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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 fənlə əlaqəli informasiyalarla tanış ola 
bilərlər. 

 

Kurs cədvəli 

 

Çərşənbə axşamı, Çərşənbə13:30-14:30 (seminar) 

 

Fənnin təsviri 

 

"Kənd təsərrüfatının maliyyəsi" kursunun məqsədi kənd təsərrüfatında 

idarəetmənin təşkilati, elmi-metodoloji əsasları haqqında kompleks biliklər kompleksinin 

formalaşdırılması, eləcə də gələcək menecerin peşəkar düşüncə komponentinin 

formalaşdırılmasıdır. Müasir sosial - iqtisadi vəziyyət mütəxəssisdən fərdi və qrup 

səviyyəsində sosial hadisələrin obyektiv və subyektiv amillərinin nəzərə alınmasını tələb 

edir. Bu kurs, təsərrüfat, ranço və digər kənd təsərrüfatı müəssisələrini, xüsusilə 

rasional idarəetmə modellərini, insan resursları ilə işləmək prinsiplərini və üsullarını, 

kənd təsərrüfatı istehsalının istənilən nəticələrinə nail olmaq üçün personala təsir etmək 

üçün ən effektiv metod və yanaşmaları necə idarə etməyi öyrənir. 

Fənn tələbələrə aşağıdakıları təmin edəcəkdir: 

 Kənd təsərrüfatı maliyyəsinin  fəaliyyətinin əsas funksiyaları haqqında biliklər; 

 Kənd təsərrüfatı maliyyəsinin strategiyasına uyğun olaraq operativ tədbirlər 

kompleksinin işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək; 

 Kənd təsərrüfatı maliyyəsi haqqında qərarlarının qəbul edilməsi üsullarının əsas 

anlayışları və komponentləri; 

 Kənd təsərrüfatı maliyyəsi haqqında qərarlarının qəbul edilməsi mərhələləri və 

metodları; 

 Kənd təsərrüfatı maliyyəsinin  qərarlarının qəbul edilməsinə təsir edən amillərin 

başa düşülməsi;  

 Təsərrüfatları və müəssisələrin inkişafına yönəlmiş layihələrin hazırlanması və 

həyata keçirilməsi haqqında biliklər. 

 

 

Planlaşdırlan təlim nəticələri 

 
Fənn tədrisinin sonunda tələbələr aşağıdakıları mənimsəməlidir: 

• Problemli vəziyyətin müəyyənləşdirilməsi; 
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• Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin gələcək inkişafı üçün hədəf və vəzifələr siyasətinin 

formalaşdırılması; 

• Peşəkar fəaliyyətin prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

• Qeyri-müəyyənlik və risk şərtləri daxil olmaqla idarəetmə qərarlarının hazırlanması və 

effektiv şəkildə icra edilməsi; 

• İdarəetmə qərarlarının hazırlanması və qəbulu üçün qabaqcıl texnika istifadə edərək 

idarəetmə qərarlarının həyata keçirilməsində tənzimləyici təsirlərin adekvat alət və 

texnologiyalarının tətbiqi; 

• İnvestisiya və maliyyələşdirmə barədə qərar qəbul edərkən də daxil olmaqla idarəetmə 

qərarları vermək üçün bazarı və xüsusi riskləri təhlil etmək; 

• Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən iqtisadi və sosial şərtlərin qiymətləndirilməsi, 

yeni bazar imkanlarının müəyyənləşdirilməsi. 

 

Fənn üçün 60 saat (5 kredit) verilir. Fənn 15 həftəlik bir semestr ərzində tədris olunmaq 

üçün hazırlanmışdır. Hər ikinci həftədə iki saat mühazirə və hər həftə iki saatlıq seminar 

var. 

 

 

Fənnin tematik təqvimi 

Slrа  

№ 

 

Mövzulаrın аdı 

 

Cəmi 

о cümlədən 

müh. sеm. 

