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MÖVZU 1. 

SƏNAYENİN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİNİN ƏSAS ANLAYIŞLARI 

Sənaye anlayışı. Sənaye - ölkə iqtisadiyyatının kompleks sahəsi kimi. Sənaye - 

sahə bazarı kimi. Sənaye - iqtisad elminin tədqiqat obyekti kimi. Sənayenin 

iqtisadiyyatın digər sahələrindən fərqləndirici xüsusiyyətləri. 

“Sənayenin təşkili və idarə edilməsi” - “Sənaye iqtisadiyyatım”nm (Industrial 

economyyoxwd Economiks of Industry) və ya “Sənayenin təşkili nəzəriyyəsi”nin 

(Industrial organization) bir hissəsi kimi. 

Sənayenin təşkili nəzəriyyəsinin araşdırdığı əsas problemlər və əsas tədqiqat 

sualları. Sənayenin təşkili nəzəriyyəsinin əsas elmi istiqamətləri. Harvard məktəbi. 

“Quruluş-davranış- nəticəlilik” paradiqması. Sahənin ictimai səmərəliliyi və onu 

müəyyən edən amillər. Sahə bazarları və dövlət. Dövlət sahə bazarının iştirakçısı 

kimi. Sahə bazarlarının inkişafında dövlətintənzimləyici rolu. 

Çikaqo məktəbi və sahə bazarlarının araşdırılmasına onun yanaşması. 

“Sənayenin təşkili və idarə edilməsi”nin digər iqtisad elmləri ilə 

(mikroiqtisadiyyat, makroiqtisadiyyat, menecment və s.) əlaqələri. 

 

MÖVZU 2.  

SƏNAYENİN (SAHƏNİN) BAZAR QURULUŞU, BAZAR GÜCÜ VƏ ONU 

MÜƏYYƏN EDƏN AMİLLƏR 

Bazar və sahə bazarı anlayışı. Sahə bazarının quruluşu. 

Bazar quruluşunun tipləri: xalis (təkmil) rəqabət bazarları, xalis inhisar 

bazarları, oligopol bazarlar və inhisarçı rəqabət bazarları. 

Sahə bazarının quruluş ünsürləri və göstəriciləri. Sahə bazarının sərhədləri. 

Təmərküzləşmə və bazar quruluşu. Təmərküzləşməyə təsir göstərən amillər. 

Təmərküzləşmənin təsirləri. Bazarda təmərküzləşmə səviyyəsinin ölçülməsinin 

alternativ üsulları: təmərküzləşmə əmsalı, Herfındal-Hirşman indeksi, Hannah və 

Kay indeksi, Rosenbluz indeksi, Linda indeksi və başqaları. 

Bazara giriş maneələri: mütləq xərc üstünlükləri, məhsul fərqləndirilməsi 



üstünlükləri, miqyas artımından qənaət maneələri. 

 

MÖVZU 3. 

XALİS İNİSARÇI BAZARLAR VƏ QİYMƏT AYRISEÇKİLİYİ  

İnhisarın mahiyyəti, inhisarın meydana çıxması xüsusiyyətləri. Dövlət 

tərəfindən yaradılan inhisarlar. Təbii inhisarlar. 

İnhisar bazarının xüsusiyyətləri. Qiymət ayrı-seçkiliyi. Qiymətlərin 

fərqləndirilməsinin şərtləri: rəqabət yoxluğu, qiymət elastikliyi, arbitraj. 

Qiymət fərqləndirilməsinin növləri. Qiymət ayrı-seçkiliyi təcrübələri: ikili 

tarifər, miqdar güzəştləri, birlikdə satışlar, maliyyə yardımları və s. Ərazilər üzrə 

qiymət ayrı-seçkiliyi. 

Qiymət ayrı-seçkiliyinin təsirləri. İnhisarlar sahəsində dövlət siyasətinin 

əsasları. Antiinhisar tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri. 

 

MÖVZU 4. 

OLİQOPOL BAZARLAR VƏ FİRMALARIN DAVRANIŞ 

STRATEGİYALARI  

Oligopol bazarın mahiyyəti və xüsusiyyətləri. Oligopol bazarda tarazlıq. 

Oligopoliyalar “dustaqların dilemması” kimi. 

Ənənəvi oligopoliya modelləri: Nəş modeli, Coumo modeli, Stackelberg 

modeli, Bertrand modeli, Edgevorth modeli. 

Müasir oligopol modelləri: Chamberlin modeli, Fellner modeli, Stigler modeli. 

Modellərin qarşılaşdırılması. 

