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Müəllim əvvəlcədən tələbələrə elektron poçtla məlumat verəcək və ya iş 

vaxtının yenidən təyin edilməsi zərurəti yarandıqda  bu barədə məlumat verəcəkdir. 

Bu sillabus kursa aid olan bütün praktiki aspektləri, tələbləri və müddətləri 

əhatə edən əsas sənəddir. Sənəd tələbələr tərəfindən alındıqdan dərhal sonra 

hərtərəfli oxumalı və semestr ərzində bu sənədin tələblərinə əməl edilməlidir.  

Tələbələr WhatsApp qrupu və ya tələbələrin e-poçt qrupu vasitəsilə 

müəllimlə əlaqə qura bilərlər. Bu e-poçt ünvanı, elektron məlumatların ötürülməsi 

üçün tələb olunur, burada tələbələr müəllim tərəfindən təqdim oluna fənləəlaqəli 

informasiyalarla tanış ola bilərlər. 

 

Kurs cədvəli 

 

Dərslər aşağıdakı zamanlarda ənənəvi qayda ilə keçiriləcək: 

Çərşənbə ,15:10-16:30 (mühazirə) ( Hər həftə) 

Cumə axşamı , 15:10-16:30(mühazirə) ( Üst həftə) 

Cumə axşamı 13:30-14:50 (seminar), 

Cümə 13:30-14:50(seminar) 

 

Fənnin təsviri 

İqtisadi nəzəriyyə cəmiyyətin həyatında baş verən iqtisadi hadisə və proseslərin 

dərk edilməsi və tədqiqində insanların iqtisadi şüur və təfəkkürünün 

formalaşmasında, məhdud resurslardan istifadə etməklə cəmiyyətin sonsuz 

tələbatlarının ödənməsi problerinin həll edilməsində mühüm rol oynayır. İqtisadi 

nəzəriyyə həyatın dərinliklərinə nüfuz etməklə iqtisadi vahidlərin davranışını 

tənzimləyən mexanizmi yaradır, hadisələri təhlil etməklə elmi nəticələr çıxarır, 

ziddiyyətlərin həll edilməsi üçün tövsiyyələr verir. Eyni zamanda müasir iqtisadi 

inkişafın rəngarəngliyi , beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşdiyi, cəmiyyətin 

iqtisadi sisteminin təkmilləşdirildiyi bir şəraitdə iqtisadi nəzəriyyənin öyrənilməsi 

daha vacibdir. Iqtisadi nəzəriyyədə iqtisadi hadisələr iqtisadiyyatın ümumi 

anlayışları , mikroiqtisadiyyat , mezoiqtisadiyyat , makroiqtisadiyyat və 

meqoiqtisadiyyat ardıcıllığı ilə öyrənilir. Iqtisadi nəzəriyyədə fəaliyyət göstərən 

subyektlər firmalar, ev təsərrüfatları və dövlətlərdir. 

 Kursun mənimsənilməsi üçün  105 saat vaxt ayrılmışdır (45 saat mühazirə, 

60 saat seminar). Bir həftə  2 saat,növbəti həftə isə 4saat  mühazirə və  hər həftə 

isə 4 saat seminar məşğələsinin kecirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

 

Fənnin məqsədi və məzmunu 
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İqtisadi nəzəriyyə  fənninin tədrisinin məqsədi gələcək mütəxəssisələr 

tərəfindən iqtisadi hadisə və proseslərin dərk edilməsi və öyrənilməsini təmin 

etmək, onların iqtisadi şüur və təfəkkürünü formalaşdırmaqdır. Həmçinin gələcək 

mütəxəssislərin sosial- iqtisadi proseslərdən , dövlətin iqtisadi siyasətindən , 

işlədikləri firma və müəssisələrin idarə olunmasından baş çıxarmalarını təmin 

etməkdən ibarətdir. Makroiqtisadi proseslərin öyrənilməsində tələbələrdə qrafik , 

düstur və statistik təhlillərdən istifadə edilməsi vərdişləri acılamaqdır. İqtisadi 

nəzəriyyə fənninin tədrisində məqsəd iqtisadi hadisə və problemləri klassik, 

neoklassik və müasir konsepsiyaların modellərinə istinad etmək və onların 

fikirlərinin təhlili metodikasına geniş yer ayırmaqdır. İqtisadi nəzəriyyədə başlıca 

məqsəd cəmiyyətin sonsuz tələbatını ödəmək üçün məhdud resurslardan necə 

istifadə edilməsini təmin etməkdir.  

