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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 5312.01-“Sahə iqtisadiyyatı” 

ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru hazırlığı proqramının minimum ixtisas imtahanının əhatə 

etdiyi mövzular əsasında tərtib edilmişdir.  

 

2.Fəlsəfə doktoru hazırlığı proqramı üzrə 5312.01-“Sahə iqtisadiyyatı” 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 1 sualı proqramın “İqtisadi 

nəzəriyyə və sahə iqtisadiyyatının metodoloji əsasları” bölməsindən; 3 sualı “İqtisadiyyat 

sahələrinin fəaliyyəti və  inkişaf aspektləri” bölməsindən daxil edilir. Bundan əlavə biletə 

doktorant və ya dissertantın dissertasiya mövzusuna dair sual daxil edilir. Bu sual 

dissertasiyada araşdırılan problemin 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 “Sahə iqtisadiyyatı” sahəsində nəzəri 

bilik və praktik bacarıqlar əldə etməsini təmin etməkdir. Proqramın mənimsənilməsində 

əsas vəzifələr iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində meydana çıxan iqtisadi münasibətlərə 

dair nəzəri biliklərin formalaşdırılması; müasir qloballaşan iqtisadi münasibətlərin inkişaf 

tendensiyalarını nəzərə almaqla bu sahələrin fəaliyyətinin metod, mexanizm, alət və 

texnologiyalarının öyrənilməsidir.  

 



I BÖLMƏ-İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏ VƏ SAHƏ İQTİSADİYYATININ 

METODOLOJİ ƏSASLARI 

 

MÖVZU 1. SAHƏ İQTİSADİYYATININ PREDMETİ, METODU VƏ 

METODOLOJİ ƏSASLARI 

İqtisadi nəzəriyyənin və onun tərkib hissəsi kimi mikroiqtisadiyyat və mezoiqtisadiyyatı 

əhatə edən sahə  iqtisadiyyatının 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. 

İqtisadiyyatın sahəvi strukturu. Sahənin əsas iqtisadi göstəriciləri və onların mahiyyəti. 

Sahədə iqtisadi aktivlik və artım problemlərinin nəzəri əsasları. Sahə iqtisadiyyatına xas 

olan elmi tədqiqat metodları. Sahənin iqtisadi inkişafının amilləri. 

 

MÖVZU 2. SƏNAYE SAHƏLƏRİNİN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ OLUNMASININ 

METODOLOJİ ƏSASLARI 

Sənaye komplekslərinin formalaşması və fəaliyyətinin baza konsepsiyaları və iqtisadi 

nəzəriyyələri. Sənayenin iqtisadiyyatının bir elm ahəsi kimi metodoloji problemləri.  

Sənayenin dövlət tənzimlənməsinin və onun inkişafına dövlət dəstəyinin əsasları. Sənaye 

siyasəti. Struktur siyasəti. Sənayenin ayrı-ayrı sahələrinin milli iqtisadiyyatın texniloji 

inkişafında rolu və yeri. Klasterlər nəzəriyyəsi və onun müasir iqtisadiyyatda tətbiqi. Milli 

innovasiya siyasəti. 



İqtisadiyyatın və sənayenin inkişafı üzrə dövlət proqramları. 

İqtisadiyyat sahələrinin və sahələrarası komplekslərin inkişaf konsepsiyasının və 

proqnozlarının işlənib hazırlanmasının metodologiyası və metodiki problemləri. 

  

II BÖLMƏ-İQTİSADİYYAT SAHƏLƏRİNİN FƏALİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF 

ASPEKTLƏRİ 

MÖVZU 3. YANACAQ-ENERGETİKA KOMPLEKSİ 

Yanacaq-energetika kompleksinin mahiyyəti və quruluşu. Mineral yanacaq resurslarının 

növləri və yerləşməsi. İqtisadi ərazi və rayonlar üzrə yanacaq resurslarının quruluşu. Real 

iqtisadiyyat şəraitində yanacaq-energetika kompleksinin tərkibi.  

Neft və neft emalı sənayesinin fəaliyyət xüsusiyyətləri. Ölkəmizin neft ehtiyatlarının 

xarakteristikası. Azərbycanda neft sənayesinin formalaşması və inkişaf tarixi. Neft emalı 

sənayesi müəssisələrinin yerləşdirilməsi. Neft və neft emalı sənayesinin digər sahələrlə 

qarşılıqlı əlaqəsi. 