Oligopoliyalar sahəsində dövlət siyasətinin əsasları. 

 

MÖVZU 5. 

İNHİSARÇI RƏQABƏT BAZARLARI VƏ MƏHSULUN 

DİFFERENSASİYASI 

İnhisarçı rəqabət bazarının mahiyyəti. Məhsulların differensasiyası 



(fərqləndirilməsi). Əmtəə nişanları. 

Məhsul fərqləndirilməsinin firmanın tələbinə təsiri. Məhsulların fərqləndirilməsi 

və bazar gücü. Məhsulların fərqləndirilməsinin tipləri və mənbələri. Məhsulların 

fərqlındirilməsinin səbəbləri. 

Məhsulların fərqləndirilməsi modelləri: üfüqi və şaquli fərqləndirmə modelləri. 

inhisarçı rəqabət bazarlarında qiymətin əmələ gəlməsi və tarazlıq. 

MÖVZU 6. 

İSTEHSAL AMİLLƏRİ BAZARLARI VƏ SAHƏ BAZARLARININ 

QURULUŞUNA ONLARIN TƏSİRİ 

İstehsal amilləri.istehsal amilləri bazarlarında tələb və təklif. Amil gəlirləri və 

xərcləri. Firmanın resurs qərarları. 

istehsal amillərinin qiymətinin formalaşması xüsusiyyətləri. Transfer gəliri və 

iqtisadi renta. 

Sənayedə (sahədə) tələb olunan əmək resursları (iş qüvvəsi). Məşğulluq və 

əmək bazarı. Əmək bazarında tələb və təklif. Əmək bazarında qiymətin 

formalaşması xüsusiyyətləri. Həmkarlar ittifaqlarının rolu. Əmək bazarının 

sənayenin tələblərinə uyğunlaşdırılınası istiqamətləri. Əmək münasibətlərinin 

dövlət tənzimlənməsi məsələləri. 

Sənayenin kapital resursları. Sabit və dəyişən kapital. Kapital bazarları. Kapital 

bazarlarında qiymətin formalaşması xüsusiyyətləri. 

Torpaq bazarı. Sənayenin torpaq ehtiyacları. Torpaq bazarında qiymətin 

formalaşması xüsusiyyətləri. 

MÖVZU 7.  

FİRMANIN BÖYÜMƏSI, İSTEHSAL XƏRCLƏRİ VƏ SƏNAYE 

İSTEHSALININ ÖLÇÜLƏRI 

İstehsal və xərclər: istehsal funksiyası, resurs məsrəfləri və xərclərin 

minimumlaşdırılması zəruriliyi. Xərclər alternativ dəyər kimi. Sabit və dəyişən 

xərclər. Orta və marjinal xərclər. Qısamüddətli və uzunmüddətli dövrlərdə xərclər. 



Miqyas artımından qənaət. Müəssisənin minimal effektiv ölçüsü. Məhsul buraxılışı 

miqyasları. Müxtəliflikdən qənaət. 

Miqyas artımından qənaət və firma davranışı: çoxmüəssisəli fəaliyyət, 

idarəetmə məsrəfləri, X-səmərəlilik. 

Uzunmüddətli dövrdə xərclər və firma davranışları. Firmanın böyüməsinə təsir 

göstərər amillər. Firmanın böyüməsini məhdudlaşdıran amillər. 

 

MÖVZU 8. 

FİRMANIN MALİYYƏ QƏRARLARI: İNVESTİSİYA VƏ İNNOVASİYA 

(TƏDQİQAT VƏ İNKİŞAF) XƏRCLƏRİ 

Firmanın maliyyə resursları və maliyyə mədudiyyətləri. Firnanın maliyyə 

siyasəti. Maliyyə qərarlarının təhlili. Firmanın maliyyə axınları və fondların dəyəri. 

Maliyyə bazarları və maliyyə vasitəçiləri. 

Firmanın investisiya qərarları və investisiya davranışının təhlili.investisiya 

nəzəriyyələri. İnvestisiya təhlili. 

Yeniliklırin yaradılmasına və tətbiqinə xərclər - investisiya qərarları kimi, 

innovasiya xərcləri və innovasiya göstəriciləri. Firmanın innovasiya 

siyasəti.Innovasiyaların verimliliyi (faydası) və sahə bazarlarına təsiri. Yeniliklərin 

yaranması və tətbiqinə bazar stimulları. 

Dövlət siyasətinin investisiya və innovasiya qərarlarına təsiri. Məhdudlaşdırıcı 

və həvəsləndirici təsirlər. İnvestisiya mühiti və onun qiymətləndirilməsi. 

