
  “Dünya iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə Dövlət  İmtahanı 

  sualları 

 

1. Beynəlxalq ixtisaslaşma və beynəlxalq kooperasiya əlaqələri. 

2. Beynəlxalq kreditin mahiyyəti və növləri. 

3. BİM-in fəaliyyət mühiti və xarakteristikası. 

4. M.Porterin rəqabət üstünlükləri konsepsiyası. 

5. Birbaşa xarici investisiyaların mahiyyəti və xarakterik xüsusiyyətləri. 

6. Xarici ticarət əlaqələrini tənzimləyən beynəlxalq təşkilatlar. 

7. İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının mahiyyəti  və səbəbləri. 

8. Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi. 

9. Avropa İttifaqı: yaranması,təkamülü və inkişaf problemləri. 

10. BİM-in müasir inkişaf problemləri. 

11. Beynəlxalq kreditin əsas formaları. 

12. TMK-ın təsnifatı və xarakteristikası. 

13. İstehsal amillərinin nisbəti nəzəriyyəsi. 

14. Kapital ixracının müasir  xüsusiyyətləri. 

15. BƏB-nün mahiyyəti və nəzəri metodoloji aspektləri. 

16. BƏB-nün nəzəri əsasları. 

17. Beynəlxalq ticarətin və istehsal amillərinin beynəlxalq miqrasiyasının 

tənzimlənməsi. 

18. BİM-in əsas formaları. 

19. Beynəlxalq valyuta sistemi, mahiyyəti və inkişaf mərhələləri. 

20. TMK-ın müasir BİM-də yeri və rolu. 

21. BİM-in mahiyyəti və zəruriliyi. 

22. Azərbaycanın ÜTT ilə qarşılıqlı əlaqələri. 

23. Xarici ticarət siyasəti : mahiyyəti , əsas istiqamətləri və reallaşdırılma 

mexanizmləri. 

24. Müasir TMK nəzəriyyələri. 

25. Dünya bazarında qiymət əmələ gəlmənin xüsusiyyətləri. 

26. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın əsas formaları. 

27. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri. 

28. BİM-in predmeti və əsas vəzifələri. 

29. İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının əsas növləri , beynəlxalq əmək 

bazarları. 

30. İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının müasir xüsusiyyətləri və 

problemləri. 

31. Beynəlxalq ticarətin alternativ nəzəriyyələri. 

32. Kapitalın beynəlxalq miqrasiyasının mahiyyəti və sövqedici səbəbləri. 



33. Beynəlxalq ticarətin əsas göstəricilər sistemi. 

34. Valyuta sistemləri və onların təkamülü. 

35. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın nəzəri əsasları və müasir konsepsiyaları. 

36. Xarici ticarət əməliyyatlarının əsas növləri. 

37. İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının iqtisadi və sosial nəticələri. 

38. BƏB-nün inkişafını və dərinləşməsini şərtləndirən əsas amillər. 

39. Valyutanın növləri və valyuta məzənnəsinə təsir edən amillər. 

40. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarət.  

41. Investisiya iqlimi və investisiya riskləri. 

42. Mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsi. (konkret misal əsasında izah edin) 

43. Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi.(konkret misal əsasında izah edin) 

44. Kapital ixracının əsas formaları. 

45. BMT-nin strukturu və fəaliyyət istiqamətləri. 

46. Beynəlxalq Valyuta Fondu. 

47. Dünya Bankı qrupu. 

48. Liberallaşma və himayəçilik siyasəti. 

49. Azərbaycan müasir BİM sistemində. 

50. Beynəlxalq ticarətin neoklassik konsepsiyaları. 

51. Kapital ixracının nəzəri konseptual əsasları. 

52. BMT-nin BİM sistemində yeri və rolu. 

53. Beynəlxalq ticarətin klassik nəzəriyyələri. 

54. Müasir BİM-də beynəlxalq iqtisadi təşkilatların rolu. 

55. BƏB-nün əsas formaları.  

56. Valyuta siyasətinin mahiyyəti və əsas istiqamətləri. 

57. BİM-in tənzimlənməsinin hüquqi əsasları və mexanizmləri. 

58. Merkantilizm,mahiyyəti və xüsusiyyətləri. 

59. Valyuta tənzimləməsinin xarakterik xüsusiyyətləri. 

60. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya proseslərində iştirakı. 

61. BƏB BİM-in əsası kimi. 

62. Valyuta məzənnəsi, onun müəyyən olunması üsulları. 

63. Beynəlxalq ticarətin nəzəri metodoloji əsasları. 

64. Qloballaşma şəraitində beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın əsas problemləri. 

65. Beynəlxalq ticarət BİM-in əsas forması kimi. 

66. Beynəlxalq hesablaşmaların növləri və xarakteristikası. 

67. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyaya təsir edən amillər. 

68. Beynəlxalq ticarəti əsas formaları. 

69. Avropa inteqrasiyasının xarakterik xüsusiyyətləri. 

70. TMK-ların yaranmasını izah edən nəzəri konsepsiyalar. 

71. BİM-sistemi, BİM-in obyektləri, subyektləri  və prinsipləri. 



72. Beynəlxalq istehsal  və elmi texniki kooperasiya. 

73. Xarici ticarətin tənzimlənməsinin tarif metodları. 

74. İxracın tənzimlənməsi metodları. 

75. Müasir dövrdə beynəlxalq ticarətin vəziyyəti və inkişaf meylləri. 

76. “Ağıl axını”, onun idxalçı və ixracçı ölkələrin iqtisadiyyatına təsirləri. 

77. Əqli mülkiyyət obyektləri ilə ticarətin xarakterik xüsusiyyətləri. 

78. Texnologiyaların beynəlxalq ötürülməsi üsulları. 

79. Lisenziya müqavilələri, lisenziyaların növləri. 

80. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar, təsnifatı və funksiyaları. 

81. Amerika qitəsində inteqrasiya prosesləri. 

82. Birbaşa investisiyaların ölkələrin iqtisadi inkişafında rolu. 

83. Xarici ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-tarif metodları. 

84. ÜTT, beynəlxalq ticarətin inkişafında rolu. 

85. Asiya qitəsində inteqrasiya prosesləri. 

86. MDB, GUAM – inkişaf perspektivləri. 

87. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin xarakterik  xüsusiyyətləri. 

88. Əlverişli investisiya iqlimi yaratmaq üçün zəruri tədbirlər. 

89. Dünya maliyyə bazarları, əsas seqmentləri. 

90. İNKOTERMS, göndərənin bazis şərtləri. 

 


