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Tədris dili  Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə Seçmə fənn 

Tələb olunan 

dərsliklər və dərs 

materialları 

Əsas ədəbiyyat. 

1. İ.M. Mahmudov, İ.M. Zeynalov, T.Ş.İsmayılov “İqtisadi təhlil” dərslik.Bakı, 

“İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, 2010 

2. И.М.Аббасов «Xarici ölkələrdə iqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi» 1996.  

3. S.M. Seyfullayev, İ.M. Abbasov - «Bazar münasibətlərində iqtisadi təhlil». 

4. S.M. Seyfullayev, T.Ş.Zeynalov - «Bazar iqtisadiyyatı şəraitində operativ iqtisadi 

təhlil». 

5. Hənifə Cəfərli “İqtisadi təhlil”, “Elm və təhsil”, Bakı-2009 

6. İ.N. Namazəliyev“Sənaye müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətində iqtisadi təhlil” 

7. R.Əliyev “ İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi”. “İqtisad Universiteti Nəşriyyatı” Bakı 

2007 

Əlavə ədəbiyyat. 

8. Ç.R. Yüzbaşıyev, “İdarəetmə təhlili”, Dərslik, Bakı, 201. 

9. Müslümov S.Y, Kazimov R.N “Maliyyə təhlili” dərslik Bakı, Azərnəşr -2011 

1. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. - М.: 

Финстатинформ, 2011. 

2. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для вузов.- 

М.Экономист, 2006. 

3. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н «Финансовый анализ» 2010. 

İstifadə ediləcək 

web səhifələr 

İnternet resursları: 

1. Maliyyə nazirliyi; www.maliyye.gov.az  

2. İqtisadiyyat Nazirliyi - www.economy.gov.az 

3.  Mərkəzi Bank www.nba.az;   

4. Dövlət Gömrük Komitəsi www.customs.gov.az  

5. Dövlət Statistika Komitəsi; www.azstat.org    

6. Auditorlar Palatası. www.audit.gov.az 

Fənnin xülasəsi 

          Yeni iqtisadi münasibətlərin bazar iqtisadiyyatı şəraitində inkişafı mülkiyyətin 

bütün formalarının fəaliyyətinə geniş meydan açmışdır. Bu şəraitdə və onun icraedici 

orqanlarının qeyri-dövlət təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinə müdaxiləsi və inzibati 

nəzarəti xeyli məhdudlaşmışdır. Lakin, dövlət mülkiyyət formasından asılı olmayaraq 

bütün təsərrüfatlarda qanunverici və normativ hüquqi aktlardan irəli gələn tələblərin. 

http://www.maliyye.gov.az/
http://www.economy.gov.az/
http://www.nba.az/
http://www.customs.gov.az/
http://www.azstat.org/


normaların yerinə yetirilməsində həmçinin, təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətində yol 

verilmiş cinayət tərkibli maliyyə əməliyyatlarının vaxtında aşkar olunmasında 

maraqlıdır. Belə ki bazar münasibətlərinə keçid ölkənin bütün iqtisadi idarəetmə 

sisteminin keyfiyyət islahatına səbəb olmuşdur. Odur ki, beynəlxalq təcrübəyə 

əsaslanaraq respublikamızda nəzarət fəaliyyətinin ən mühüm sahələrindən biri olan 

iqtisadi təhlil sistemi diqqət mərkəzində olmalıdır.  

       “Mühasibat” ixtisası üzrə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında “İqtisadi 

təhlil” kursunun öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Fənnin məqsədləri 

        Fənnin tədrisinin məqsədi – ali məktəblərdə tələbələrə bu kursun əsaslarının 

öyrənilməsini təmin etməkdir.  

«İqtisadi təhlil» fənninin məqsədi tələbələrə müxtəlif mülkiyyət növləri 

əsasında yaradılmış, habelə müxtəlif təşkilati- hüquqi formaya malik təsərrüfat 

subyektlərində idarəetmə təhlilinin elmi nəzəri-metodoloji əsaslarını mənimsətmək və 

bu sahədə praktiki bacarığı formalaşdırmaqdan ibarətdir. 

Tərtib olunmuş proqramda iqtisadi təhlilin nəzəri əsasları, təhlilin metodu və 

üsulları, növləri, formaları və informasiya mənbələri, iqtisadi təhlilin təşkili 

prinsipləri, iqtisadi təhlilinin strateji istiqamətləri, istehsalın təşkilati-texniki 

səviyyəsinin və digər şərtlərin təhlili, məhsul (iş və xidmət) istehsalı və satışının 

təhlili, müəssisənin (firmanın) əmək resursları, əsas fondlarla və material resursları ilə 

təmin olunması və onlardan istifadənin təhlili, müəssisənin (firmanın) marketinq 

fəaliyyətinin təhlili, maya dəyərinin təhlili və s. bu kimi məsələlər ardıcıllıqla ətraflı 

şəkildə verilir. 

Öyrənim 

nəticələri 

1. Tədris planında verilmiş mövzuları müvəffəqiyyətlə mənimsəyən tələbə 

qanunvericilik aktlarından da istifadə etməklə İdarəetmə sisteminin mahiyyətini, 

iqtisadi təhlilin nəzəri əsasları, məzmunu və predmetini mənimsəyəcəklər.  

2. İqtisadi təhlilin metodu və üsulları, iqtisadi təhlilin növləri və formaları, təhlilin 

informasiya mənbələri və.s. bilikləri öyrənəcəklər.    

3. Məhsul (iş və xidmət) istehsalı və satışının təhlili; Müəssisənin (firmanın) əmək 

resursları ilə təmin olunması və onlardan istifadənin təhlili, 

4. Müəssisənin (firmanın) əsas fondlarla təmini və onlardan istifadənin təhlilini 

öyrənəcəklər;   

5. Müəssisənin (firmanın) material resursları ilə təmini və onlardan istifadənin 

təhlilini öyrənəcəklər və s. 