 

MÖVZU9. 

SAHƏDƏ FİRMALARARASI MÜNASİBƏTLƏR: BİRLƏŞMƏLƏR, 

BİRLƏŞDİRİLMƏLƏR VƏ FOND BAZARLARI  

Firmaların birləşməsi və birləşdirilməsi - resursların əldə edilməsinin alternativ 

imkanı və bazar hadisəsi kimi. Birləşmələrin və birləşdirilmələrin təsnifatı. 

Firmaların birləşməsi və birləşdirilməsi nəzəriyyələri. Birləşmələrin və 

birləşdirilmələrin səbəbləri və motivləri. 

Birləşmə və birləşdirilmə üsulları: təsnifatı və təhlili. Allokativ (bölüşdürücü) 



birləşdirilmələr. İdarəetmə birləşdirilmələri. Tamah məqsədli birləşdirilmələr. 

Konqlomerat birləşmələri. 

Fond bazarları. Firmanın fond bazarlarında davranışları. Fond bazarlarında 

firmanın qiymətləndirilməsi. Korporasiyalar üzərində nəzarət formalarının 

dəyişilməsi. 

 

MÖVZU 10. 

SƏNAYEDƏ BAZAR RƏQABƏTİNİN QEYRİ-QİYMƏT AMİLLƏRİ  

Qeyri-qiymət rəqabətinin mahiyyəti. Qeyri-qiymət rəqabətinin tipləri:məhsulda 

fərqləndirmələr, endirim kuponları, keyfiyyət fərqi, marka, dizayn, satış 

strukturları. 

Reklam: mahiyyəti və məqsədləri. Reklamın elementləri. Reklamın növləri və 

istehlakçıların davranışlarına təsiri. Reklam və bazar strukturu. Reklam və bazara 

giriş maneələri. 

Reklamın digər iqtisadi təsirləri. Reklam: normativ və pozitiv məsələlər. 

Firmanın reklam fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin əsaslan. 

MÖVZU 11. 

SAHƏ BAZARLARININ SƏMƏRƏLİLİYİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

Sahə bazarının fəaliyyətinin nəticələri və nəticə göstəriciləri. Məhsulun bazar 

qiymətinin səviyyəsi. Məhsulun keyfiyyəti. 

İstehsalın iqtisadi və sosial səmərəliliyi. Resursların bölgüsünün (istifadəsinin) 

səmərəliliyi. Rəqabət və resursların sahələrarası axını. 

Texniki tərəqqi. Texnologiya - iqtisadi artım və inkişaf amili kimi. Yeni 

texnologiyaların yayılması. Yeniliklərin qorunması üsulları. Firmaların innovasiya 

sferasında əməkdaşlıq formaları. 

Bazar və məşğulluq. Məşğulluğun genişləndirilməsi imkanları. 

Ədalətlilik. Bazar və sosial ədalət. Ədalətliliyin qiymətləndirilməsi. 

Sahə bazarlarının fəaliyyətinin nəticələri və dövlətin maraqları. 



MÖVZU 12.  

DÖVLƏT VƏ BAZAR: SAHƏ QURULUŞUNA VƏ FİRMA 

DAVRANIŞLARINA DÖVLƏT TƏSİRİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

Bazar iqtisadiyyatında dövlətin rolu. Dövlət ictimai maraqların təmsilçisi kimi. 

“Bazar uğursuzluqları” və bunların həlli yolları.Kənar təsirlər problemi. Kouz 

teoremi. Xalis ictimai əmtəələr. İnhisar fəaliyyəti. 

İqtisadiyyatda dövlətin roluna dair müasir təsəvvürlər. Dövlətin iqtisadi 

funksiyaları. 

Sahə bazarlarına dövlət təsirinin formaları, üsulları (inzibati, iqtisadi və sosial-

psixoloji) və vasitələri. 

Sahə bazarlarının dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri. Sahibkarlıq və 

investisiya mühiti. Mühitin qeyri-müəyyənliyinin azaldılması. İnstitutsional mühit. 

Sahə bazarlarına giriş maneələri. Tələb və təklifin stimullaşdırılması. İqtisadiyyatın 

və ixracın diversifıkasiyası. İnformasiya təminatı. İstehsal infrastrukturunun 

qurulması. Bazar infrastrukturunun inkişafına dəstək. Dövlət investisiya və 

innovasiya siyasəti və s. 

MÖVZU 13.  