Iqtisаdiyyаt həm bötövlüкdə iqtisаdi sistеmin səciyyəvi cəhətlərini, həm də 

аyrıcа götürölmöş bir ölкənin fərqləndirici хüsusiyyətlərini əкs еtdirir. Iqtisаdiyyаt 

istеhsаl (sənаyе, кənd təsərrüfаtı, tiкinti, yцк nəqliyyаtı və s.) və qеyri-istеhsаl 

(təhsil, səhiyyə, mənzil – коmmunаl təsərröfаtı və s.) sаhələrini əhаtə еdir. Аyrı-

аyrı fəаliyyət növlərinin, istеhsаlаtlаrın iqtisаdiyyаtlаrını dа fərqləndirməк lаzımdır. 

Bunа кənd təsərröfаtındа bitкiçiliк və hеyvаndаrlığın iqtisаdiyyаtlаrını misаl gцs-

tərməк оlаr. Iqtisаdiyyаt əsаs istеhsаl pillələrindən-firmа, müəssisə və birliкlərdən, 

səhmdаr cəmiyyətlərindən ibаrət оlduğu zaman аyrı-аyrı  firmаlаrın, birliкlərin, 

möəssisələrin, səhmdаr cəmiyyətlərinin də iqtisаdiyyаtlаrı vаrdır. Еv təsərröfаtının 

iqtisаdiyyаtı dа хüsusi qrupа аyrılır. 

Iqtisаdiyyаt, nəhаyət cəmiyyətdə iqtisаdi münаsibətləri öyrənən iqtisаd еlmləri 

sistеmidir. О, cəmiyyətin iqtisаdi quruluşunu, оnun оbyекtiv qanunаuyğunluqlаrını 

öyrənir, iqtisаdiyyаtın mцхtəlif sаhələrində bаş vеrən prоsеsləri, hаdisələri nəzəri 

cəhətdən təhlil еdir, mцхtəlif təyinаtlı nеmətlərin istеhsаlı və bölgösönə  dаir əməli 

tövsiyələr işləyib hаzırlаyır. 

     İqtisadi nəzəriyyənin  öyrənilməsində qrafik və statistik təhlildən istifadənin 

geniş tətbiqi də tövsiyyə olunur/ 

Fənnin proqramı və həftələr üzrə bölünməsi 

Mövzular üzrə saat bölgüsü. 

 

№ Mövzular Müh. Sem. 

1. 

 

İqtisadi nəzəriyyənin predmeti və metodu. 

İqtisadiyyatın əsasları. İstehsalın əsas amilləri və 

baza kateqoriyaları. 

2 

 

 

 

4 
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2. Mülkiyyət və İqtisadi institutlar. 2 2 

3. Əmtəə istehsalı və pul. Dəyər nəzəriyyələri. 2 4 

4. Bazar iqtisadiyyatının əsas cəhətləri. 2 2 

5. Tələb və təklif. Bazar tarazlığı.  2 2 

6. Bazar infrastrukturu. 2 2 

7. Rəqabət və inhisar. 2 2 

8. Kapitalın mahiyyəti və formaları. 2       4 

9. İstehsal xərcləri və mənfəət. 2 2 

10. Qiymət və onun əmələgəlmə mexanizmi. 2 2 

11. Əmək resursları və əmək haqqı. 2 2 

12. Torpaq resursları və renta. 

 
2 

2 

13. Ümumi milli məhsul və milli gəlir. 2 4 

14. İqtisadi artım və səmərəlilik. 2 2 

15. Ümumi tələb və təklif. Makroiqtisadi tarazlıq. 2 4 

16.    Gəlirlərin formalaşması və bölgüsü. Əmək haqqı. 2 4 

17. Büdcə və vergilər. 2 2 

18. Kredit sistemi və banklar. 2 2 

19. İnflyasiya və onun tənzimlənməsi. 2 2 

20. Məşğulluq və işsizlik. 2 2 

21. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi. 2 2 

22. Dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq bazar. Dünya 

ticarəti və tədiyyə balansı. 
2 

4 

23. Beynəlxalq valyuta münsibətləri. 1 2 

 Cəmi 45 60 

 

Fənnin öyrənilməsi üçün metodika  

Mühazirənin quruluşu 

Mühazirə 80 dəqiqə müddətə nəzərdə tutulub . Tələbələr mühazirə zamanı  

mövzu haqqında müvafiq qeydləri apara bilərlər.Tələbələrin mühazirəni bütövlükdə 

yazmaq imkanı olmadığına görə , onlar mühazirəni elektron vasitələrdən istifadə 

edərək yaza bilərlər ( mobil telefon ,noutbuk, kamera və s. ).Elektron vasitələri 

kurs nümayəndəsi tərəfindən mühazirə başlamamışdan əvvəl hazırlanır.Lakin dərs 

zamanı elektron vasitələrdən digər məqsədlər üçün istifadə etmək qəti qadağandır. 