Tədris metodları 

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir. 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və 
müzakirə aparılır. 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar) 

nümayişi ilə izah edilir. 

Simulyasiya  
 Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin 

mənimsənilmə səviyyəsi yoxlanılır və təhlil edilir. 

Layihə 
Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilir və 
simulyasiya proqramlarından istifadə edilərək nəticələr qeyd 
edilir. 

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş (oyunlar üçün 

materiallar, testlər) və vizual (slaydlar, sxemlər, 

qrafiklər, şəkillər, sənəd nümunələri) materiallar kimi 

təlim metodlarından istifadə edilir 

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı             100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış 

maksimum bal 
50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum 

bal 
10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin 

nəticələrinə görə maksimum bal 
30 bal (30%) 



Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu halda, 

ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal 

hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə 

maksimum bal 
50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 

toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab 

edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə 

metodları 

Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular 

verilir və semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzuları: 

1. Nəqliyyat vasitələrindən istifadənin təhlilinin xüsusiyyətləri. 

2. Tikinti təşkilatlarında təhlilin xüsusiyyətləri. 

3. Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətinin təhlili. 

4. Məhsulun (iş və xidmətlərin) maya dəyərinin təhlili. 

5. İstehsalın təşkilati-texniki səviyyəsinin və digər şərtlərin təhlili. 

6. Müəssisənin (firmanın) material resursları ilə təmini və onlardan istifadənin 

təhlili. 

7. Marjinal təhlil əsasında biznesdə idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması. 

8. Maliyyə nəticələrinin təhlili. 

9. İqtisadi təhlilin nəzəri əsasları, məzmunu və predmeti.  

10. Müəssisənin (firmanın) əmək resursları ilə təmin olunması və onlardan 

istifadənin təhlili. 

11. Kommersiya banklarında təhlilin xüsusiyyətləri. 

12. İqtisadi təhlilin növləri və formaları. 

13. Müəssisənin (firmanın) əsas fondlarla təmini və onlardan istifadənin təhlili 

14. Ticarət müəssisələrində iqtisadi təhlilin xüsusiyyətləri. 

15. Məhsul istehsalı və satışının təhlili. 

16. İqtisadi təhlilin metodu və üsulları. 

17. İqtisadi təhlilin təşkili prinsipləri. 

18. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində təhlilin xüsusiyyətləri. 

19. İqtisadi təhlilinin strateji istiqamətləri. 

20. Müəssisənin (firmanın) marketinq fəaliyyətinin təhlili. 

21. İqtisadi təhlilin informasiya mənbələri. 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq təqdim edilən təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən qiymətləndirilir.  

Qaydalar  

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak 

etməyən tələbə imtahana buraxılmır.            

      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya 

imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam sinif 

iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad verilmə-

lidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və sitatlardan 

ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 

imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən 

əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə 

digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 



 

İlkin cədvəl 

Həftə Tarix  Mühazirə mövzuları 
Dərslik / Tapşırıq / 

Ədəbiyyat 

1. 20.09.2022 

Мövzu 1. İqtisadi təhlilin nəzəri əsasları, 

məzmunu və predmeti 

İqtisadi təhlil iqtisad elminin xüsusi sahəsi 

kimi. İqtisadi təhlil iqtisadi təfəkkürün metodu kimi. 

Mütəxəssislərin hazırlanmasında itisadi təhlilin rolu. 

İqtisadi hadisə və proseslərin tədqiqində iqtisadi 

təhlilin rolu. İqtisadi təhlilin mühasibat uçotu ilə 

qarşlıqlı əlaqəsi. İqtisadi təhlilini statistika ilə 

qarşılıqlı əlaqəsi. İqtisadi təhlilin digər elmlələ 

qarşılıqlı əlaqəsi. 

İqtisadi təhlilin məzmunu. İqtisadi təhlilin bir 

elmi kimi formalaşması və inkişafı. İqtisadi təhlil və 

biznes-planlaşdırma. İqtisadi təhlil və idarəetmə. 

Müəssisənin iqtisadi potensialının yüksəldilməsində 

və möhkəmlənməsində təhlilin rolu. 

İqtisadi təhlilin predmeti. İqtisadi subyektlərin 

təsərrüfat fəaliyyəti iqtisadi təhlilin predmeti kimi. 

Təhlilin predmetinin müəyyən olunmasına elmi 

yanaşmalar. İqtisadi təhlilin obyektləri. Müəssisələrin 

təşkilati hüquqi formasından asılı olaraq iqtisadi 

təhlilin obyektlərinin fərqliliyi. Maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin təhlilinin istifadəçiləri. 

İdarəetimə prosesində iqtisadi təhlilin rolu. 

İdarəetmə qərarlarının əsaslandırılmasında iqtisadi 

təhlilin istifadəsi istiqamətləri. Təhlil fəaliyyətin 

koordinasiyası və qiymətləndirilməsi bazası kimi. 

Planlaşdırma və iqtisadi təhlil. Daxili nəzarət sistemi 

və iqtisadi təhlil. Müəssisənin resurslarından səmərəli 

istifadə və idarə olunmasında iqtisadi təhlilin rolu. 

 

Ədəbiyyat   

1. İ.M. Mahmudov, İ.M. 

Zeynalov, T.Ş. İsmayılov 

“İqtisadi təhlil” dərslik 

Bakı “İqtisad Universiteti 

Nəşriyyatı”, 2010 

2. S.M. Seyfullayev, İ.M. 

Abbasov - «Bazar 

münasibətlərində iqtisadi 

təhlil». 

3. R. Əliyev “İqtisadi 

təhlilin nəzəriyyəsi” 

“İqtisad Universiteti 

Nəşriyyatı” Bakı 2007 

4. İqtisadiyyat Nazirliyi - 

www.economy.gov.az 

       Tapşırıq 

- Müasir şəraitdə iqtisadi 

təhlilin məqsədi. İqtisadi 

təhlilin vəzifələri. 

