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              2015-ci ildə yerinə yetirilən büdcə hesablı 

ETİ-nin  Hesabatı 

İqtisadi qloballaşma proseslərinin dərinləşməsi iqtisadiyyatın inkişafının 

dövlət tənzimlənməsi sisteminin ardıcıl olaraq inkişafı və təkmilləşdirilməsini 

tələb edir. Son dövrlərdə baş verən qlobal maliyyə-iqtisadi böhran həmin 

məsələlərə diqqətin daha da yüksəldilməsi zəruriliyini şərtləndirmişdir. 

   Müasir şəraitdə ölkə iqtisadiyyatının dünya təsərrüfatına 

səmərəli inteqrasiyasını, habelə qlobal iqtisadiyyatda baş verən böhranların milli 



təsərrüfata zərərli təsirlərinin azaldılmasını təmin edən tənzimləmə sistemi 

yaradılmalıdır. Bu sistemdə isə məqsədli dövlət proqramlaşdırılması mühüm yer 

tutur.    Dövlət proqramlaşdırılması ictimai istehsalın 

inkişafının üstünlük verilən variantlarını və dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin 

strateji konsepsiyasını əks etdirən ümumtəsərrüfat proqramları əsasında 

iqtisadiyyatın tənzimlənməsi olmaqla bütövlükdə iqtisadi idarəetmənin mərkəzi 

vəsilələrindən biri kimi çıxış edir.  Postsosialist iqtisadiyyatı şəraitində 

dövlət proqramlaşdırılması həm yeni təsərrüfatçılıq sisteminin formalaşdırılması 

və həm də ölkə iqtisadiyyatında əsaslı struktur dəyişikliklərinin həyata 

keçirilməsi, iqtisadiyyatın inkişafında prioritetlərin reallaşdırılmasının mühüm 

vasitəsi kimi çıxış edir. Birinci istiqamət üzrə sistem transformasiyalarının 

reallaşdırılmasına, ikinci istiqamət üzrə isə ölkə iqtisadiyyatının ayrı-ayrı 

sahələrinin inkişafına və əsas sosial-iqtisadi problemlərin həllinə yönəldilən 

məqsədli proqramlar hazırlanıb həyata keçirilir.   

 Postsosialist ölkələrdə qeyd edilən istiqamətlər üzrə dövlət 

proqramlaşdırılması təcrübəsinin elmi araşdırılması, müvafiq 

ümumiləşdirmələrin aparılması istər əsaslı islahatların sürətləndirilməsi və 

istərsə də dayanıqlı inkişaf mexanizmlərinin  ardıcıl təkmilləşdirilməsi 

baxımından xüsusi maraq kəsb edir. Hazırkı şəraitdə dövlət proqramları 

çərçivəsində göstərilən istiqamətlər üzrə tədbirlərin səmərəli şəkildə 

uzlaşdırılması ilə bağlı məsələlərin həlli də xüsusi aktuallıq qazanmaqdadır.

          Qloballaşma 

proseslərinin getdikcə dərinləşdiyi müasir dünyada iqtisadiyyatın miqyasının 

genişlənməsi, iqtisadi əlaqələrin sürətlə inkişafı, təbii resurslara olan tələbatların 

yüksəlməsi baş verir. Belə şərait öz növbəsində sosial-iqtisadi problemlərin 

sayının artması və həm də onların həllinin mürəkkəbləşməsinə səbəb olur. 

         Qeyd edilənlərlə 

əlaqədar olaraq, iri miqyaslı və mürəkkəb xarakterli problemlərin səmərəli həll 

aləti kimi proqram-məqsədli idarəetmənin əhəmiyyəti yüksəlir. Eyni zamanda 



proqram-məqsədli idarəetmənin bütövlükdə dövlət  idarəetmə mexanizmində 

yeri və rolunun araşdırılması və onun daha da təkmilləşdirilməsi aktual  

məsələlərdəndir.         Proqram 

məqsədli idarəetmə ən ümumi şəkildə müəyyən problemin həllində və 

əvvəlcədən müəyyən olunmuş vaxtda konkret son nəticənin əldə edilməsinə 

yönəldilmiş idarəetmə kimi səciyyələndirilə bilər.     