Belə hərəkətə görə tələbə məsuliyyət daşıyır. Mühazirənin elektron variantını 
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mühazirə müəllimindən və ya universitetin elektron kitabxanasından əldə edə 

bilərsiniz. 

Mühazirə zamanı slayd materiallardan geniş istifadə olunacaq. Eyni zamanda 

paralel olaraq müəyyən məqamlar misallarla izah ediləcəkdir. Mühazirə zamanı 

tələbə qeyri-müəyyən qalan məqamları düzgün anlamaq üçün dərsin sonunu 

gözləmədən müəllimə müraciət edə bilərlər. Hər mövzu üzrə müvafiq ədəbiyyat 

siyahısı sillabusun axırıncı hissəsində verilmişdir. Əlavə olaraq, tələbələrin internet 

resuslarından istifadə etməsi məqsədə uyğun sayılır. 

Fənn üzrə ayrılmış auditoriya saatlarının 25 % -dən çoxunda iştirak etməyən 

tələbə həmin fəndən imtahana buraxılmır( ARTəhsil Nazirliyinin əmri. Nazirlər 

Kabinetinin 24 dekabr 2013 tarixli, 348 saylı qərarı) 

Seminar  

Seminar məşğələlərinin mövzuları və hər mövzu üzrə müəyyən edilən suallar 

və istifadə ediləcək ədəbiyyat siyahısı əvvəlcədən tələbələrə verilir. Hər mövzu 

üzrə seminar məşğələsinə 2 saat  ayrılır. Məşğələnin əvvəlində ilk olaraq keçmiş 

seminarın sonunda yeni dərs üçün tələbələrə təqdim etdiyim seminar suallarını, 

sual – cavab ediləcəkdir.Tələbələr mövzunu nəzəri və praktiki cəhətdən 

mənimsənilmə səviyyəsini nümayiş etdirməlidirlər.Hər bir tələbə verilən sualları 

cavablandıran zaman sübut etməlidir ki, keçilən mövzu onun tərəfindən dərk edilib 

və məntiqi mahiyyəti ona aydındır.  

Təqdimatlar və prezentasiya üsulundan geniş istifadə olunacaq. Əvvəlcədən 

təyin olunmuş mövzuya müvafiq sual tələbələr tərəfindən hazırlanmalı  və məşğələ 

zamanı müəllimin seçdiyi tələbə tərəfindən təqdim olunmalıdır. Çıxış müddəti 5-6 

dəqiqədir. Çıxışdan sonra tələbənin mövzusu ətrafında müzakirələr aparılacaq.  

Məşğələnin növbəti hissəsində  isə praktiki məşğələlərə üstünlük veriləcək . 

Praktiki məşğələ zamanı müəllim analitik suallar verərək, tələbələrin mövzunun 

mənimsəmək səviyyəsini yoxlayacaq. Eyni zamanda mövzuya uyğun  iqtisadi-

riyazi  məsələlərin həlli məşğələdə geniş yer tutacaq. Həmçinin tələbələrə hər 

keçilən mövzuya aid test sualları veriləcəkdir 

Tələbələrə tövsiyyəmiz : dərslərdə aktiv iştirak etmək, suallara cavab 

verməkdən çəkinməmək , sərbəst məntiqi fikirlər yürütmək və səhv etməkdən 

qorxmamaq. Yadda saxlayın ki, imtahana qədər tələbənin səhv etmək hüququ var. 

Sərbəst işlər 
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Sərbəst işlər təyin olunan vaxtda müəllim tərəfindən tələbələrə təqdim 

ediləcəkdir. Sərbəst iş iki səhifədən az olmamalıdir. Sərbəst iş o zaman qəbul 

olunur ki, tələbənin işi haqqında tam məlumatı var və o əl yazma formasındadır. 

Əks təqdirdə iş qəbul olunmur və müvafiq olaraq ümumi baldan çıxılır. 

Gecikdirilmiş sərbəst işlər qəbul olunmur və qiymətləndirilmir. Lakin növbəti ayın 

balları hesablanarkən sərbəst işlər yuxarıda göstərilən şərtlərlə yenidən təqdim 

oluna bilər. 

Bundan əlavə olaraq,ədəbiyyat icmalı,qrup və ya fərdi şəkildə təqdimatlar,sorğu 

müəllimin müəyyənləşdirdiyi digəd formalarda aparıla bilər.İmtahanda iştirak 

etmədiyiniz halda, səbəbindən asılı olmayaraq tələbəyə “ gəlmədi “ verilir. 

İmtahan 

İmtahan beş sualdan ibarət olaçaqdır. 