Biznes- plan 

göstəricilərinin 

əsaslılığının təmin 

edilməsi. Resurslardan 

səmərəli istifadənin 

müəyyən edilməsi 

istiqamətləri. İqtisadi 

təhlilin prinsipləri.  

2. 
23.09.2022 

27.09.2022 

Мövzu 2. 

İqtisadi təhlilin metodu və üsulları. 

İqtisadi təhlilin metodları. İqtisadi təhlilin 

üsullarının təsnifatı. İqtisadi təhlil üsullarının 

xarakterik xüsusiyyətləri. İqtisadi təhlilin aparılması 

üsullarının qarşılıqlı istifadəsi istiqamətləri. 

Müqayisə üsulunun mahiyyəti. Müqayisə 

üsulunun tətbiqi xüsusiyyətləri. Orta kəmiyyətlər 

üsulunun mahiyyəti. Orta kəmiyyətlər üsulunun 

tətbiqi xüsusiyyətləri. Müqayisə üsulunun digər 

üsullarla oxşar və fərqli cəhətləri. 

Nisbi kəmiyyətlər. Nisbi kəmiyyətlər üsulunun 

mahiyyəti. Nisbi kəmiyyətlər üsulunun tətbiqi 

xüsusiyyətləri. Nisbi kəmiyyətlər üsulunun digər 

üsullarla oxşar və fərqli cəhətləri. İqtisadi təhlilin 

riyazi metodlarının məzmunu. İqtisadi təhlilin riyazi 

metodlarının tətbiqi xüsusiyyətləri. 

Qruplaşdırma üsulunun mahiyyəti. 

Qruplaşdırma üsulunun tətbiqi xüsusiyyətləri. İndeks 

üsulunun mahiyyəti. İndeks üsulunun tətbiqi 

xüsusiyyətləri. İndeks üsulunun digər üsullarla oxşar 

və fərqli cəhətləri. Qruplaşdırma və indeks üsulunun 

Ədəbiyyat   

1. S.M.Seyfullayev, 

İ.M.Abbasov - «Bazar 

münasibətlərində iqtisadi 

təhlil». 

2. R.Əliyev “ İqtisadi 

təhlilin nəzəriyyəsi” 

“İqtisad Universiteti 

Nəşriyyatı” Bakı 2007 

3. Auditorlar Palatası. 

www.audit.gov.az 

       Tapşırıq 

- Müqayisə üsulunun 

tətbiqi xüsusiyyətləri. 

Orta kəmiyyətlər 

üsulunun mahiyyəti. Orta 

kəmiyyətlər üsulunun 

tətbiqi xüsusiyyətləri. 

Müqayisə üsulunun digər 

üsullarla oxşar və fərqli 

cəhətləri. 



üstün cəhətləri. 

Balans əlaqələndirmə üsulunun mahiyyəti. 

Balans əlaqələndirmə üsulunun tətbiqi xüsusiyyətləri. 

Zəncirvari yerdəyişmə üsulunun mahiyyəti. 

Zəncirvari yerdəyişmə üsulunun tətbiqi 

xüsusiyyətləri. Zəncirvari yerdəyişmə üsulunun digər 

üsullarla oxşar və fərqli cəhətləri. Balans 

əlaqələndirmə və zəncir- vari yerdəyişmə üsulunun 

üstün cəhətləri. 

3. 
04.10.2022 

07.10.2022 

Мövzu 3. İqtisadi təhlilin növləri və formaları 

İqtisadi təhlilin növləri. İqtisadi təhlilin 

növlərinin təsnifat xüsusiyyətləri. İqtisadi təhlilin 

növlərinin təsnifat əlamətləri. Iqtisadi təhlil 

növlərinin ayrı-aynlıqda tətbiqi xüsusiyyətləri. 

İqtisadi təhlilin növlərinin müqayisəli 

xarakteristikası. 

İdarəetmə təhlilinin mahiyyəti. İdarəetmə 

təhlilinin tətbiqi xüsusiyyətləri. Maliyyə təhlilinin 

mahiyyəti. Maliyyə təhlilinin tətbiqi xüsusiyyətləri. 

Müqayisəli iqtisadi təhlilin mahiyyəti. Müqayisəli 

iqtisadi təhlilin tətbiqi xüsusiyyətləri .Operativ 

iqtisadi təhlilin məzmunu. Operativ iqtisadi təhlilin 

təşkili xüsusiyyətləri. Operativ iqtisadi təhlilin 

göstəricilər sistemi. Operativ iqtisadi təhlilin 

idarəetmədə rolu. Operativ iqtisadi təhlilin 

nəticələrinin istifadəsi. Cari iqtisadi təhlilin mahiyyəti 

və məzmunu. Cari iqtisadi təhlilin tətbiqi 

xüsusiyyətləri. Cari iqtisadi təhlilin xarakterik 

xüsusiyyətləri. Perspektiv iqtisadi təhlilin mahiyyəti 

və məzmunu. Perspektiv iqtisadi təhlilin tətbiqi 

xüsusiyyətləri. Perspektiv iqtisadi təhlilin xarakterik 

xüsusiyyətləri. 

Amilli təhlilin mahiyyəti və məzmunu. Amilli 

təhlilin xarakterik xüsusiyyətləri. Amilli təhlilin 

tətbiqi xüsusiyyətləri. Funksional dəyər təhlilinin 

mahiyyəti və məzmunu. Funksional dəyər təhlilinin 

xarakterik xüsusiyyətləri. Funksional dəyər təhlilinin 

tətbiqi xüsusiyyətləri. 
Firmalararası iqtisadi təhlilin mahiyyəti və məzmunu. 