Qaz sənayesinin fəaliyyət xüsusiyyətləri. Qaz təchizatı sistemlərinin təşkili və tərkib 

elementləri. Qazın çıxarılması, daşınması və istehlakı  vahib bir proses kimi.  

Kömür sənayesinin fəaliyyət xüsusiyyətləri. Kömürün ayrı-ayrı növlərinin hasilatının 

təşkili xüsusiyyətləri. Kömür sənayesində iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri. 

Elektroenergetika sənayesinin fəaliyyət xüsusiyyətləri. Elektroenergetika sənayesinin 

iqtisadiyyatın digər sahələri ilə əlaqəsi.  

Yanacaq və enerji bazarının müasir konyunkturası. 

 

MÖVZU 4. KƏND TƏSƏRRÜFATI VƏ AQRARSƏNAYE KOMPLEKSİNİN 

FƏALİYYƏTİNİN ƏSASLARI 

Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatda yeri və rolu. Kənd təsərrüfatının aqrarsənaye 

kompleksi sistemində yeri. Kənd təsərrüfatının infrastrukturu. Kənd təsərrüfatı 

istehsalının yerləşdirilməsi, ixtisaslaşması və təmərküzləşməsi. Kooperasiya və 

aqrarsənaye inteqrasiyası. Kənd təsərüfatı məhsullarının bazarı. Kənd təsərrüfatı 



iqtisadiyyatının resursları. Kənd təsərrüfatının iqtisadi səmərəliliyi. Kənd təsərrüfatı 

sahələrinin iqtisadiyyatı. Bitkiçilikdə məhsul istehsalının xüsusiyyətləri. Heyvandarlığın 

təşkili və inkişafı.  

Aqrarsənaye kompleksinin tərkibi və quruluşu. Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatın əlaqəli 

sahələri ilə asılılığı. Aqrobiznes və aqrosənaye kompleksinin altsistemi elementlərinin 

təşkili formaları. Aqrobiznesin müxtəlif bölmə və sahələrinin əsas qarşılıqlı təsir 

prinsipləri. 

 

MÖVZU 5. TİKİNTİNİN İQTİSADİYYATI 

Əsaslı tikintinin ölkə iqtisadiyyatında rolu. Tikinti sahəsinin əsas göstəriciləri və fəaliyyət 

xüsusiyyətləri Tikinti sahəsində kapital qoyuluşları və onların maliyyələşdirilməsi. 

Tikintidə iqtisadi resurslar.  

Podrat və təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilən əsaslı tikintinin təşkili xüsusiyyətləri. Tikinti 

montaj, tikinti quraşdırma və tikinti təmir işlərinin təşkili prinsipləri və iqtisadi 

səmərəliliyi. Tikintidə layihə-smeta maliyyələşdirilməsi.  

İnşaat materialları bazarının formalaşması və inkişafı. 

 

MÖVZU 6. NƏQLİYYATIN İQTİSADİYYATI 

Milli iqtisadiyyatın strukturunda nəqliyyatın iqtisadiyyatının rolu və yeri. Nəqliyyat 

sahəsinin əsas göstəriciləri və fəaliyyət xüsusiyyətləri. Nəqliyyat potensialının 

dinamikası, inkişaf prosesi və ölçülməsi metodları. Nəqliyyatın iqtisadiyyatın digər 

sahələri ilə qarşılıqlı əlaqəsi. İqtisadiyyatın nəqliyyat infrastrukturunun quruluşu və tərkib 

elementləri. 

Nəqliyyat sektorunda qiymətəmələgəlmənin metodları və xüsusiyyətləri. Nəqliyyat 

sahəsində investisiya və innovasiya problemləri. Nəqliyyat sahəsinin inkişaf 

perspektivləri.  

 



MÖVZU 7. RABİTƏ VƏ KOMMUNİKASİYA SAHƏSİNİN İQTİSADİ 

ƏSASLARI 

Rabitə sahəsinin sosial-iqtisadi xarteristikası. Rabitə sahəsinin əsas göstəriciləri və 

fəaliyyət xüsusiyyətləri. İnformasiya kommunikasiyalarının ölkənin iqtisadi potensialının 

formalaşmasında  və cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasında rolu.  

