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32, 42, 78, 144, 132, 244, 358, 656, 842, 154 qruplar 

E.R.İbrahimov 

«Qlobal ərzaq problemi» fənninin kollokvium sualları 

I kollokvium 

1.Ərzaq təhlükəsizliyinin mahiyyəti və onun təmin olunması sahəsində dünya 
təcrübəsinin öyrənilməsi 

2. Ərzaq təhlükəsizliyi, milli və iqtisadi təhlükəsizliyin tərkib hissəsi kimi 
3. Qloballaşma prosesinin formalaşması və hazırkı mərhələyə çatması 
4. Qloballaşma prosesinin səciyyəvi xüsusiyyətləri 
5.Èãòèñàäè òÿùëöêÿñèçëèéèíèí ìöùöì àñïåêòëÿðè 
6.Ərzaq təhlükəsizliyini şərtləndirən amillər 
7. Ərzaq təhlükəsizliyini müəyyən edən göstəricilər sistemi 
8.Beynəlxalq ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyası 
9.Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sistemində kənd təsərrüfatı məsələləri ilə 

məşğul olan beynəlxalq təşkilat və müəssisələr 
10. Dövlətin milli təhlükəsizliyi beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində 
11. Ərzaq təhlükəsizliyi ərzaq müstəqiliyinin təzahür forması kimi 
12.Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması və onun sosial-iqtisadi fəsadları 

13.Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinə dünya pəncərəsindən baxış 
14.Ərzaq təhlükəsizliyi səviyyəsinin müəyyən edilməsinin elmi əsaslandırılması 
15. Dövlətin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər 
16. Respublikada aparılan müasir aqrar islahatlar 
17. Dövlət tərəfindən ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində hüquqi-normativ 

aktların rolu 
18. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi problemi 
19. Ərzaq bazarının äþâëÿò òÿíçèìëÿíìÿñè ùàããûíäà õàðèúè þëêÿ òÿúðöáÿñè 
20.Ìöàñèð øÿðàèòäÿ ÿðçàã òÿùëöêÿñèçëèéè ìÿñÿëÿëÿðè 
21.Azÿrbaycan Respublèkasûnda Kredèt Èttèfaqlarûnûn fÿalèyyÿtèndÿ Dönya 

Bankûnûn rolu 
22. Êÿíä òÿñÿððöôàòûíà äþâëÿò äÿñòÿéèíèí èñòèãàìÿòëÿðè 
23. Xarici ölkələrdə kənd təsərrüfatının inkişafının əsas meylləri 
24.Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində Kanada təcrübəsi 
25.ABŞ ərzaq təhlükəsizliyi modeli və êÿíä òÿñÿððöôàòû èñòåùñàëûíûí äþâëÿò 

òÿíçèìëÿíìÿñèíèí  õöñóñèééÿòëÿðè 
 

 

 

II kollokvium 

1. İnkişafda olan ölkələrdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasının 
qiymətləndirilməsi 
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2.Asiyada ekoloji kənd təsərrüfatı 
3. Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Yaponiya təcrübəsi 
4. Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Èñðàèë təcrübəsi 
5.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Çin təcrübəsi 
6. Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Hindistan təcrübəsi 
7.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində İran təcrübəsi  
8.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Türkiyə təcrübəsi 
9.Avropa Birliyi ölkələrində ekoloji kənd təsərrüfatının tarixi 
10. Avropa Birliyi ölkələrində ekoloji kənd təsərrüfatı 
11.Avropa Birliyi ölkələrində kənd təsərrüfatı istehsalının dövlət 

tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri 
12.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Fransa təcrübəsi 
13.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində İtaliya təcrübəsi 
14.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Avstriya təcrübəsi 
15.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Almaniya təcrübəsi 
16.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində İsveç təcrübəsi 
17.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Finlandiya təcrübəsi 
18.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Norveç təcrübəsi 
19.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Niderland təcrübəsi 
20.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Böyük Britaniya təcrübəsi 
21. Afrika ölkələrində kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı 

22. Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində Misir təcrübəsi. 

23.Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində Cənubi Afrika Respublikasının təcrübəsi. 

24.Latın Amerikası ölkələrində aqrar münasibətlərin xüsusiyyətləri 

25. Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində Argentina və Braziliya təcrübəsi 

 

 

 

III kollokvium 

1. Avstraliya və Okean ölkələrində kənd təsərrüfatının istiqamətləri üzrə 

ixtisaslaşması 

2.Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində Yeni Zellandiya təcrübəsi 

3.Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində Avstraliya İttifaqı təcrübəsi 

4. Polşanın kənd təsərrüfatının mövcud vəziyyəti və ərzaq təhlükəsizliyi 
5. Rumıniyanın kənd təsərrüfatı və ərzaq siyasəti 
6. Çexiyanın aqrar-ərzaq siyasətinin əsas prinsipləri 
7. Macarıstan aqrar-sənaye kompleksinin dövlət tənzimlənməsinin modeli  
8. Bolqarıstanın kənd təsərrüfatının inkişafının əsas istiqamətləri 
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9. Rusiyanın aqrar sektorunun xüsusiyyətləri 
10. Ərzaq təhlükəsizliyi fonunda Rusiyanın aqrar sektoru 

11.Avropanın ərzaq bazarlarına ixrac mexanizminin təkmilləşdirilməsi yolları 

12.ÜTT-yə üzvlük və daxili ərzaq məhsulları bazarının qorunması problemi 
13. Aqrar sahə üzrə dövlət tənzimlənməsinin ÜTT-nin tələblərinə 

uyğunlaşdırılması sahəsində aktual vəzifələr 
14.Ãëîáàë ÿðçàã òÿùëöêÿñèçëèéèíèí áÿçè ìÿñÿëÿëÿðè 
15.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində İspaniya təcrübəsi 
16.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Portuqaliya təcrübəsi 
 14.Dönya tÿcröbÿsèndə aqrar sahÿnèn kredètlÿødèrèlmÿsè vÿ qèymÿt 

tÿnzèmlÿímÿ mexanèzmlÿrènèn uzlaødûrûlmasû 
15.Þëêÿíèí ÿðçàã òÿùëöêÿñèçëèéèíèí òÿìèí åäèëìÿñèíäÿ êÿíä òÿñÿððöôàòûíûí 

èíâåñòèñèéàëàøäûðûëìàñûíûí ðîëó 

16.Àãðàð sahÿdÿ beynÿlxalq ëàéèùÿëÿðèí tÿtáèãè õöñóñèééÿtëÿðè 
17.Ticarət məsələləri üzrə Beynəlxalq təşkilat (TMBT) 
18.ßrzaq tÿhlökÿsèzlèyènèn tÿmènatûnda beynÿlxalq kÿnd tÿsÿrröfatû 

tÿøkèlatlarûnûn rolu 
19. Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük və Azərbaycanda həyata keçirilən 

layihələr 
20. Aqrar sahə üzrə dövlət tənzimlənməsinin ÜTT-nin tələbləri ilə müqayisəsi 
21. Kənd təsərrüfatı üzrə dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətləri 
22. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində dövlətin aqrar siyasəti 
23. Ölkə əhalisinin ərzağa, sənayenin xammala tələbatının yerli istehsal hesabına 

ödənilməsi vəziyyəti 
24. Respublikanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində dövlətin iqtisadi 

tənzimləmə vasitələri 
25. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Dövlət Proqramının rolu 

 