Firmalararası iqtisadi təhlilin xarakterik 

xüsusiyyətləri. Fir- malararası iqtisadi təhlilin tətbiqi 

xüsusiyyətləri. Firma daxili iqtisadi təhlilin mahiyyəti 

və məzmunu. Firma daxili iqtisadi təhlilin xarakterik 

xüsusiyyətləri. Firmadaxili iqtisadi təhlilin tətbiqi 

xüsusiyyətləri. 

Ədəbiyyat   

1.S.M.Seyfullayev, 

İ.M.Abbasov - «Bazar 

münasibətlərində iqtisadi 

təhlil». 

2.İ.M.Mahmudov, 

İ.M.Zeynalov, 

T.Ş.İsmayılov “İqtisadi 

təhlil” dərslik Bakı “İqtisad 

Universiteti Nəşriyyatı”, 

2010. 

3.R.Əliyev “ İqtisadi təhlilin 

nəzəriyyəsi” “İqtisad 

Universiteti Nəşriyyatı” 

Bakı 2007 

       Tapşırıq 

- İdarəetmə təhlilinin 

mahiyyəti. İdarəetmə 

təhlilinin tətbiqi 

xüsusiyyətləri. Maliyyə 

təhlilinin mahiyyəti. 

Maliyyə təhlilinin tətbiqi 

xüsusiyyətləri. 

Müqayisəli iqtisadi 

təhlilin mahiyyəti. 

Müqayisəli iqtisadi 

təhlilin tətbiqi 

xüsusiyyətləri.Operativ 

iqtisadi təhlilin 

məzmunu. 



4. 11.10.2022 

Mövzu 4.  İqtisadi təhlilin informasiya mənbələri və 
təşkili prinsipləri. 

İqtisadi informasiya haqqında anlayış. 

Müəssisənin informasiya təminatı. Iqtisadi təhlil və 

informasiya təminatı. Iqtisadi təhlilin informasiya 

təminatının parametrləri. Iqtisadi təhlilin 

səmərəliliyinin informasiya asılılığı. 

İqtisadi təhlilin informasiya mənbələrinin 

təsnifatı. İqtisadi təhlilin informasiya təminatının 

daxili və xarici mənbələri. Mühasibat hesabatları 

iqtisadi informasiya təminatı kimi. İdarəetmə uçotu 

hesabatları iqtisadi təhlilin informasiya mənbələri 

kimi. Statistik hesabatlar iqtisadi təhlilin informasiya 

təminatı kimi. 

İqtisadi göstəricilər haqqında anlayış. İqtisadi 

təhlil obyektlərinin öyrənilməsində iqtisadi 

göstəricilərin rolu. Dəyər göstəriciləri. Natural 

göstəricilər. Keyfiyyət göstəriciləri. Kəmiyyət 

göstəriciləri. Iqtisadi təhlildə istifadə olunan 

göstəricilər sisteminin formalaşmasına təsir edən 

amillər.İqtisadi təhlildə analitik məlumatlar və təhlilin 

səmərəliliyinə təsiri. Təsərrüfat subyektinin analitik 

məlumatların əldə edilməsinin təşkili. Təsərrüfat 

subyektinin analitik işlərinin kompleks planı. 

Təsərrüfat subyektinin analitik işllərinin tematik 

planı. Təhlil üçün toplanmış məlumatların 

keyfiyyətcə yoxlanılması zəruriliyi. Müəssisənin uçot 

sistemi və analitik informasiya təminatının 

formalaşdırılmasınatəsiri. 

Müəssisənin istehsal fəaliyyətini xarakterizə 

edən göstəricilər sistemi. Müəssisənin maliyyə 

fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilər sistemi. 

Müəssisənin istehsal-maliyyə fəaliyyətinin 

xarakterizə edən göstəricilərin qarşılıqlı təhlili 

xüsusiyyətləri. İstehsal-maliyyə fəaliyyətinin əsas 

göstəricilər üzrə təhlili metodikası. İstehsal maliyyə 

fəaliyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi 

metodikası. 

Ədəbiyyat 

1. R.Əliyev “ İqtisadi 

təhlilin nəzəriyyəsi” 

“İqtisad Universiteti 

Nəşriyyatı” Bakı 

2007 

2. И.М. Аббасов 

«Xarici ölkələrdə 

iqtisadi təhlilin 

nəzəriyyəsi» 1996. 

3. İqtisadiyyat Nazirliyi 

- 

www.economy.gov.az 

Tapşırıq. 

- Təhlil üçün toplanmış 

məlumatların keyfiyyətcə 

yoxlanılması zəruriliyi. 

Müəssisənin uçot sistemi 

və analitik informasiya 

təminatının 

formalaşdırılmasına 

təsiri. 

5. 18.10.2022 

Мövzu 5. İqtisadi təhlilin strateji istiqamətləri 

Təşkilati təhlilin mahiyyəti və məzmunu. 

Təşkilati təhlilin aparılması xüsusiyyətləri. Təşkilati 

təhlilin təşkili metodikası. Situasiyalı təhlilin 

mahiyyəti və məzmunu. Situasiyalı təhlilin aparılması 

xüsusiyyətləri. Situasiyalı təhlilin təşkili metodikası. 

Strateji təhlil mahiyyəti. Strateji təhlilin təşkili 

xüsusiyyətləri. Strateji təhlilin informasiya təminatı. 

Kommersiya təhlilinin mahiyyəti. Kommersiya 

təhlilinin təşkili xüsusiyyətləri. Kommersiya 

təhlilinin informasiya təminatı. 

Layihə təhlilinin mahiyyəti. Layihə təhlilinin 

təşkili xüsusiyyətləri. Layihə təhlilinin informasiya 

təminatı. Layihə təhlilinin metodikası. SWOT 

təhlilinin mahiyyəti. SWOT təhlilinin təşkili 

xüsusiyyətləri. SWOT təhlilinin informasiya təminatı. 