Rabitənin təşkilatı strukturu. Rabitə xəttləri və altsistemləri, onların səciyyəvi 

xüsusiyyətləri.  

Azərbaycanın rabitə və kommunikasiya sektorunun müasir vəziyyəti və inkişaf 

perspektivləri. Rabitənin inkişafının kompleks qiymətləndirilməsi və onun iqtisadiyyat 

sahələrinin proporsiyalarının təkmilləşdirilməsində istifadəsi. 

Rabitə və kommunikasiya sektorunun dövlət  tənzimlənməsinin əsasları. Milli 

iqtisadiyyatın informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması xüsusiyyətləri. 

Rabitə sahəsində qiymətəmələgəlmə. 

 

MÖVZU 8. REGİON İQTİSADİYYATININ ƏSASLARI  

İqtisad elmində region iqtisadiyyatına nəzəri baxışların təkamülü. Region anlayışının 

mahiyyəti və regionların təsnifatı. Region iqtisadiyyatının məqsəd və funksiyaları. Bazar 

münasibətləri şəraitində region iqtisadiyyatının fəaliyyət prinsipləri. Region iqtisadi 

siyasətinin müasir problemləri. Regionun investisiya cəlbediciliyini təşkil edən amillər. 

Zəif regionların dəştəklənməsinin iqtisadi metodları. 

Dövlətin iqtisadiyyata təsiri mexanizmi vasitəsilə region siyasəti alətləri.  

 

MÖVZU 9. TURİZMİN İQTİSADİYYATI 

Turizmin məzmumu və iqtiadi mahiyyəti. Turist fəaliyyətinin iqtisadi əsasları. Turizm 

sahəsinin əsas göstəriciləri və fəaliyyət xüsusiyyətləri. 

Turizm sənayesi və turizm bazarı. Turizmdə iqtisadi mexanzimin fəaliyyəti. Turizmin 

rolunun sosial-iqtisadi qiymətləndirilməsi. Turizmin iqtisadiyyatı və  idarə olunmasının 

sosial-iqtisadi mahiyyəti. Turizmin idarə olunmasının metodoloji əsasları.  



Turizmin idarə olunmasının təşkilatı quruluşu. Turizmin idarə olunmasının resurs və 

məqsədli-proqnoz modeli. Turizm potensialı və onun qiymətləndirilməsi metodikası. 

Turizmdə investisiya siyasəti.  

Turizmin regionların inkişafыnda rolu, qarşılıqlı əlaqə və idarəetmə xüsusiyyətləri. 

Turizmin regional aspektləri. Turizm iqtisadi inkişafın, sosial tərəqqinin tərkib hissəsi 

kimi. Turizmin sosial iqtisadi inkişafda əsas istiqamətləri. 

Turizmin regional sahibkarlığının xüsusiyyətləri və təşkili mexanizmləri. Turizm 

sahibkarlığının prioritet istiqamətləri və təşkili yolları. 

 

MÖVZU 10. SOSİAL SAHƏLƏR SİSTEMİNDƏ ELM,  TƏHSİL VƏ ALİ 

MƏKTƏB SAHƏLƏRİNİN İQTİSADİYYATI 

Elmin iqtisadiyyatının iqtisad elminin müstəqil sahəsi kimi xarakteristikası. Elmin yeni 

iqtisadiyyatının əsas xüsusiyyətləri. Birinci və ikinci akademik inqilabların xüsusiyyətləri 

və inkişaf mərhələləri.  

Təhsil sahəsi və ali məktəblərin ölkə iqtisadiyyatında yeri və rolu. Təhsil iqtisadiyyatının 

predmeti və metodoloji əsasları. Təhsilin rentabelliyinin hesablanması metodları və 

göstəriciləri. İqtisad elmində ali təhsil konsepsiyasının prinsipləri. Ali məktəblərin 

cəmiyyətin subyekti; dövlət (sahə) iqtisadiyyatının subyeki; bazar iqtisadiyyatının 

subyekti; sahə subyekti; region subyekti; idarəetmə sistemi; yüksək intellektli əmək 

kollektivlərinin və şəxsiyyətlərin cəmləşdiyi obyekt kimi səciyyələndirilməsi.  

