Dövlət siyasətinin 

formalaşma və reallaşdırılmasının mərhələləri. Dövlət siyasətinin reallaşdırılmasının 

mexanizmləri və elementləri. Siyasətin reallaşması prosesində dövlət hakimiyyəti 

orqanlarının rolu.  

Mövzu 7. Dövlət idarəçiliyində strategiya 

Strategiya və taktika anlayışları. Plan anlayışı. Klassik və strateji planlaşdırma. Dövlət 

planı, proqramı və onların idarə olunması qaydaları. Strategiyanı formalaşdırma 

qaydaları. SWOT  analizi. Dövlət idarəçiliyində strateji planlaşdırma. Strareji planın 

mütamadi yeniləşdirilməsi qaydası. Dövlət idarəçiliyində strateji planlaşdırma sistemi. 

Öz xidməti layihəsini hazırlamaq, strateji performans, alətlər və ölçülər.  

Mövzu 8. Yaxşı idarəçilik (Good Governance) başlıca prinsipləri, beynəlxalq 

təcrübə, ölkəmizdə görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələr 

Yaxşı idarəçilik (Good governance) bu cəmiyyətin və onun ayrı-ayrı kateqoriyalarının 

səmərəli qərarqəbuletmə yolu ilə idarə olunmasıdır.  Vətəndaşların qərar qəbulu 

prosesində iştirakını artıran mexanizmlərin formalaşdırılması. Yaxşı idarəçiliyin əsas 

prinsipləri (Qanun alililiyi, hesabatlılıq, şəffaflıq, çeviklik, səmərəlilik, obyektivlik) 



Yaxşı idarəçilik sahəsində inkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsi, Azərbaycan hökümətinin 

BMT-nin Miniliyin İnkişaf Məqsədlərində  (MİM) yaxşı idarəçilik öhdəliyi, 

Azərbaycanın bir sıra mühim sənədlərində yaxşı idarəçiliyin tətbiqi istiqamətindəki 

fəaliyyəti (Yoxsulluğun azaldılması və Davamlı İnkişaf Strategiyası, Elektron 

Azərbaycan Dövlət Proqramı, 1998-ci ilin 29 dekabr tarixində “Dövlət idarəetmə 

sistemində islahatlar haqqında” AR Prezidenti fərmanı, Şəffaflığın artırılması və 

korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiya, strategiya çərçivəsində qarşıya 

qoyulan məqsədlər, görülən işlər, nəticələri və s. "Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 

əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsi"ndə nəzərdə tutulmuş kompleks tədbirlər 

sırasında yaxşı idarəçiliyin tətbiqi məsələlərinə  yer verilmişdir). 

Mövzu 9.  Dövlət idarəçiliyi sistemində  mərkəzi-yerli idarəetmə orqanları 

münasibətləri 

Praktikada mərkəzi və yerli idarəetmə arasında vəzifələrin bölüşdürülməsinin üç mühüm 

prinsipi. Ümumi, xüsusi və qarışıq səlahiyyət prinsipləridir. Mərkəzi - yerli idarəetmə 

münasibətlərinin modelləşdirilməsi. 1)agentlik-təmsilçilik (agency), 2) tərəfdaşlıq 

(partnership), 3)vekalət (stewardship) və 4)balans, güc-bağlılıq ya da qarşılıqlı vasitələr 

(power - dependence) nəzəriyyələri. 

Mövzu 10.  Dövlət idarəçiliyinə qloballaşmanın təsiri 

Qloballşmanın qısa tarixçəsi, qloballaşmaya təsir edən faktorlar, qloballaşmanın çox 

ölçülü anlayış olduğu iqtisadi, siyasi, texnoloji-kommunikativ, ekoloji-demoqrafik, 

mədəni aspektlərinin təsiri nəticəsində formalaşması, qloballaşmaya olan münasibətlər, 

qarşılıqlı mədəni təsirlər, qloballaşmada iqtisadi və milli-siyasi amillərin vəhdəti, 

qloballaşmanın dövlətin idarə olunmasında təsiri, qloballaşma dövlətin idarə 

olunmasında səmərəli idarəetmə qurluşu, qloballaşma prosesinin dövlət süverenliyinə 

təsiri, dövlət idarəçiliyində qlobal meyllər, qlobal idarəçilik, yenidən konfiqurasiya 

siyasətləri, qloballaşan dünyada Azərbaycanın iqtisadiyyatı və siyasəti, qlobal maliyyə-

iqtisadi böhranı nəticəsində dünyanın aparıcı ölkələrində baş vermiş kəskin ressesiyaya 



baxmayaraq, Azərbaycan makroiqtisadi sabitlik, iqtisadi artım, yoxsulluq səviyyəsinin 

azalması və əhalinin maddi rifah halının yüksəlməsi. Qloballaşmanın dövlət 

idarəçiliyinə təsiri. Özəl sektor‐dövlət sektoru sferalarının konfiqurasiyasında 

qloballaşan Korporativ sektorun xeyrinə mühüm dəyişikliklərin baş verməsi, Dövlət 

idarəçiliyinin xarakterində və faəliyyətində dəyişikliklərin baş verməsi. Qloballaşan 

dövlətin dövlət idarəçilərini az resursla daha çox işləməyə məcbur etməsi, Dövlət 

idarəçiliyinin peşəkarlaşdırılması qloballaşmasının cağırışlarına cavabdır, Qloballaşma 

daha geniş özəlləşdirmə prosesinə təkan verir, Qlobal çağırışlar dövlət idarəçilərinin 

şüuruna və davranışına təsir edir və s.  