SWOT təhlilinin metodikası.Funksional dəyər 

Ədəbiyyat   

1.S.M.Seyfullayev, 

İ.M.Abbasov - «Bazar 

münasibətlərində iqtisadi 

təhlil». 

2.R.Əliyev “ İqtisadi 

təhlilin nəzəriyyəsi” 

“İqtisad Universiteti 

Nəşriyyatı” Bakı 2007 

3. Auditorlar Palatası. 

www.audit.gov.az 

       Tapşırıq 

- Kommersiya riskinin 

təhlili mahiyyəti. 

Kommersiya riskinin 

təhlilinin məqsəd və 

vəzifələri.  

- Layihə təhlilinin 



təhlilinin mahiyyəti və məzmunu. Funksional dəyər 

təhlilinin məqsəd və vəzifələri. Funksional dəyər 

təhlilinin təşkili xüsusiyyətləri. Funksional dəyər təh-

lilinin informasiya təminatı. Funksional dəyər 

təhlilinin metodikası. 
Kommersiya riskinin təhlili mahiyyəti. Kommersiya 

riskinin təhlilinin məqsəd və vəzifələri. Kommersiya 

riskinin təhlili aparılması xüsusiyyətləri. Kommersiya 

riskinin təhlilinin informasiya təminatı. Kommersiya 

riskinin təhlili metodikası.     

metodikası. SWOT 

təhlilinin mahiyyəti. 

SWOT təhlilinin 

təşkili xüsusiyyətləri. 

6. 21.10.2022 

Mövzu 6. İstehsalın təşkilati-texniki səviyyəsinin 

və digər şərtlərin təhlili 

İstehsalın mövcud təşkilati-texniki səviyyəsinin 

xarakteristikası. İstehsalın təşkilati-texniki 

səviyyəsinin və digər şərtlərinin təhlilinin məzmunu. 

İstehsalın təşkilati-texniki səviyyəsinin və digər 

şərtlərinin təhlilinin məqsəd və vəzifələri. İstehsalın 

təşkilati-texniki səviyyəsinin və digər şərtlərinin 

təhlilinin qarşısında duran əsas vəzifələr. İstehsalın 

təşkilati-texniki səviyyəsinin və digər şərtlərinin 

təhlili metodikası. İstehsalın təşkilati-texniki 

səviyyəsinin və digər şərtlərinin təhlilinin in-

formasiya mənbələri. 

Müəssisədə istehsalın təşkili prinsipləri. 

İstehsalın mövcud təşkili səviyyəsinin təhlilinin 

məqsəd və vəzifələri. İstehsalın idarə olunmasının 

təhlili. İstehsalda əməyin təşkili səviyyəsinin təhlili. 

Qeyri - istehsal sferasında təsərrüfat fəaliyyətinin 

idarə olunması səviyyəsinin təhlili. İstehsalın mövcud 

təşkili səviyyəsinin təhlilinin informasiya mənbələri. 

Elmi-texniki tərəqqinin istehsalın səmərəliliyinin 

yüksəldilməsində rolu. İstehsala elmi-texniki 

nailiyyətlərin tətbiqinin təhlili. İstehsalın elmi-texniki 

səviyyəsinin təhlili. İstehsala tətbiq olunan texnika və 

texnologiyanın mütərəqqilik, göstəriciləri üzrə 

təhlilin aparılması. İstehsalın avtomatlaşdırılması sə-

viyyəsinin təhlili. 

İdarəetmənin təhlilinin məqsəd və vəzifələri. 

Müəssisənin mövcud idaretmə strukturunun təhlili. 

İdarəetmənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

metodikası. Daxili nəzarət sisteminin 

qiymətləndirilməsi. İdarəetmədə hesabatlılıq 

səviyyəsinin təhlili və qiymətləndirilməsi. İdarəetmə 

sisteminin texniki təminatının təhlili. 
İstehsal resursları və onların optimal 

əlaqələndirilməsi. İstehsal resurslarından səmərəli 

istifadənin təhlili. İstehsalın təşkilati-texniki səviyyəsi 

üzrə istehsal resurslarından istifadəsi səviyyəsinin 

təhlili. Əməyin texnika ilə silahlanması səviyyəsi. 

Elmi-texniki proqramların və texniki inkişaf 

planlarının yerinə- yetirilməsi göstəriciləri və maliyyə 

nəticələrinə onların təsiri 

Ədəbiyyat 

1. İ.M.Mahmudov, 

İ.M.Zeynalov, 

T.Ş.İsmayılov “İqtisadi 

təhlil” dərslik Bakı 

“İqtisad Universiteti 

Nəşriyyatı”, 2010 

Tapşırıq 

- İstehsalın təşkilati-texniki 

səviyyəsinin və digər 

şərtlərinin təhlilinin 

məqsəd və vəzifələri. 

İstehsalın təşkilati-texniki 

səviyyəsinin və digər 

şərtlərinin təhlilinin 

qarşısında duran əsas 

vəzifələr. 

7. 
25.10.2022 

01.11.2022 

Mövzu 7. Məhsul (iş və xidmət) istehsalı və satışının 

təhlili 

Məhsul istehsalının təhlilinin məqsəd və 

Ədəbiyyat 

1. Ç.R. Yüzbaşıyev, 

“İdarəetmə təhlili”, 



vəzifələri. Məhsul satışınının təhlilinin məqsəd və 

vəzifələri. Məhsul istehsalı təhlilinin informasiya 

mənbələri. Məhsul satışının təhlilinin informasiya 

mənbələri. Məhsul istehsalı və satışının təhlilinin 

metodikası.İstehsal proqramının əsaslandırılması. 

İstehsal proqramı üzrə ehtiyat mənbələrinin təhlili. 

İstehsal resursları arasında optimal əlaqənin 

qiymətləndirilməsi. İstehsal planının yerinə yeti-

rilməsinin təhlili. İstehsal planının yerinə 

yetirilməsinə təsir edən amillərin təhlili. Müəssisənin 

istehsal gücü və onun məhsul istehsalı həcminə təsiri. 