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ali məktəbin inkişaf konsepsiyası. Ali məktəblərin 

akademik və iqtisadi tamlığı ideyası çərçivəsində sabitləşmə mexanizmi konsepsiyasının 

əsas müddəaları. 

 

MÖVZU 11. SƏHİYYƏNİN İQTİSADİYYATI 

Səhiyyənin iqtisadi təhlilinin əsasları. Səhiyyə iqtisadiyyatının əsas göstəriciləri və 

fəaliyyət xüsusiyyətləri. Səhiyyə xidmətləri bazarında istehlakçılar. Səhiyyə 

xidmətlərinin təchizatçıları. Xəstəxanalar səhiyyənin iqtisadi subyekti kimi. Səhiyyə 



sahəsində tibbi sığortanın əhəmiyyəti. Səhiyyədə əmək bazarı. Farmaçeptik bazar. 

Səhiyyənin iqtisadi qiymətləndirilməsi. Səhiyyə sistemi və onun maliyyələşdirilməsi. 

Xarici ölkələrin səhiyyə sistemində yeni proseslər. Azərbaycanın səhiyyə sisteminin 

inkişaf problemləri. 

 

MÖVZU 12. MALİYYƏ SEKTORUNUN VƏ MALİYYƏ BAZARLARININ 

FƏALİYYƏT XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Maliyyə sektorunun fəaliyyətinin əsasları. Maliyyə sisteminin tərkib elementləri. Kredit-

bank sisteminin elementləri və fəaliyyət xüsusiyyətləri. Maliyyə sektorunun 

iqtisadiyyatda yeri və rolu. 

Maliyyə bazarları və onların funksiyaları. Maliyyə bazarının infrastrukturu.  

Maliyyə bazarlarının tənzimlənməsi metodları.  

Maliyyə bazarlarının iqtisafi inkişafın təmin olunmasında rolu.  

 

MÖVZU 13. ƏMƏYİN İQTİSADİYYATININ ELMİ ƏSASLARI VƏ ƏMƏK 

BAZARI 

Əmək və onun insanın və cəmiyuyətin inkişafında rolu haqda nəzəri fikirlər. Əmək-dəyər 

nəzəriyyəsi. A.Smit, D.Rikardo, J.Sey, K.Marks, C.Keyns, Y.Şumpeterin və neoklassik 

sintez nümayəndələrinin əsərlərində əməyin istehsal amili kimi xarakteristikası. Əmək 

prosesinin elementləri. Əmək məhsuldarlığı. 

Əmək bazarı və onun əhəmiyyəti. Əmək bazarı iş qüvvəsi bazarı kimi. Əmək bazarının 

elementləri və onların funksional əlaqəsinin əmək haqqı səviyyəsinin, 

müəyyənləşdirilməsindəki rolu. Əmək bazarına dair neoklassik, keynsçi, monetarist, 

institusional, marksist baxışlar. K. Marksa görə əmək bazarında inhisarçılığın şərhi. 

Əmək bazarının digər bazar növlərindən fərqli xüsusiyyətləri.Əmək təklifi əyrisinin 

dəyişilməsi və ona təsir göstərən amillər. Əmək bazarındakı tarazlığın dəyişilməsi 

səbəbləri.  



Təkmil və qeydri-təkmil rəqabət şəraitində əmək bazarında qiymətin formalaşması 

xüsusiyyətləri. Əmək bazarında əmək təklifinin səviyyələri. Əmək haqqının səviyyəsinə 

təsir edən amillər. Əmək haqqı tarifinin artımına gəlir və əvəzləmə effektinın təsiri. 

Təkmil rəqabət şəraitində əmək təklifinə təsir edən amillər. İşçilərin aldıqları iqtisadi 

rentanın yaranması şərtləri və növləri. Qeyri-təkmil rəqabətin əmək bazarında təzahür 

formaları. İnhisarçı və təkmil rəqabət bazarında son hədd işçisinin əmək haqqının 

müqayisəsi. Əmək bazarında monopsoniya. Əmək bazarında ikitərəfli inhisar.  

