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618, 668, 676, 624, 80, 784, 794, 264, 410, 422, 424, 606, 624, 634  

qruplar üçün kollokvium sualları (azərb) 

 

1. Mikro və makroiqtisadiyyatın nəzəri əsasları və prinsipləri 
2. İqtisadiyyatda nadirlik və seçim problemi 
3. Iqtisadi qarşılıqlı asılılıq və mübadiləyə meyillik, onun əsasları və səbəbləri 
4. Mübadilənin səmərəliliyi. Edjuort qutusu 
5. Qarşılıqlı iqtisadi asılılıq şəraitində istehsalçıların davranışı, onu müəyyən edən 

amillər. Mütləq və müqayisəli üstünlük prinsipləri 
6. Alternativ xərclər və nisbi üstünlük. Nisbi üstünlüklər prinsipinin istifadəsi və 

tətbiqi sahələri 
7. Beynəlxalq ticarətin səmərəliliyi. Azad ticarətin üstünlükləri və mənfi tərəfləri 
8. Sosial səmərəlilik. Pareto optimumu. Ümumi tarazlığın abstrakt modeli 
9. Mükəmməl rəqabət şəraitində sosial səmərəliliyin və ümumi bazar tarazlığının  

təmin edilməsi mexanizmi 
10.  Real bazar iqtisadiyyatı və sosial qeyri – səmərəlilik, onun səbəbləri 
11.  Sosial rifah, onun funksiyası. Rifah iqtisadiyyatının teoremləri. 
12.  Qeyri-mükəmməl rəqabətin və inhisarçılığın sosial səmərəliliyə təsiri 
13.  Ümumi tarazlığın təhlili və ona nail olunması     
14.  Istehsalın səmərəliliyi . Edjuort qutusu 
15.  Ümumi tarazlığın və iqtisadi səmərəliliyin təmin edilməsində dövlətin rolu 
16.  Əmtəə bazarında səmərəlilik 
17.  Rəqabət və məhsulların səmərəli bölgüsü 
18.  Istehsal amilləri bazarının təhlilinin nəzəri əsasları və fəaliyyət prinsipləri 
19.  Amillərin optimal nisbəti və istehsal amillərinin tarazlığı 
20.  Istehsal amillərininn təklifi, ona təsir edən amillər 
21.  Əmək bazarı, əməyə tələb, onun dəyişməsi 
22.  Əməyin həddi məhsul gəliri, onun kəmiyyəti və azalması 
23.  Əmək haqqının yüksəldilməsindən yaranan gəlir və əvəzetmə effektləri 
24.  Kapital bazarı və kapitalın qiyməti 
25.  Torpaq bazarı və torpağın qiyməti. Torpaq bazarında tarazlıq 

 

 

 

 

 

 



 

Kollokvium 

Qrup: 81, 267, 423, 421, 607, 629, 637, 615, 665, 675 (Rus) 

 

1. Взаимосвязь и переплетение микро и макро анализа. 
2. Цели и задачи микроанализа, их усложнение и формализация. 
3. Цели и задачи макроанализа. 
4. Принцип максимизации полезности. 
5. Модель круговых потоков. Утечки и инъекции. 
6. Предельные издержки и альтернативные возможности. 
7. Альтернативные затраты как базовая категория микроэкономики. 
8. Производственные возможности и их предел. 
9. Избыточные и дефицитные факторы производства. 
10. Влияние внешних эффектов на социальную эффективность. 
11. Механизм обеспечения общего равновесия в условиях выбора. 
12. Налоги Пигу. 
13. Анализ «затраты – выпуск» для обеспечения общего равновесия в экономике. 
14. Формы государственного вмешательства в экономику. 
15. Общее экономическое равновесие: характеристика и подходы. 
16. Модель общего экономического равновесия А.Вальраса. 
17. Эффективность производства. «Коробка» Эджуорта. 
18. Функции общественного благосостояния. Взгляды представителей различных школ и 
направлений. 

19. Теоремы экономики благосостояния. 
20. Конкурентное равновесие на фондовом рынке. 
21. Спрос на производственный факторы, его пределы. 
22. Поведение потребителей в условиях конкурентных и монопольных рынков. 
23. Равновесие рынка труда в условиях монопсонии.  
24. Рынок факторов производства. Эффекты замещения и дохода. 
25. Управление риском и пути снижения риска. 

 