Əmtəəlik məhsul planının təhlilinin məqsəd və 

vəzifələri. Əmtəəlik məhsul planının əsaslandırılması. 

Əmtəəlik məhsul planının təhlili metodikası. 

Əmtəəlik məhsul planının satış planı ilə qarşılıqlı 

təhlili. Əmtəəlik məhsul planının təhlilinin in-

formasiya mənbələri. 

Məhsul istehsalının ahəngdarlığının təhlili 

metodikası. Məhsul buraxılışı dinamikası və ona təsir 

edən amillərin təhlili. Dəyər ifadəsində məhsul 

buraxılışının təhlili. Məhsul istehsalının əmək 

tutumunun təhlili. Məhsul istehsalının material tutu-

munun təhlili. Məhsul istehsalının fond tutumunun 

təhlili. 

Dərslik, Bakı, 2012 

2. S.M.Seyfullayev, 

İ.M.Abbasov - «Bazar 

münasibətlərində iqtisadi 

təhlil». 

Tapşırıq 

- Məhsul istehsalı təhlilinin 

informasiya mənbələri. 

Məhsul satışının təhlilinin 

informasiya mənbələri. 

Məhsul istehsalı və 

satışının təhlilinin 

metodikası 

8. 
04.11.2022 

08.11.2022 

 

Mövzu 8. Müəssisənin (firmanın) əmək resursları ilə 

təmın olunması və onlardan istifadənin 

təhlili. 

Müəssisənin əmək ehtiyatlarının mahiyyəti və 

onların tərkibi. Müəssisənin əmək resurslarının 

təhlilinin məqsədi. Müəssisənin əmək resurslarının 

təhlilinin vəzifələri. Müəssisədə əmək göstəriciləri və 

onların xarakteristikası. Müəssisənin əmək 

resurslarının təhlili metodikası. Müəssisənin əmək 

ehtiyatlarının təhlilinin informasiya təminatı. 

Müəssisənin əmək ehtiyatlarının təhlilinin uçot infor-

masiya mənbələri. Müəssisənin əmək ehtiyatlarının 

təhlilinin statistik informasiya mənbələri. Əmək 

ehtiyatları üzrə statistik hesabatların məzmunu. 

Müəssisənin əmək resursları ilə təmin olunmasının 

təhlilinin məzmunu. Müəssisənin əmək resursları ilə 

təmin olunmasının təhlilinin məqsəd və vəzifələri. 

Müəssisənin əmək resursları ilə təmin olunmasının 

təhlilinin metodikası. Əmək resusrs- larının tərkibinin 

təhlili. Əmək resurslarının ixtisas səviyyəsinin təhlili. 

Əmək resurslarının hərəkətinin təhlili. 

təhlili. Qeyri-məhsuldar əmək məsrəflərinin və 

onların yaranması səbəblərinin təhlili. 

Əmək məhsuldarlığının mahiyyəti. Əmək 

məhsuldarlığının təhlili. Əmək məhsuldarlığı və onun 

məhsulun maya dəyərinə təsiri. Məhsul çeşidinin və 

onun əmək məhsuldarlığına təsirinin təhlili. Əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi yolları. 

Əmək tutumu göstəricisinin iqtisadi məzmunu. 

Əmək tutumunun formlaşmasına təsir edən amillər. 

 

Ədəbiyyat 

1. S.M. Seyfullayev, 

İ.M.Abbasov - «Bazar 

münasibətlərində iqtisadi 

təhlil». 

2. И.М.Аббасов «Xarici 

ölkələrdə iqtisadi təhlilin 

nəzəriyyəsi» 1996. 

3. İqtisadiyyat Nazirliyi - 

www.economy.gov.az 

Tapşırıq 

- Əmək resurslarından 

səmərəli istifadəni 

xarakterizə edən 

göstəricilər sistemi. 

Əmək resurslarından 

səmərəli istifadənin 

təhlili metodikası. 



Əmək tutumunun təhlili. Əmək tutumunun təhlilinin 

informasiya mənbələri. Məhsul çeşidləri üzrə əmək 

tutumunun təhlili. Əməyin ödəniş fondu və onun 

formalaşması prinipləri. Əməyin ödənişi fondunun 

təhlilinin məqsəd və vəzifələri. Əməyin ödənişi 

fondunun təhlili metodikası. Əməyin ödəniş 

fondunun və onun dinamikasının təhlili. Əmək haqqı 

fondunun səmərəli istifadəsinin qiymətləndirilməsi. 

Əməyin ödəniş fondunun təhlilinin informasiya 

mənbələri. Əmək məhsuldarlığı göstəricilərinin 

iqtisadi mahiyyəti. Orta əmək haqqı göstəricilərinin 

iqtisadi mahiyyəti. Əmək məhsuldarlığı və orta əmək 

haqqı göstəricilərinin qarşılıqlı əlaqəsi. Əmək 

məhsuldarlığı və orta əmək haqqının artım templəri 

arasında nisbətin təhlili.  

 

9. 
15.11.2022 

18.11.2022 

Mövzu 9. Müəssisənin (firmanın) əsas 

fondlarla təmini və onlardan istifadənin təhlili. 

Müəssisənin əsas istehsal fondlarının 

xarakteristikası. Müəssisənin əsas istehsal fondlarının 

təhlili üzrə göstəricilər sistemi. Müəssisənin əsas 

istehsal fondlarının təhlilinin məqsədi. Müəssisənin 

əsas istehsal fondlarının təhlilinin vəzifələri. 

Müəssisənin əsas istehsal fondlarının təhlili 

metodikası. 

Müəssisənin əsas istehsal fondlarının təhlilinin 

informasiya təminatı. Mühasibat hesabatları əsas 

istehsal fondlarının təhlilinin informasiya mənbəyi 

kimi. Əsas istehsal fondlarının təhlilinin statistik 

məlumat mənbələri. Əsas istehsal fondları üzrə 

statistik hesabatlar və onların məzmunu. 