  Müasir nəzəriyyə və praktikada proqram-məqsədli yanaşma iri və 

mürəkkəb sosial-iqtisadi problemlərin idarəetmə orqanları tərəfindən qarşılıqlı 

əlaqələndirilmiş proqram tədbirləri sisteminin hazırlanması və reallaşdırılması 

vasitəsilə həll edilməsi üsulu kimi qəbul edilir. Bu halda müvafiq tədbirlər 

yaranmış problemin aradan qaldırılması, məhdudlaşdırılması, yumşaldılması 

məqsədlərinə nail olunmasına yönəldilir.      

  Müasir iqtisadiyyatda proqram məqsədli metodların geniş 

istifadəsinə onun praktiki olaraq istənilən iqtisadi şəraitdə tətbiq oluna bilməsi 

təminat yaradır. Proqram məqsədli metodların sosial-iqtisadi sistemin tipinə 

münasibətdə nisbi invariantlığa malikdir. Bununla əlaqədar həmin metod istər 

keçmiş sosialist təsərrüfatçılığı şəraitində, istərsə də bazar iqtisadiyyatlı 

ölkələrdə müvəffəqiyyətlə tətbiq oluna bilirdi. Proqram məqsədli 

metodologiyanın tətbiqinə əsaslanan yanaşma ilə, proqram əsasında istənilən 

sosial-iqtisadi mühitdə problemin əlverişli qaydada həlli mümkün olur.   

        Dövlət idarəetməsində 

proqram–məqsədli metodlardan istifadənin uzunmüddətli təcrübəsini kafedra 

əməkdaşları tədqiq edərək belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, bu metodun  istifadə 

edilməsinin məqsədəuyğunluğunu əsasən aşağıdakı amillər ilə şərtləndirmək 

olar: 

 həll edilən problemin müvəqqəti xarakteri; 

 qarşıya qoyulan son məqsədlərə müəyyən edilmiş vaxtda çatılması 

imkanlarının mövcudluğu; 



 məsələlərin kompleksli xarakterdə olması və həlli üçün idarələrarası 

yanaşmaların tələb olunması. 

Proqram-məqsədli metodun reallaşdırılması məqsədli proqramlar vasitəsilə 

həyata keçirilir. Məqsədli  proqramlar vahid məqsədə nail olunmasına, ümumi 

problemin həllinə yönəlmiş və öz aralarında  məzmunlarına, zamana, resurslara 

və həyata keçirilməsi yerinə görə əlaqələndirilmiş tədbirlər sistemidir. Bu 

proqramlar çərçivəsində proqramın məqsədləri, proqram probleminin həllinin 

yolları və vasitələri əhatə olunur.       

   Dövlət proqramlarının əsas təyinatı ən mühüm iqtisadi və 

sosial problemlərin həllini sürətləndirmək, qərarlaşmış olan şəraitdə 

iqtisadiyyatda və onun ayrı – ayrı sferalarında birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb 

edən məqsədlərə çatılması vaxtını ixtisar etməkdir. Başqa sözlə, məqsədli 

proqramlar mühüm sosial-iqtisadi problemlərin həllinin effektli yollarını 

tapmağa kömək etməlidir. Bununla əlaqədar həmin proqramların başlıca 

vəzifələri iqtisadi inkişafda prioritetlərin reallaşdırılması, struktur 

irəliləyişlərinin təmin edilməsi, resursların elmi-texniki və sosial tərəqqinin ən 

vacib istiqamətlərində cəmləşdirilməsidir.    Məqsədli 

proqramların hazırlanması prosesi iqtisadi proqramlaşdırmanın məzmununu 

təşkil edir. Bu proses müvafiq fəaliyyətlərin ardıcıllıqlarını, məqsədli 

təyinatların müəyyən edilməsini, proqramlaşdırılan nəticələrə nail olunmasına 

yönəldilən inkişaf alternativlərinin seçilməsini əhatə edir.   