 

MÖVZU 14. KAPİTAL VƏ TORPAQ BAZARI 

Kapital bazarı və ona dair nəzəri baxışları. Mənfəət və  faiz dərəcəsi, kapital bazarında 

tarazlığın təmin edilməsi vasitələri. Qısa və uzunmüddətli dövr ərzində gəlirlərin 

kəmiyyəti ilə faiz dərəcəsi arasındakı əlaqə və onun qrafik təsviri. Kapitalın son 

məhsuldarlığı. Kapitala görə gəlirin və faiz dərəcəsinin səviyyəsinə təsir göstərən amillər.  

Torpaq rentası mahiyyəti və formaları iqtisadi renta, defferensial renta, mütləq renta. 

Defferensial renta növləri. Rentanın təsərrüfat fəaliyyətinin bütün formaları üçün 

əhəmiyyəti. Torpağın digər istehsal amillərindən fərqləndirici xüsusiyyətləri. Torpaq 

bazarının formalaşmasına təsir göstərən amillər. Torpağın renta formasında gəlir gətirmək 

qabiliyyəti. Rentanın torpağın xüsusi mülkiyyətdə olması ilə və onun hər şeyin ifadəsi 

üçün vaxtaşırı ödəmə xüsusiyyətinə malik olması. Renta-təklifi müəyyən olunmuş 

istehsal amillərindən istifadəyə görə ödənilən haqq kimi. Xalis iqtisadi renta. Torpaq 

bazarı subyektləri. Torpağın və rentanın qiyməti.Torpaq bazarında tələb və təklif.  

Mülkiyyət və təsərrüfat obyekti kimi torpaq üzərində inhisarın mövcudluğu və rentanın 

gəlir forması kimi meydana gəlməsi. Rentanın formaları. Mütləq renta.  

Rentanın çoxnövlüyünü şərtləndirən əsas cəhətlər. 

Təklifi müəyyən edilmiş qeyri-elastik və sabit olan torpağın qiymətləndirilməsi 

xüsusiyyətləri. 

 

 



I BÖLMƏ ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARININ NÜMUNƏLƏRİ 

1. “İqtisadi Nəzəriyyə” və sahə iqtisadiyyatının elm sahəsi kimi səciyyəsi, tədqiqat 

dairəsi, obyekti, subyekti, predmet, vəzifə və funksiyaları; 

2.Metodologiya və metod 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.İqtisad elminin təhlil metodları və bölmələri, iqtisad elminin səviyyələri. 

5.Sahə iqtisadiyyatının predmeti və bölmələri; 

6.Sənaye komplekslərinin formalaşması və fəaliyyətinin baza konsepsiyaları və iqtisadi 

nəzəriyyələri;  

7.Sənayenin iqtisadiyyatının bir elm ahəsi kimi metodoloji problemləri;  

8.Sənayenin dövlət tənzimlənməsinin və onun inkişafına dövlət dəstəyinin əsasları;  

9.Sənaye siyasətinin mahiyyəti və istiqamətləri;  

10.Struktur siyasətinin mahiyyəti və istiqamətləri;  

11.Klasterlər nəzəriyyəsi və onun müasir iqtisadiyyatda tətbiqi;  

12.Milli innovasiya siyasətinin mahiyyəti və istiqamətləri; 

13.İqtisadiyyatın və sənayenin inkişafı üzrə dövlət proqramları; 

14.İqtisadiyyat sahələrinin və sahələrarası komplekslərin inkişaf konsepsiyasının və 

proqnozlarının işlənib hazırlanmasının metodologiyası. 

 

II BÖLMƏ ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARININ NÜMUNƏLƏRİ 

15.  Aqrarsənaye kompleksinin tərkibi və quruluşu; 

16. Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatın əlaqəli sahələri ilə asılılığı; 