Mövzu 11. Etik Dövlət İdarəçiliyi 

Dövlət qulluğunda başlıca etik prinsiplər, dövlət qulluqçularının davranış kodekslərinin 

məzmunu, formaları, dövlət kodekslərinin yaradılmasının Avropa və Amerika modeli, 

Etik Dövlət İdarəçiliyi (Ethical Public Administration). Uyğun gəlməyə söykənən etik 

idarəetmə (compliance based ethics management) ənənəvi dövlət idarəçiliy modeli. 2. 

Dürüstlüyə söykənən etik idarəetmə (integrity based ethics management yeni dövlət 

idarəçiliyi modeli), dövlət idarəçiliyinin etik dəyərləri, Etik Dövlət İdarəçiliyinin əsas 

prinsipləri. Dünya təcrübəsində dövlət idarəçiliyində etikanın idarə olunması sistemi.  

Mövzu 12. Dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin təşkili 

Xalqın idarəetmədə balanslaşdırılmış iştirakını təmin etməkdə, xalqın müraciət 

imkanlarını genişləndirməkdə e-hökümətin rolu, Dövlətin idarəçiliyinin cəmiyyət 

tətəfindən qiymətləndirilməsi və dövlət-vətəndaş münasibətləri, idarəetmənin xalq 

tətəfindən görüntüsü. Görüntünün formal və informal xarkteri. İdarəetməyə xalqın 

etimadını artırmaq elektron xidmətlərin təklif etdiyi mühim vasitələr. Elektron 

hökumətin tətbiqi dövlət idarəçiliyində şəffaflığın daha da artırılmasına, məmur-

vətəndaş əlaqələrinin minimuma endirilməsi. Müasir dövrdə dövlət xidmətlərində yeni 

nəsil yanaşmalar məmur-vətəndaş fiziki təmasını azaldan və dördüncü nəsil sənaye 

inqilabının dövlət idarəçiliyinə  təsiri kimi ortaya çıxan bir idarəetmə anlayışıdır. Dövlət 



xidmətlərində yeni nəsil yanaşmaların tətbiqi ASAN xidmət (Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 

Agentliyi). 

Mövzu 13. Azərbaycanda müasir dövlət idarəçilik sisteminin formalaşması, 

Dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi və praktikasının zənginləşməsinə Heydər Əliyevin 

töhfəsi 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi Heydər Əliyevin milli ideologiyası və 

müstəqillik, azərbaycançılıq, dövlətçilik və s. Azərbaycanda mövcud olmuş hakimiyyət 

qurumlarının formalaşması. 1995-ci il  konstitusiyası, bəyan edilən niyətlər, dövlətin 

demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət. Konstitusiyanın 55-ci maddəsi (dövlətin 

idarəolunmasında iştirak etmək hüququ) AR vətədaşlarının dövlət idarəetməsində 

iştirakı. 2000-ci ilin 21 iyul tarixində “Dövlət qulluğu haqqında” AR Qanunun qəbul 

olunması. 1995-ci il 12 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası 

qəbul edilmiş, bununla da müasir dövlət idarəçiliyi və dövlət qulluğu sisteminin  

yaradılmasının hüquqi özülü qoyulmuşdur. İslahatların həyata keçirilməsində  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Hüquqi islahatlar komissiyasının yaradılması 

haqqında” Sərəncamının (1996) müstəsna rolu olmuşdur. 1998-ci ilin 29 dekabr 

tarixində “Dövlət idarəetmə sistemində islahatlar haqqında” AR Prezidenti fərmanı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin dövlət 

idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi istiqamətindəki fəaliyyəti.  2003-cü ildən başlayan, 

xüsusilə dövlət idarəçiliyində səmərəliliyin artırılmasına xidmət edən islahatlar 

mərhələsidir. Xüsusilə korrupsiya ilə mübarizə, dövlət idarəçiliyində səmərə və 

effektivlik gücünü artırmaq, , özəlləşdirmənin dərinləşdirilməsi, e-dövlət fəaliyyətləri, 

xidmətlərdə xalqa yaxınlıq, sahəvi və regional inkişaf proqramları və dövlət 

investisyalarının artırılması yolu ilə bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi. Bu 

mərhələnin əsas islahat sənədi sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi haqqında 

Sərəncam, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı, e-Azərbaycan (2005-2008)  



proqramı, Koorupsiya ilə mübarizə proqramı (2004-2006), yoxsulluğun azaldılması və 

davamlı iqtisadi inkişaf dövlət proqramı (2006-2015), "Milli iqtisadiyyat və 

iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsi"ndə nəzərdə tutulmuş kompleks 

tədbirlər sırasında yaxşı idarəçiliyin tətbiqi məsələlərinə  yer verilmişdir və s., olmuşdur.   

Bu baxımdan Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi sisteminde səmərəliliyinin yüksəldilməsi, 

davamlı inkişaf üçün şəraitin, sosyal vəziyytin yaxşılaşdırılması və yoxsulluğun 

azaldılması, demokratik institutların hər tərəfli inkişafı üçün görlən işlər. 

Mövzu 14. Dövlət idarəçiliyində nəzarət sisteminin təşkili 

İdarəetmənin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsində mühüm amil olan nəzarət anlayışı, 

mərhələləri, məqsədləri, metodları və əhatə sferası.  Dövlət idarəçiliyində müasir nəzarət 

mexanizmləri, Dövlət idarəçiliyində konstitusiya nəzarətinin mahiyyəti və məzmunu, 

inzibati məhkəmə nəzarətinin mahiyyəti və səmərəli dövlət qulluğunda rolu. Dövlət 

idarəçiliyində nəzarət mexanizmləri: 1) Siyasi nəzarət (Parlament, ombudsman və s.,) 2) 

inzibati nəzarət, 3) Hüquqi nəzarət (məhkəmələr) və 4) İctimai nəzarət (QHT, KİV, 

təzyiq qrupları və s.) 
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