 İmtahanla bağlı yaranan bütün problemlərin həlli üçün yaradılmış imtahan 

komissiyasına müraciət edilir.  

Tələbəyə elan edilmiş fənn qiyməti (mexaniki və ya fənn qiymətinin 

hesablanmasında səhvlər xaric olmaqla) dəyişilmir. İmtahan qiymətinizdən narazı 

olduğunuz təqdirdə qiymət elan edildiyi andan Univesitet tərəfindən yaradılan 

APELYASİYA komissiyasına müraciət edə bilərsiniz.Apelyasiya komissiyası 

şikayətinizi əsaslı hesab edərsə sizə yenidənimtahan vermək imkanı verilə bilər.  

Əgər tələbə üzürlü və ya üzürsüz səbəblərdən dərsdə iştirak etməyibsə o, 

müəllimlə əvvəlcədən razılaşmaq şərti ilə buraxılmış dərsi ödəyə bilər 

Tələbələrdən dürüst və etik davranış tələb olunur.  

Qiymətləndirmə 

Fənn qiymətləri dərsdə iştirak, ev tapşırıqları, aylar üzrə bölünən sərbəst işlər, 

və mənimsəmə göstəriciləri nəzərə alınmaqla təyin olunacaqdır. Qeyd edilənləri  

aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

 

Fəaliyyət  növü Maksimal 

qiymətləndirmə 

Yekun 

qiymətləndirmə  faizi) 

Dərsdə iştirak  10 bala qədər 10% 

Sərbəst işlər (10 mövzu) 1 bal hər sərbəst işə 10% 
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Seminar nəticələri 30 bala qədər 30% 

İmtahan balı 50 bala qədər 50% 

Yekun kurs balı  100 bala qədər 100% 

 

 həftənin hər günü gündüz saatlarında  mobil telefon və ya internet vasitəsilə 

mənimlə əlaqə saxlayaraq cətinlik cəkdiyiniz suallarla müraçiət edə  bilərsiz. 

 

Tövsiyyə olunan ədəbiyyat 

1. M.C.Atakişiyev, H.M. Abbasov, M.N.Abbasov- Mikro və makroiqtisadiyyat 

Bakı Dərslik  2010 

2. O. Məmmədov, F.İsmayılov İqtisadi nəzəriyyə. Dərs vəsaiti Gəncə 2010. 

3. Pul, kredit banklar. X.Hüsrynov, E.Balyeva. Dərslik Bakı 2015. 

4. Aqrar iqtisadiyyat. E.Quliyev. Dərslik Bakı 2015. 

5. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. R.İ.Xasbulatov Bak 

6. İqtisadi nəzəriyyə. Makroiqtisadiyyat I, II dərslik. Moskva 2008. 

7. O. Məmmədov, H.M.Əhmədov Y.F.Əlifov İqtisadiyyat (İqtisadi 

nəzəriyyənin əsasları) Gəncə 2004. 

8. S. İbadov İqtisadiyyat (İqtisadi nəzəriyyə). Dərslik, Bakı 2010. 

9. X.Hüseynov, E.Balayeva Pul, krdit, banklar  Dərsli 

10. M. Meybullayev , H.Xanlaroğlu  Mikroiqtisadiyyata giriş. Dərs vəsaiti. 

Bakı 2010. 

11. E.Kərimov,B.Osmanov. İqtisadi nəzəriyyə Mikro-makroiqtisadiyyat. Dərslik 

Çağoğlu nəşriyyatı Bak 

12. 16.Azərbaycan Respublikasının Milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji 

Yol Xəritəsi. Bakı 2016. 

13.  Mənkyu N. Q. Ekonomiksin əsasları. Bakı 2010 

14. Azərbaycan Respublikasında Mülkiyyət haqqında qanun. Xalq qəzeti. 12 
dekabr 1991. 
15. Oliver Blanşard.Makroiqtisadiyyat.7-ci nəşr,2017 

16. Karl E. Keyns,.RayC.Feyr,Sarmon M.Oster.Mikroiqtisadiyyatın əsasları,12-ci 

nəşr. 

17.  Курс экономическая теории. Под реакцией Чепурина М. Н. Киселевой Е. А. 
Киров 1995 

18. Общая экономическая теория, ( Курс лекций)  Москва 1994. 

19. П. Самуелсон. Экономика. Москва 1964. 

20.   К. Макконнелл, С. Брю, Экономикс Азернешр 1992. 
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21.  Эономическая теория. Под ред.проф. В. Д. Камаева. Учебник для вузов 
Москва 1999. 

 

Eyni  zamanda hər mövzu ilə bağlı internet resurslarından da istifadı edə 

bilərsiniz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