DÖVLƏT ANTİİNHİSAR SİYASƏTİ, ANTİİNHİSAR 

TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ RƏQABƏTİN İNKİŞAFI 

Dövlət antiinhisar tənzimlənməsinin məqsədi və zəruriliyi. Antiinhisar 

qanunvericiliyinin yaranması. Antiinhisar tənzimlənməsinin obyektləri. 

İnhisar fəaliyyətinin dəyəri: nəzəri məsələlər. İnhisarfəaliyyətinin ictimai 

təsirləri: itkilərin hesablanması, inhisar fəaliyyətinin müəyyən edilməsi üsulları. 

Antiinhisar qanunvericiliyi və antiinhisar tənzimlənməsi. Səmərəli antiinhisar 

siyasəti tələbləri.Təbii inhisarlar və təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyətinin 

tənzimlənməsi üsulları və vasitələri. 

Dövlət sahibkarlığı və dövlət müəssisələri. Dövlət müəssisələri və sahə 

bazarları. Dövlət - özəl biznes partnyorluğu. 

Rəqabət mühiti. Haqsız rəqabət və onun qarşısının alınması. Rəqabətin inkişafı 



sahəsində dövlət siyasəti. 

MÖVZU 14. 

 DÖVLƏT SƏNAYE SİYASƏTİ: MÜƏYYƏNLİYİ, MODELLƏRİ, 

İŞLƏNİLMƏSİ VƏ REALLAŞDIRILMASI 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ  

Dövlət sənaye siyasəti: mahiyyəti, əhəmiyyətivə zəruriliyi. 

Sənaye siyasətinin modelləri. İdaxlı əvəzləmə modeli. İxracyönümlü sənaye 

siyasəti. İnnovasiya modeli. Xarici təcrübələr. Sənaye siyasətinin prinsipləri, 

alətləri və vasitələri. 

Sənayedə struktur islahatları. Sənayedə mülkiyyət islahatları və dövlət 

mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi məsələləri. Sənayenin sahə quruluşunun 

təkmilləşdirilməsi. 

Sənaye-struktur siyasəti. Ümumi sistemli sənaye siyasəti. Seçmə sənaye siyasəti 

və öncül (prioritet) sahənin seçilməsi xüsusiyyətləri. Sənaye sahələri üzrə inkişaf 

strategiyaları. 

Sənayenin regional-ərazi yerləşməsinin təkmilləşdirilməsi və sənaye siyasətinin 

regional məsələləri. 

Sənaye siyasətinin institutsional aspektləri. Sənayenin inkişafına dair dövlət 

strategiyası və dövlət proqramları: işlənilməsi və həyata keçirilməsinin təşkili. 

Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair fəaliyyətdə olan 

strategiyalar və proqramlar. 

 

 

MÖVZU 15  

 MİLLİ İQTISADİYYATIN DAVAMLI INKIŞAF VƏ İNKLÜZİV 

İQTİSADİ ARTIM MODELİ 

Müasir dövrdə ölkəmizin davamli inkişaf və inklüziv iqtisadi artım 

konsepsiyasına kecidin zərurəti və imkanları. Davamli inkişaf və inklüziv iqtisadi 

artımın göstəriciləri, indiqatorları və meyarları. Milli iqtisadiyyatin Davamli 

inkişaf və inklüziv iqtisadi artımının təmin edilməsinin  sosial-iqtisadi, ekologi və 



institusional aspektləri. Milli iqtisadiyyatın davamli inkişaf və inklüziv iqtisadi 

artımının təmin edilməsinin  dövlət və bazar mexanizmi.  

Qlobal Iqtisadi Problemlər. Qlobal problemlərin mahiyyəti, xarakterik cəhətləri və 

əmələ gəlməsi səbəbləri.Qlobal problemlərin  təsnifatı. “Təbiət-cəmiyyət”, 

“cəmiyyət-cəmiyyət”, “cəmiyyət-şəxsiyyət” sistemli qlobal problemlər.Qlobal 

problemlərin həll edilməsi zəruriliyi və başlıca yolları.Yoxsulluq problemi. Ərzaq 

təhlükəsizliyi problemi. Azərbaycan və qlobal problemlər. 

Azərbaycan Respublikasında davamlı inkişaf prinsipləri çərçivəsində  milli 

iqtisadiyyatın formalaşması  ilə bağlı qəbul edilmiş Dövlət Proqramları, Strateji 

Yol Xəritələri  və onların makroiqtisadi xarakteristikası, əsas prinsipial müddəaları. 