17. Aqrobiznes və aqrosənaye kompleksinin altsistemi elementlərinin təşkili formaları; 

18. Aqrobiznesin müxtəlif bölmə və sahələrinin əsas qarşılıqlı təsir prinsipləri; 

19. Yanacaq-energetika kompleksinin mahiyyəti və quruluşu; 

20. Neft və neft emalı sənayesinin fəaliyyət xüsusiyyətləri; 



21. Qaz sənayesinin fəaliyyət xüsusiyyətləri; 

22. Elektroenergetika sənayesinin fəaliyyət xüsusiyyətləri; 

23. Yanacaq və enerji bazarının müasir konyunkturası; 

24. Elmin iqtisadiyyatının iqtisad elminin müstəqil sahəsi kimi xarakteristikası; 

25. Elmin yeni iqtisadiyyatının əsas xüsusiyyətləri; 

26. Birinci və ikinci akademik inqilabların xüsusiyyəttləri və inkişaf mərhələləri; 

27. Təhsil sahəsi və ali məktəblərin ölkə iqtisadiyyatında yeri və rolu; 

28. Təhsilin rentabelliyinin hesablanması metodları və göstəriciləri; 

29. İqtisad elmində ali təhsil konsepsiyasının prinsipləri; 

30. Ali məktəblərin akademik və iqtisadi tamlığı ideyası çərçivəsində sabitləşmə 

mexanizmi konsepsiyasının əsas müddəaları; 

31. İqtisad elmində region iqtisadiyyatına nəzəri baxışların təkamülü; 

32. Region anlayışının mahiyyəti və regionların təsnifatı; 

33. Region iqtisadiyyatının məqsəd və funksiyaları; 

34. Bazar münasibətləri şəraitində region iqtisadiyyatının fəaliyyət prinsipləri; 

35. Region iqtisadi siyasətinin müasir problemləri; 

36. Regionun investisiya cəlbediciliyini təşkil edən amillər; 

37. Zəif regionların dəştəklənməsinin iqtisadi metodları; 

38. Dövlətin iqtisadiyyata təsiri mexanizmi vasitəsilə region siyasəti alətləri; 

39. Səhiyyə iqtisadiyyatının əsas göstəriciləri və fəaliyyət xüsusiyyətləri; 

40. Turizm sahəsinin əsas göstəriciləri və fəaliyyət xüsusiyyətləri; 

41. Turizmin idarə olunmasının metodoloji əsasları;  

42. Turizmin idarə olunmasının təşkilatı quruluşu; 

43. Turizmin idarə olunmasının resurs və məqsədli-proqnoz modeli;  

44. Turizm potensialı və onun qiymətləndirilməsi metodikası;  

45. Turizmdə investisiya siyasəti;  

46. Turizmin regionların inkişafыnda rolu, qarşılıqlı əlaqə və idarəetmə xüsusiyyətləri;  

47. Turizmin regional sahibkarlığının xüsusiyyətləri və təşkili mexanizmləri; 



48. Nəqliyyat sahəsinin əsas göstəriciləri və fəaliyyət xüsusiyyətləri; 

49. Tikinti sahəsinin əsas göstəriciləri və fəaliyyət xüsusiyyətləri; 

50. Rabitə sahəsinin əsas göstəriciləri və fəaliyyət xüsusiyyətləri. 

51. Təkmil və qeydri-təkmil rəqabət şəraitində əmək bazarında qiymətin formalaşması 

xüsusiyyətləri; 

52. Əmək bazarında əmək təklifinin səviyyələri; 

53. Əmək haqqının səviyyəsinə təsir edən amillər; 

54. Əmək haqqı tarifinin artımına gəlir və əvəzləmə effektinın təsiri; 

55. Təkmil rəqabət şəraitində əmək təklifinə təsir edən amillər; 

56. İşçilərin aldıqları iqtisadi rentanın yaranması şərtləri və növləri; 

57. Qeyri-təkmil rəqabətin əmək bazarında təzahür formaları; 

58. İnhisarçı və təkmil rəqabət bazarında son hədd işçisinin əmək haqqının müqayisəsi; 

59. Əmək bazarında monopsoniya; 

60. Əmək bazarında ikitərəfli inhisar; 

61. K. Marksa görə əmək bazarında inhisarçılığın şərhi; 

62. Maliyyə bazarları və onun infrastrukturu;  

63. Maliyyə bazarlarının tənzimlənməsi metodları;  

64. Maliyyə bazarlarının iqtisafi inkişafın təmin olunmasında rolu; 

65. Bazarda kapital təklifinin müəyyənləşdirilməsi göstəriciləri; 

66. Torpaq rentası, onun növləri və yaranması şərtləri; 

67. Torpaq bazarında qiymətin əmələ gəlməsi xüsusiyyətləri. 
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