  İqtisadi proqramlaşdırmanın mahiyyətinə  aydınlıq gətirilməsi  

idarəetmə sistemində onun yerini müəyyən edən cəhətlərə diqqət yetirilməsini 

tələb edir.  Məqsədli proqramların formalaşması və onların 

reallaşdırılmasının idarə edilməsi dövlətin iqtisadiyyata təsirinin funksiyaları 

sırasına daxildir. Iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən idarə edilməsinin bir funksiyası 

olaraq proqramlaşdırma institusional cəhətdən bir tərəfdən müvafiq dövlət 

orqanlarının sosial-iqtisadi trayektoriyanı müəyyən etmək hüququna, digər 

tərəfdən isə həmin orqanların iqtisadi proseslərin gedişi üçün məsuliyyətlərindən 



doğan vəzifə və səlahiyyətlərinə istinad edir.     

    Fikrimizcə, bu problemin əhəmiyyətinə bir qədər də 

konkret yanaşılarsa, idarəetmə nəzəriyyəsinin ümumi müddəalarına uyğun 

olaraq iqtisadi proqramlaşdırma funksional baxımından  geniş mənada 

planlaşdırmanın formalarından biri kimi səciyyələndirilməlidir.  

     Şübhəsiz ki, bu halda plan dedikdə sosialist 

təsərrüfatçılığı sistemi şəraitində tərtib edilən direktiv planlar nəzərdə tutulurdu. 

Həmin müzakirələr öz dövrü üçün, daha doğrusu, o dövrdə aparılan müvafiq 

diskussiyaların son məqsədlərinə uyğun nəticələrə varılması baxımından xüsusi 

əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bununla yanaşı, bu günki vəzifələr baxımından, yeni 

şəraitdə proqram məqsədli idarəetmənin metodoloji əsaslarının hazırlanması 

baxımından “proqram” və “plan” anlayışlarının əlaqələndirilməsi məsələsi 

araşdırılarkən sonuncuya yeni mövqedən yanaşılması prinsipi əsas 

götürülməlidir.      Qeyd edilən halda plan dövlət 

tərəfindən müəyyən edilən direktiv göstərici kimi deyil, iqtisadiyyatın gələcək 

vəziyyətinin obrazı, modeli və həmin vəziyyətə nail olunmasına aparan fəaliyyət 

üsulu kimi başa düşülür. Belə yanaşmada proqrama aid olub lakin plana aid 

olmayan ayrıca bir əlamətin mövcudluğu haqda söhbət açmaq çətindir. 

          Plan bu və ya 

digər dərəcədə proqramlığın bütün əlamətlərinə malikdir. Eyni zamanda nəzərə 

almaq lazımdır ki, proqramlıq xüsusiyyətləri məqsədli proqramlarda daha 

yüksək dərəcədə təcəssüm olunmuşdur. Məhz bu cəhət onu idarəetmənin 

müstəqil aləti kimi ayırmağa imkan verir.     

 Ümumiyyətlə, “proqram” və “plan” anlayışlarının əlaqələri məsələsi bir 

sıra iqtisadi alimlər tərəfindən tədqiq edilmiş və müəlliflərin fikrincə,çox düzgün 

qeyd edilmişdir ki, məsələnin ilkin qoyuluşunda onların bir-birinə əks olan 

cəhətlərinin aşkar edilməsinin önə çəkilməsi düzgün hesab edilə bilməz.Proqram 

məqsədli idarəetmə nəzəriyyəsinin əsasında duran başlıca prinsiplərdən biri 

proqramlaşdırmaya geniş mənada planlaşdırmanın təzahür formaları kimi 



baxılmasıdır. Bir qədər də dəqiqləşdirsək, proqramlaşdırma planlaşdırmanın 

müəyyən problemin həlli çərçivəsində təzahürü kimi dəyərləndirilə bilər. 