1. Kənd təsərrüfatı maliyyəsinin ümumi 

xaraktereistikası 

4 2 2 

2. Kənd  təsərrüfatı müəssisələrində pul 

vəsaitlərinin saxlanması və 

hesablaşmaların təşkili  

4 2 2 

3. Kənd  Təsərrüfatı  Müəssisələrinin   

gəlirləri və onların  bölüşdürülməsi 

8 4   4 

4. Kənd  təsərrüfatı  müəssisələrinin pul 

fondları  

4 2 2 

5. Kənd  təsərrüfatı müəssisələrinin  

maliyyə sisistemi ilə qarşılıqlı əlaqəsi 

4 2 2 

6. Əsas və dövriyyə vəsaitləri.Lizniq və 

faktorinq əməliyyatları 

 

8 4 4 

7. Dövriyyə vəsaitlərinin  qısa müddətli 

kreditləşməsi müqaviləsi  

4 2 2 
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8. Kənd təsərrüfatında  investisiya 

fəaliyyətinin maliyyə mexanizmi.  

4 2 2 

9. Xüsusi tədbirlərin və sosial – məişət 

ehtiyaclarına xərclərin 

maliyyələşdirilməsi  

4 2 2 

10. Maliyyə planlaşdırılması.Alternativ  

maliyyə planlaşdırılması. 

4 2 2 

11. Kənd təsərrüfatına xidmət edən müəssisə 

və təşkilatlarda  maliyyənin   xüsusiyyətləri 

4 2    2 

12 Ailə,kəndli, ev təsərrüfatı və fərdi sahibkar 

təsərrüfatlarının maliyyəsinin xüsusiyyətləri 

8 4 4 

 CƏMİ: 60 30 30 

 

Mühazirənin quruluşu 
 

Mühazirə müddəti 60 dəqiqə onlayn olaraq planlaşdırılır. Mühazirə zamanı mövzu ilə 

bağlı qeydlər etmək tələbələrin məsuliyyətidir. Mühazirənin elektron versiyası müəllim 

və ya universitetin veb saytından əldə edilə bilər. 

Mühazirə zamanı slayd materiallardan tez-tez istifadə ediləcəkdir. Eyni zamanda, çətin 

mövzu Microsoft Teams vasitəsilə hərtərəfli müzakirə ediləcək, aydınlaşdırılacaq və 

izah ediləcək. Mühazirə zamanı tələbələr mühazirəçidən qeyri-müəyyən olan materialı 

təkrarlamasını və / və ya aydınlaşdırmasını tələb edə bilərlər. Hər bir mövzu üzrə 

ədəbiyyatın müvafiq siyahısı tədris proqramının son hissəsində verilmişdir. Bundan 

əlavə, tələbələrin internet resurslarından istifadə etmələri məsləhətdir. 

 

Mövzuya ayrılan saatların 25 % -dən çoxunda iştirak etməyən tələbələr imtahana 

buraxılmırlar (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 dekabr 2013-cü il tarixli, 

348 nömrəli qərarı). 

  

Seminar 

   

Seminar mövzuları və istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı əvvəlcədən tələbələrə təqdim 
ediləcəkdir. Hər seminar üçün iki saat vaxt verilir. Seminarın əvvəlində tələbələrin nəzəri 
bilikləri təsdiqlənəcəkdir. Hər bir tələbə verilən suallara cavab verməli və mövzunu və 
onun əsas məntiqini başa düşdüyünü nümayiş etdirməlidir. Cavablar əzbərlənərsə və 
səthi olarsa, tələbənin fənni mənimsəmədiyi hesab olunur. 
 
Hər tələbədən mövzu ilə əlaqəli bir təqdimat hazırlamaq tələb olunur. 10-15 dəqiqəlik 
təqdimatlar əvvəlcədən hazırlanmalıdır. 10-15 slayddan ibarət ola bilər. Təqdimatın 
sonunda nəticələri ümumiləşdirmək lazımdır. Təqdimatdan sonra mövzu bütün 
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auditoriya tərəfindən müzakirə olunur. Tələbələrə əhatə olunan mövzu ilə bağlı test 
sualları da təqdim olunur. 
 
Tələbələr üçün tövsiyələr: Tələbələr auditoriyada fəal iştirak etməyə, sual verməkdən, 
fikirlərini bildirməkdən və səhv etməkdən çəkinməməlidirlər. 
 