Müəssisənin əsas fondlarla təmin olunması 

səviyyəsinin təhlilinin məqsəd və vəzifələri. 

Müəssisənin əsas fondlarla təmin olunması 

səviyyəsinin təhlili metodikası. Əsas fondların 

mövcudluğu və dinamikasının təhlili. Əsas fondların 

tərkibi və strukturunun təhlili. Müəssisənin əsas 

fondlarla təmin olunmasının qiymətləndirilməsi. 

Əsas istehsal fondlarının hərəkətinin təhlili. 

Əsas istehsal fondlarının texniki vəziyyətinin təhlilini 

xarakterizə edən göstəricilər sistemi. Əsas istehsal 

fondlarının texniki vəziyyətinin təhlili metodikası. 

Avadanlığın yaş tərkibinin təhlili. Əsas istehsal 

fondlarının köhnəlmə, təzələnmə və istismardan 

çıxarılması əmsallarının təhlili. Əsas istehsal 

fondlarının təmir planının yerinə yetirilməsinin 

təhlili. 

Əsas fondlardan istifadənin səmərəliliyini 

xarakterizə edən göstəricilər sistemi. Əsas fondlardan 

istifadənin səmərəliliyinin təhlili metodikası. 

Fondtutumunun iqtisadi mahiyyəti və onun təhlili. 

Əsas istehsal fondlarınından səmərəli istifadənin 

təhlili. Əsas istehsal fondlarının rentabelliyinin təhlili. 

Müəssisəyə məxsus əsas istehsal fondlarının 

istifadəsinin maliyyə nəticələrinə təsirinin 

Ədəbiyyat 

1. İ.M.Mahmudov, 

İ.M.Zeynalov, 

T.Ş.İsmayılov 

“İqtisadi təhlil” 

dərslik Bakı “İqtisad 

Universiteti 

Nəşriyyatı”, 2010 

2. S.M.Seyfullayev, 

İ.M.Abbasov - «Bazar 

münasibətlərində 

iqtisadi təhlil».2013 

Tapşırıq 

- Əsas istehsal fondlarının 

hərəkətinin təhlili. Əsas 

istehsal fondlarının 

texniki vəziyyətinin 

təhlilini xarakterizə 

edən gös¬təricilər 

sistemi. 



qiymətləndirilməsi. 

Qeyri-maddi aktivlərin istifadəsinin təhlili 

obyektləri. Qeyri-maddi aktivlərin dinamikası və 

strukturunun təhlili. Faydalı istifadə müddətlərinə 

görə qeyri-maddi aktivlərin strukturunun təhlili. 

Qeyri-maddi aktivlərdən istifadənin səmərəlilik 

göstəriciləri. Qeyri-maddi aktivlərin istifadəsinin 

təhlilinin informasiya mənbələri. 
  

10. 22.11.2022 

 

Mövzu 10.   

Müəssisənin (firmanın) material 

resursları ilə təmini və onlardan 

istifadənin təhlili. 

Material resurslarının təhlilinin ümumi 

xarakteristikası. Müəssisənin material resursları ilə 

təmin olunmasının təhlilinin məqsədi. Müəssisənin 

material resursları ilə təmin olunmasının təhlilinin 

vəzifələri. Müəssisənin material resursları ilə təmin 

olunmasının təhlili metodikası. Material 

resusrslarının keyfiyyətinin təhlili xüsusiyyətləri 

Müəssisənin material resursları ilə təmin 

olunmasının təhlilinin informasiya mənbələrinin 

məzmunu. Material resurslarının təhlilinin uçot 

informasiya mənbələri. Material resurslarının 

təhlilinin statistik informasiya mənbələri. Material 

resurslarının təhlilinin anbar uçotu üzrə məlumat 

mənbələri. Material resurslarının hərəkəti haqqıqında 

hesabatlar və onların təhlildə istifadəsi imkanları. 

Müəssisənin material resursları ilə təmin 

olunmasının təhlili üzrə göstəricilər sisteminin 

xarakteristikası. Məhsulun xammal tutumu. Məhsulun 

metal tutumu. Məhsulun yanacaq tutumu. Məhsulun 

yarımfabrika tutumu. 

Əmtəəlik məhsulun maya dəyərində material 

məsrəflərinin təhlilinin məqsədi. Əmtəəlik məhsulun 

maya dəyərində material resurslarının təhlili. 

Məhsulun maya dəyərində materialların xüsusi 

çəkisinin təhlili. Maya dəyərində materialların xüsusi 

çəkisi və onun dinamiksının təhlili. Məhsul çeşidinin 

dəyişməsi və onun materialların istifadəsinə təsirinin 

təhlili. Məhsul vahidinə material məsarifinin təhlili. 

Material resurslarından istifadənin 

yaxşılaşdırılması yolları. Materialların artıq və 

qənaətlə istifadəsinə təsir edən amillərin təhlili. 

Materialların istifadəsi üzrə kənarlaşmaların müəy-

yənləşdirilməsi və onların təhlili. Materiallar üzrə 

ehtiyat mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi. 

Materialların səmərəli istifadə olunması istiqamətləri. 

 

Ədəbiyyat 

1. S.M.Seyfullayev, 

T.Ş.Zeynalov - 

«Bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində operativ 

iqtisadi təhlil». 

2. И.М.Аббасов «Xarici 

ölkələrdə iqtiadi 

təhlilin nəzəriyyəsi» 

1996. 

Tapşırıq 

- Müəssisənin material 

resursları ilə təmin 

olunmasının təhlili 

üzrə göstəricilər 

sisteminin 

xarakteristikası. 

Məhsulun xammal 

tutumu. Məhsulun 

metal tutumu. 

Məhsulun yanacaq 

tutumu. Məhsulun 

yarımfabrika tutumu. 

