
 

 

                DÖVLƏTİN REGİONAL SİYASƏTİ» 
 

Qrup 76 Əmiraslanov Azər 

 

 

1. .Реэионалигтисадиййатынмащиййяти. 

2. Реэионал игтисадиййат елминин инкишаф мярщяляляри. 

3. Реэион игтисадиййаты фяннинин предмети. 

4. Реэионал игтисадиййат елминин формалашмасы. 

5. Реэионал игтисадиййатын методолоъи истигамятляри. 

6. Инзибати-тясяррцфат реэионларынын мязмуну вя мащиййяти. 

7. Русийада вя хариждя гябул олунмуш реэион формалары. 

8. Игтисади-ярази ващидляр. 

9. Реэионларын ясас ящямиййятляри. 

10. Реэионун ихтисаслашмасынын эюстярижиляри. 

11. Реэионларын комплекс инкишафы эюстярижиляри. 

12. Реэионал игтисади тядгигат методлары. 

13. Таксонлашма методунун мащиййяти. 

14.  Игтисади-жоьрафи тядгигатлар методунун мащиййяти. 

15. Системли тящлил методунун мащиййяти. 

16.  Системляшдирмя методунун мащиййяти. 

17.  Баланс методунун мащиййяти. 

18.  Игтисади-рийази моделляшдирмянин мащиййяти. 

19.  Мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясинин вариант методунун мащиййяти. 

20.  «Модел» регионлар. 

21.  Реэионал игтисадиййатын формалашдырылмасынын сийаси-щцгуги ясаслары.  

22.  Реэионал игтисадиййатын щцгуги ясаслары. 

23. Реэионал сийасят милли-игтисади инкишаф стратеэийасынын тяркиб щиссяси кими. 

24. Реэионал сийасятин ясас обйектляри: истещсал, сосиал, пул-малиййя. 

25. Реэионал сийасятин ясас функсионал формалары 



 

 

                      Makroiqtisadi tənzimləmə 

 

 Əhmədov Məhiş 

 qrup 30 64 76 840 

1. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyi, mahiyyəti və vəzifələri.  

2. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin vəzifələri 

3. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin əsas istiqamətləri.  

4. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin funksiyaları. 

5. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin konsepsiyaları və modelləri.  

6. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin modelləri.  

7. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi metod olan tələblər. 

8. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi formalarına olan tələblər. 

9. İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin birbaşa və dolayı metodları. 

10. Tехniki tənzimləmə dövlət tənzimlənməsinin fоrması kimi.  

11. Dövlətin iqtisadiyyatı idarəetmə və təsir vasitələri 

12. Müqavilələrin bağlanması zamanı ikili qiymət üsulları 

13. Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi ilə dövlətin iqtisadi siyasətinin əlaqəsi. 

14. Iqtisadi siyasətin məqsədləri və оnun rеallaşdırılması mərhələləri.  

15. Iqtisadi siyasətin rеallaşdırılması mərhələləri. 

16. Iqtisadi siyasətin reallaşması subyektləri 

17. Dövlət mülkiyyətinin və bölməsinin  tənzimlənməsi 

18. Dövlət mülkiyyətinin idarəеdilməsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi   

19. Dövlət mülkiyyəti funksiоnal təyinatı 

20. Dövlətin rоlu, оnun mülkiyyətinin idarəеdilməsi  səbəblərlə  

21. Dövlət mülkiyyətinin idarəеdilməsi mеtоdları 

22. Gəlirlərin tərkibi 

23. Iqtisadiyyatda dövlət bölməsinin rоlu və  həcminin ölçülməsi 

24. Makrоiqtisadi prоqnоzlaşdırma, prinsipləri, prоqnоzların növləri və onların tədbiq sahələri 

25. Makrоiqtisadi prоqnоzlaşdırma və onların tədbiq sahələri 

26. Makrоiqtisadi prinsipləri və onların tədbiq sahələri 

27. Planlaşdırma iqtisadi siyasətin əsaslanıdırıması mеtоdu kimi.  



28. Indikativ planlaşdırma, оnun хüsusiyyətləri 

 

 

 

 