  Hesab edirik ki, qeyd edilən yanaşma çərçivəsində məqsədli 

proqramları ümumi halda planlardan fərqləndirən əlamətlər xüsusi qeyd 

edilməlidir. Bu məqsədlə aşağıdakıların qeyd edilməsi məqsədəmüvafiqdir:  

- bir qayda olaraq proqram konkret bir problemin həllinə yönəlir, plan isə 

iqtisadi və sosial inkişafın kompleks məsələlərini həlli istiqamətində tərtib edilir. 

Proqramın məqsəd sahəsi eyni səviyyəli planla müqayisədə daha dar olur. Qeyd 

edilən xüsusiyyətlə əlaqədar olaraq proqramı bəzən bir məqsədli plan və yaxud 

da problemə istiqamətlənmiş plan adlandırırlar; 

- planın məzmunu əsas etibarilə  müvafiq göstəricilər toplusu ilə ifadə 

olunur. Plan üstün olaraq göstəricilər cədvəli formasında təqdim edilir. 

Proqramın məzmunu əsasən müvafiq problemin həllinə nail olmağa yönəldilmiş 

tədbirlər kompleksi ilə ifadə edilir. Proqram üçün tədbirlər və vəzifələrin 

siyahısı, əlaqələndirmə planı, şəbəkə qrafiki kimi ifadə formaları səciyyəvidir; 

- plan əsas etibarilə fəaliyyətin son nəticələrini ifadə edir. Proqram isə 

bundan əlavə həm də fəaliyyətin özünün üsulları və prosedurlarının təfsilatlarını 

da əks etdirir; 

- planların və proqramların hazırlanması və reallaşdırılmasının təşkili 

üsulları fərqlənir. Planlar bir qayda olaraq daimi fəaliyyət göstərən orqan 

tərəfindən hazırlanır. Proqramların hazırlanması və onun reallaşdırılmasının 

idarə edilməsi üçün müvəqqəti fəaliyyət müddətli xüsusi struktur yaradılır. 

 Bizim fikrimizcə, proqramlaşdırma və planlaşdırmanın qarşılıqlı 

əlaqələrinin araşdırılması zamanı məqsədli proqramların hazırlanmasının, 

idarəetmə praktikasında onun geniş tətbiqinin geniş mənada planlaşdırmanın 

metodoloji bazasının inkişafına təsir göstərməsi məsələsinə də diqqət 

yetirilməlidir.          



 İqtisadi proqramlar bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadiyyatın dövlət 

idarəetməsinin inzibati-sərəncamvermə metodunun alətlərindən biridir. Çünki, 

həmin proqramların icrası məcburi xarakter daşıyır. Dövlət proqramları üzrə 

qəbul edilən qərarlara əməl edilməsinə görə məsul olan orqanlar, təşkilatlar, 

şəxslər tərəfindən yerinə yetirilməsi inzibati qaydada tələb olunur. Iqtisadi 

proqramlarda müəyyən edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə bağlı dövlət 

idarəçiliyi sahəsində nəzərdə tutulan inzibati vasitələrdən istifadə olunur. 

    Məqsədli proqramlar dövlət strateji idarə edilməsinin 

makroiqtisadi alətlərindən biridir. Bu alətlərin təsiri bir neçə ili əhatə edən 

uzunmüddətli dövrə yayılmış olur və bir qayda olaraq sosial-iqtisadi 

problemlərin həllinə yönəlir. Bir qədər də konkret desək, iqtisadi proqramlar 

dövlət proqram-məqsədli idarə edilməsinin əsas vasitəsini təşkil edir. Bu zaman 

müəlliflərin fikrincə, ilkin olaraq Dövlət Proqramlaşdırmasının ölkə 

iqtisadiyyatının sahələri üzrə tətbiq istiqamətlərinin araşdırılması və 

sistemləşdirilməsi zəruri bir məsələ kimi tədqiq edilməlidir.   