 

MÖVZU 16  

SƏNAYENİN RƏQƏMSALLAŞMASI VƏ RƏQƏMSAL 

İQTİSADİYYAT 

İV Sənaye inqilabı və yeni texnologiyalar. Innovasiya iqtisadiyyatı və 

rəqəmsallaşma; İdarəetmədə optimallaşdırma üsulları;  Suni intellektin tətbiqi; 

Rəqəmsal  idarəetmə(elektron hökumət və rəqəmsal idarəetmə sistemi); İnnovativ 

istehsal və robotlaşma;  Rəqəmsal marketinq(reklam, ictimayyətlə əlaqələr və yeni 

texnologiyalar); Rəqəmsal logistika;Loqistikanin növləri; Agıllı kənd sistemi və 

kənd təsərrüfatinin  robotlaşması; Agilli səhər və komponentləri;Bilik 

iqtisadadiyyatı. 
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5309.01- "Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti" 

İXTİSAS FƏNNİ ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU IMTAHANININ 

SUALLARI 

 

1. Sənaye anlayışı, mahiyyəti  

2. Sənaye istehsalının iqtisadiyyatını izah edin  

3. Maddi istehsal sahələrini bir-birindən fərqləndirən əsas cəhətlər 

4. Sənayenin regional-ərazi yerləşməsinin təkmilləşdirilməsi və sənaye siyasətinin 

regional məsələləri 

5. Sənaye siyasətinin institutsional aspektləri 

6. Sənayedə (sahədə) tələb olunan əmək resursları (iş qüvvəsi) 

7. İqtisad elminin müasir məktəbləri və nəzəriyyələri 

8. Azərbaycan iqtisadiyyatının resurs təminatı imkanları 

9. İnvestisiya mühitini şərtləndirən amillər 

10. İnsan potensialı və onun inkişafını təmin edən başlıca amillər 

11.  Dövlətin sənaye siyasəti 

12. İqtisadiyyatda rəqabətqabiliyyətliliyi şərtləndirən amillər 

13. İnklüziv iqtisadi inkişaf konsepsiyası onun xarakterik cəhətləri  

14. Müasir dövrdə Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətləri 

15. Makroiqtisadi göstəricilər sistemi və onların xarakteristikası 

16. Davamlı inkişaf modeli və onun xarakterik cəhətləri 

17. Mütləq və müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi  

18. Milli gəlirin artırılması yolları 

19. Əhali gəlirləri. Cinni indeksinin mahiyyəti 

20. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin hüquqi, inzibati və iqtisadi metodları 

21. Bazar iqtisadiyyatının əsas elementləri 

22. İqtisadi artım və onu müəyyən edən amillər 

23. Sahibkarlıq fəaliyyəti və onun əsas xüsusiyyətləri 

24. İqtisadi inteqrasiyanın formaları və mərhələləri 

25. Milli bazar və milli iqtisadiyyatın inkişafının qarşılıqlı əlaqəsi 



26. Elektron kommersiyanın müasir dünyada rolu və yeri 

27. Müasir dövrdə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun ixrac potensialı və onun 

qiymətləndirilməsi 

28. Biznes inkubatorlar, startaplar və texnoparklar 

29. İqtisadi proseslərin tənzimlənməsində dövlətin əsas funksiyaları 

30. Qlobal iqtisadi problemlərin təsnifatı 

31. Milli gəlirin uçotu, ÜDM və digər milli hesablar   

32. Elektron marketinq 

33. Bilik  iqtisadiyyatı 

34. İdarəetmədə optimallaşdırma üsulları 

35. Innovasiya menecmenti və rəqəmsallaşma 

36. Sənayedə suni intellektin tətbiqi 

37. Rəqəmsal  idarəetmə(elektron hökumət və rəqəmsal idarəetmə sistemi) 

38. İnnovativ istehsal və robotlaşma  

39. Rəqəmsal ticarət  

40. Rəqəmsal logistika  

41. Loqistikanin növləri 

42. Agıllı kənd sistemi və kənd təsərrüfatının  robotlaşması 

43. Agıllı səhər və komponentləri 

44. Sənayenin kapital resursları 

45. Dövlət antiinhisar siyasətı, antiinhisar tənzimlənməsı və rəqabətin inkişafı 

46. Dövlət və bazar: sahə quruluşuna və firma davranışlarına dövlət təsirinin əsas 

istiqamətləri 

47. Sənayedə bazar rəqabətinin qeyri-qiymət amilləri  

48. Firmanın böyüməsi, istehsal xərcləri və sənaye istehsalının sahə bazarlarının 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

49. Sənayenin (sahənin) bazar quruluşu, bazar gücü və onu müəyyən edən amillər 

50. Sənayenin rəqəmsallaşması 

 