Sərbəst işlər 

 
Fərdi tapşırıqlar müəllim tərəfindən təyin olunmuş vaxtda təqdim edilməlidir. Fərdi 
tapşırıqlar iki səhifədən az olmamalıdır. Fərdi tapşırıqlar tələbənin fəsli tam başa 
düşdüyü zaman qəbul edilir. Əks təqdirdə, tapşırıq qəbul edilmir və ümumi baldan 
çıxılır. Fərdi tapşırıqların gec təqdim edilməsi qəbul edilmir və qiymətləndirilmir. Bununla 
birlikdə, növbəti ayın balları hesablanarkən, yuxarıdakı şərtlər daxilində fərdi tapşırıqlar 
yenidən təqdim edilə bilər. 
Bundan əlavə olaraq, ədəbiyyat icmalı, qrup və ya fərdi şəkildə təqdimatlar, sorğu və 
müəllimin müəyyənləşdirdiyi digər formada aparıla bilər. 
 

İmtahan 

 

İmtahan beş sualdan ibarət olacaqdır. Təqdim olunan bal dəyişdirilə bilməz (mexaniki 

və ya mövzunun hesablanmasında səhvlər istisna olmaqla). Verilən imtahan balı ilə 

razılaşmırsınızsa, bu məqsədlə Universitet tərəfindən yaradılan Apelyasiya komissiyası  

şikayət edə bilərsiniz. Apelyasiya komissiyası şikayətinizi əsaslı hesab edərsə, sizə 

yenidən imtahan vermək imkanı verilə bilər.  

 

Qiymətləndirmə 

 
Kurs qiymətləri aşağıdakı cədvəldə qeyd edildiyi kimi dərsə davamiyyət, fərdi tapşırıqlar, 

seminar balları və buraxılış imtahanı balları ilə müəyyən ediləcək: 

 

Fəaliyyət növü  Maksimum 
qiymətləndirmə  

Yekun 
qiymətləndirmənin %-i 

Dərsə davamiyyət 10 bal 10% 

Fərdi tapşırıqlar (10 mövzu) Hər sərbəst işə 1 bal 10% 

Seminar nəticələri 30 bal 30% 

İmtahan imtahan nəticəsi 50 bal 50% 

Yekun kurs balı 100 bal 100% 

       

Tövsiyə olunan ədəbiyyat 

 

 

1. Azərbaycan Respublikasıının Mülkü Məcəlləsi  

2. «İnvestisiya fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu.  

3. “Kənd təsərrüfatının maliyyəsi” M.M.Sadıqov, M.C.Hüseynov, 

H.H.Həsənov Gəncə-2012  
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4. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi. 2006.  

“Farm management” Ronald D. Kay, William M.Edawards, Patricia A. 

Duffy 2008. Sixth edition 

5.Экономикс Р. Макконел, Стэнли Л. Брю. 2009 год, 19 –издание.  

6.Maliyyə bazarları B. Ataşov-2016 

7. Maliyyə nəzəriyyəsi  B.Ataşov, N.Novruzov, E. İbrahimov -2014. 

8. Maliyyə pul tədavülü kredit Dr. Z. Fərrux, dos V. Zeynalov -2007 

9. Banklarda korporativ idarəetmə stadartları Bakı 2004 (əlavə və 

dəyişiliklərlə) 

10.Banklarda kreditlərin verilməsi qaydaları  Bakı 2008 

11.Nağd pul dövriyəsi və nağdsiz ödənişlər haqqında  AR Mərkəzi 

Bankının qaydaları Bakı 2016 

12. Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında qaydalar  Bakı 2009 

13. Bank-Maliyyə terminlərinin izahlı lüğəti. R.Sədirxanov, R.Həsənov            

Bakı 2011-ci il 
 

Əlavə resurslar 

 

1. http://www.economy.gov.az/  

2. http://agro.gov.az/  

3. https://www.usda.gov/ 

4. https://bigfuture.collegeboard.org 

5. https://www.britannica.com/topic/farm-management 

6. https://www.sciencedirect.com/topics/ 

7. www.fao.org  

 

 

 

https://bigfuture.collegeboard.org/
http://www.fao.org/