          Dövlət 

proqramlarının hazırlanması təcrübəsi tədqiq edimiş və proqramlaşdırmanın 

dövlət idarəetmə sistemində yerinin ümumiləşdirilmiş sxeminin aşağıdakı kimi 

tərtib edilməsi tövsiyə edilir. 

 



 

 

 Bununla əlaqədar müstəqilliyin ilk illərindən hal-hazırki vaxtadək 

iqtisadiyyatın sahələri üzrə Dövlət Proqramlarının hazırlanması 

metodologiyasının işlənilməsini və tətbiqi prosesinin tədqiqini müəlliflər 

monoqrafiyada bir məqsəd kimi qarşıya qoymuşdurlar. Belə ki, müstəqilliyin ilk 

illərində bir tərəfdən dövlət tədricən mülkiyyət münasibətləri subyekti olaraq  

bazar təsərrüfatı sistemində ona xas olmayan funksiyaların yerinə 

yetirilməsindən özünü tədric edir. Buna uyğun olaraq əmlak münasibətlərinin 

subyekti kimi bu sahədə müvafiq hüquqların iqtisadi reallaşdırılması üzrə 

dövlətin imkanları məhdudlaşır. Başqa sözlə, sistem transformasiyaları 

gedişində bazar iqtisadiyyatının formalaşması prosesləri baş verir. 

Digər tərəfdən, keçid dövrü  xüsusi mülkiyyət institutunun tam şəkildə 

iqtisadi reallaşdırılmasını mümkün edən yeni iqtisadi, hüquqi və institutsional 
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strukturların yaradılması prosesidir. Bunlara ilk növbədə iqtisadiyyatın xüsusi və 

xüsusi-korporativ sektoru, qərarlaşmış və stabil mülkiyyət strukturu ilə müstəqil 

əlaqədə olan dayanıqlaşmış korporativ idarəetmə  sistemi, mülkiyyət 

münasibətlərin yenidən bölgüsünün və investisiya resurslarının toplanılmasının 

mühüm elementi kimi qiymətli kağızlar bazarı, qeyri-dövlət institutsional 

investorlar sistemi aiddir. 

Tədqiqat işinin elmi nəticələrinin xülasəsi və tətbiqi 

Ölkə iqtisadiyyatının idarə edilməsində məqsədli dövlət proqramlarının 

hazırlanması və həyata keçirilməsinin səmərəliliyini müəyyən etmək üçün 

ölkədə proqram-məqsədli metodlardan istifadənin uzunmüddətli təcrübəsi tədqiq 

edilmiş, eyni zamanda Dövlət Proqramlarının hazırlanması və reallaşdırılması 

üzrə metodik göstəriş nəşr edilmiş və Strateji menecment və iqtisadiyyatın idarə 

edilməsində  proqramlaşdırma fənni üzrə metodik vəsait işlənilmişdir. 

    Dövlət proqramlarının hazırlanması və yerinə 

yetirilməsi vəziyyətinin tətbiqi nəticəsində iqtisadiyytaın idarə edilməsində 

proqram-məqsədli metodun tətbiqinin məqsədəuyğunluğunun aşağıdakı amillər 

ilə şərtləndirilməsi təklif edilmişdir:  

- həll edilən problemin müvəqqəti xarakteri;  

- qarşıya qoyulan son məqsədlərə müəyyən edilmiş vaxtda çatılması 

imkanlarının mövcudluğu; 

- məsələlərin kompleksli xarakterdə olması və həlli üçün idarələrarası 

yanaşmaların tələb olunması.        

