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5308.01– “Ümumi iqtisadiyyat” ixtisası üzrə ixtisas imtahanı üçün 

nəzərdə tutulmuş proqram tədris prosesində keçirilmiş “Makroiqtisadiyyat”, 

“Mikroiqtisadiyyat”, “Azərbaycan iqtisadiyyatı”, “Menecment”, “Milli 

iqtisadiyatın əsasları” fənlərinin tədris  proqramları  əsasında  tərtib  edilmişdir. 

 

İzahat vərəqi 

 

Bazar münasibətləri iqtisadi sisteminin formalaşdığı və sərbəst biznes-

sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndiyi müasir mərhələdə, bütövlükdə 

cəmiyyətin tələbatlarının sonsuzluğu ilə onun iqtisadi resurslarının 

məhdudluğu reallığında, “nə istehsal etməli, necə istehsal etməli, kim üçün 

istehsal etməli?” sualına elmi cəhətdən hərtərəfli əsaslandırılmış cavab 

tapılması zəruriliyi, ümumi iqtisadiyyat fənninin müxtəlif problemlərinin 

gələcək iqtisadçı kadrlar tərəfindən dərindən öyrənilməsini irəli sürür. 

Proqramın “ümumi iqtisadiyyat” bölməsində kursun məqsəd, vəzifə və 

prinsipləri; iqtisadi biliklərin meydana çıxması, formalaşması və müxtəlif 

elmi məktəbləri; predmeti və metodları; iqtisadi resurslardan səmərəli istifadə 

olunmasının əsasları; resursların və gəlirlərin dövr etməsi sxemi; bazar 

münasibətləri iqtisadi sisteminin tip və modelləri; bazarların tələb və təklif 

əsasında təhlili; dövlətin iqtisadi siyasətinin strategiyası, taktikası və s. şərh 

olunmuşdur. 

“Mikroiqtisadiyyat” bölməsində, cəmiyyətin məhsuldar qüvvələri və 

istehsal münasibətləri; ictimai təsərrüfatın tipləri və formaları; iqtisadi 

sistemlərin mahiyyəti və təsnifatı; mülkiyyət münasibətlərinin tarixi 

təkamülü; əmtəə, dəyər və pul nəzəriyyələri; ictimai istehsal və onun əsas 

amilləri; bazarın mahiyyəti və formaları; bazar mexanizminin fəaliyyət 

xüsusiyyətləri; istehsal xərcləri və mənfəət; aqrar istehsal və renta 

münasibələri şərh olunmuşdur. 

“Makroiqtisadiyyat” bölməsində, makroiqtisadi təlimin meydana çıxdığı 

tarixi şərait; makroiqtisadiyyatla mikroiqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqəsi; əsas 



makroiqtisadi göstəricilərin xarakteristikası; makroiqtisadi qeyri-sabitlik və 

böhranlar; məşğulluq, işsizlik və inflyasiya, maliyyə sistemi və dövlət 

büdcəsi; vergilər və dövlətin fiskal siyasəti; pul-kredit sistemi və bankların 

fəaliyyəti; milli iqtisadiyyat və dövlət tənzimlənməsi; gəlirlər və əhalinin 

həyat səviyyəsi; beynəlxalq valyuta münasibətləri və xarici iqtisadi-ticarət 

əlaqələri; müasir inteqrasiya prosesləri və Azərbaycan Respublikasının 

iştirakı; bəşəriyyətin qlobal sosial-iqtisadi problemləri və yeni meyllər öz 

əksini tapmışdır. 

“Azərbaycan iqtisadiyyatı” bölməsində Azərbaycan Respublikası 

iqtisadiyyatının müasir vəziyyəti, inkişaf strategiyası və iqtisadiyyatın ayrı-

ayrı sahələrinin inkişaf xüsusiyyətləri, resurs potensialı və mövcud 

problemlərin həlli yolları əks etdirilmişdir. 

Milli iqtisadiyyatın inkişaf perspektivlərinə dair Strateji Yol Xəritəsinin 

əsas istiqamətləri, sosial siyasət, xarici-iqtisadi siyasət və dövlətin investisiya 

siyasəti məsələləri də bu bölmədə öyrənilir. 

“Menecment” bölməsində menecmentin funksiyaları, sosial-psixoloji 

aspektləri və korporativ idarəetmə məsələlərindən bəhs edilir. 
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