 Kafedranın “2014 - 2018-ci illər üçün elmi-tədqiqat işlərinin” 5(beş) illik 

planına müvafiq olaraq 2015-ci il üzrə nəzərdə tutulmuş “Məqsədli Dövlət 

proqramının mahiyyəti, təsnifatı və hazırlanmasının metodoloji əsasları”  

mövzusunda aparılmış tədqiqat nəticəsində “Dövlət Proqramlarının hazırlanması 

və reallaşdırılması metodikası” işlənib hazırlanmışdır. Bu metodika 5 may 2015-



ci ildə Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi tərəfindən dövlət 

proqramlarının hazırlanması üçün qəbul edilmişdir. Alınmış nəticələr bir sıra 

beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli elmi konfranslarda məzurə edilmişdir: 

 AzMİU-nun tədris-metodiki şurasının 11 saylı iclasının qərarı ilə təhsilin 

bakalavr və magistr səviyyəsində tədris olunan “Strateji menecment” və 

“İqtisadiyyatın idarə edilməsində  proqramlaşdırma” fənləri üzrə metodik 

göstəriş hazırlanmış nəşr edilmişdir. Bu metodik göstərişdən eyni zamanda 

“Menecment”, “Strateji planlaşdırma”, “İqtisadi proqramlaşdırma”, “Layihələrin 

idarə edilməsi” və b. fənlərin tədrisində  istifadə olunur.     

   Tədqiqatın nəticələri kafedranın əmkdaşları tərəfindən bir 

sıra beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli elmi-praktiki konfranslarda məruzə 

edilmişdir:  

- Məmmədova  F.Ə. “Dövlət proqramlarının reallaşdırılmasında dövlət və 

özəl sektorların əməkdaşlığı” Beynəlxalq konfrans Bakı-2015. 

- Əliyeva N.S. “Məqsədli dövlət proqramlarının substansional 

mexanizmi işlənib hazırlanması və qiymətləndirilməsi metodları” 

Bakı-2015. 

- Məmmədova F.Ə. “Qaz təminatı və istilik-tədcizatı sistemlərinin 

inkişafında dövlət proqramlarının tədbiqinin əhəmiyyəti” Bakı-2014. 

- Məmmədova F.Ə. “Azərbaycanın regionlarının elektrik enerjisi 

təminatında dövlət proqramı” (Rus dilində) Moskva 2014. 

2013-2015-ci illərdə təsərrüfat hesablı elmi-tədqiqat 

işləri 

Kafedranın əməkdaşları bu illər ərzində  “Neft-qaz kompleksinin ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafına təsirinin təhlili və səmərəliliyinin artırılması 

istiqamətləri” mövzusunda 3 mərhələdə  təsərrüfat hesablı elmi-tədqiqat işini 

yerinə yetirilmişdirlər.         



  Bu mərhələlər üzrə  mövzuda 3 mərhələdə yerinə yetirilmiş 

təsərrüfat hesablı elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən qəbul edilmiş və istehsalata tətbiq olunması 

haqqında universitetə müvafiq “Tətbiq aktı” tədqim edilmişdir.  

I mərhələ. Neft-Qaz kompleksində Dövlət Proqramlaşdırmasının tətbiqi 

istiqamətləri, inkişaf göstəricilərinin işlənməsi və iqtisadi proqnozlaşdırmanın 

əhəmiyyəti. 

II mərhələ. Neft-Qaz kompleksində investisiya qoyuluşu və tikinti-

quraşdırma işləri üzrə tədbirlərin reallaşdırılma mexanizmlərinin təhlili və 

qiymətləndirilməsi.         

  III mərhələ. Yanacaq-enerji kompleksinin regionların inkişafına 

təsirinin təhlili, iqtisadiyyatın sahələrinin inkişafında proqnozlaşdırmanın 

rolunun dəyərləndirilməsi.        

   SOCAR-ın 2015-ci ildə kənar təşkilatlara sifariş olunacaq 

elmi-tədqiqat işlərinin Tematik planında  kafedra üzrə “Neft-Qaz kompleksində 

istehsal səmərəliliyi kriteriyalarının qiymətləndirilməsi və təkliflərin işlənməsi” 

mövzusunda  təsərrüfat hesablı elmi-tədqiqat işinin yerinə yetirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. 