11. 

 

 

 

 

 

29.11.2022 

 

Mövzu 11.   

Müəssisənin (firmanın) marketinq 

fəaliyyətinin təhlili. 

Müəssisənin marketinq fəaliyyətinin təhlinin 

məzmunu. Müəssisənin marketinq fəaliyyətinin 

 

 

Ədəbiyyat 

1. И.М.Аббасов «Xarici 

ölkələrdə iqtiadi 

təhlilin nəzəriyyəsi» 



02.12.2022 təhlinin məqsəd və vəzifələri. Müəssisənin marketinq 

fəaliyyətinin təhlili istiqamətləri. Müəssisənin 

marketinq fəaliyyətinin təhlinin metodikası. 

Müəssisənin marketinq fəaliyyətinin təhlinin 

informasiya mənbələri. 

Marketinq sistemində ekspert qiymətləndirmə 

metodlarından istifadə xüsusiyyətləri. Markting 

sistemində iqtisadi-riyazi metodlarından istifadə 

xüsusiyyətləri. Markting sistemində iqtisadi təhlilin 

ənənəvi metodlarından istifadə xüsusiyyətləri. 

Markting sistemində istifadə olunan çoxölçülü 

metodlar. SWOT-təhlil və tətbiqi xüsusiyyətləri. 

Bazarın öyrənilməsi istiqamətləri. Bazar 

araşdırmalarının aparılması metodikası. Tələb və 

təklifin öyrənilməsi. Müəssisənin məhsullarına olan 

tələb və məhsul istehsal həcminin qarşılıqlı təhlili. 

Risk anlayışı və onun məzmunu. Təlabat səviyyəsi 

aşağı olan məhsullar üzrə risklərin 

qiymətləndirilməsi. Məhsul satışı bazarının təhlili. 

Satış bazarının öyrənilməsində tətbiq olunan üsullar. 

Müəssisənin marketinq araşdırmalarının vəziyyətinin 

təhlili. Müəssisənin marketinq planının 

əsaslandırılması. Satış bazarının genişləndirilməsi 

imkanlarının qiymətləndirilməsi. Qiymətqoymanın 

mahiyyəti və iqtisadi məzmunu. Müəssisənin qiymət 

siyasətinin formalaşdırılması. Qiymətqoymaya təsir 

edən amillərin təhlili. 

Rəqabət mühitinin təhlili. Rəqabətin iqtisadi 

mahiyyəti və onun müəssisənin istehsal imkanlarına 

təsiri. Rəqabətə davamlılıq və onun 

müəyyənləşdirilməsi. Məhsulun rəqabətə davamlılığı. 

Məhsulun rəqabət qabiliyyətinin formalaşmasına təsir 

edən amillərin təhlili. Müəssisənin rəqabət 
qabiliyyətinin yüksəldilməsi yolları.  

1996. 

2. İ.M.Mahmudov, 

İ.M.Zeynalov, 

T.Ş.İsmayılov 

“İqtisadi təhlil” 

dərslik Bakı “İqtisad 

Universiteti 

Nəşriyyatı”, 2010 

3. İqtisadiyyat Nazirliyi 

- 

www.economy.gov.az 

Tapşırıq 

- Marketinq sistemində 

ekspert 

qiymətləndirmə 

metodlarından istifadə 

xüsusiyyətləri. 

Marketinq sistemində 

iqtisadi-riyazi 

metodlarından istifadə 

xüsusiyyətləri. 

Marketinq sistemində 

iqtisadi təhlilin 

ənənəvi 

metodlarından istifadə 

xüsusiyyətləri. 

12. 
06.12.2022 

13.12.2022 

Mövzu 12.  

Məhsulun (iş və xidmətlərin) maya 

dəyərinin təhlili. 

Məhsulun maya dəyərinin təhlilinin məzmunu. 

Məhsulun maya dəyərinin tərkibi. Məhsulun maya 

dəyərinin təhlilinin məqsəd və vəzifələri. Məhsulun 

maya dəyərinin təhlili metodikası. Məhsulun maya 

dəyərinin təhlilinin informasiya mənbələri. 

Məhsulun maya dəyəri iqtisadi kategoriya 

kimi. Maya dəyəri üzrə göstəricilər sistemi. Plan və 

faktiki maya dəəyəri göstəriciləri. Maya dəyəri üzrə 

planın əsaslandırılması. Məsrəflərin quruluşu və 

strukturunun təhlili. Xərc elementləri üzrə istehsal 

məsrəflərinin təhlili. Xərc maddələri üzrə məhsulun 

maya dəyərinin təhlili. Maya dəyərinin üfüqi və 

şaquli təhlili. 

Əmtəəlik məhsulun maya dəyəri göstəricisinin 

iqtisadi mahiyyəti. Maya dəyərinin mənfəətə təsirinin 

təhlili. Məhsulun maya dəyərinin amilli təhlili. 

Məhsul istehsalına məsrəflərin ümumi həcminin 

təhlili. Əmtəəlik məhsulun maya dəyərinin təhlili. 

Ədəbiyyat 

1. S.M.Seyfullayev, 

T.Ş.Zeynalov - «Bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində 

operativ iqtisadi təhlil». 

2. Maliyyə nazirliyi; 

www.maliyye.gov.az 

Tapşırıq 

- Maya dəyərinin 

mənfəətə təsirinin təhlili. 

Məhsulun maya 

dəyərinin amilli təhlili. 

Məhsul istehsalına 

məsrəflərin ümumi 

həcminin təhlili. 

Əmtəəlik məhsulun maya 

dəyərinin təhlili. 



Məhsul çeşidinin dəyişməsi və onun maya dəyərinin 

dəyişməsinə təsirinin təhlili. Müstəqim xərclər tərkibi 

və məzmunu. Müstəqim xərclərin təhlilinin 

informasiya mənbələri. Müstəqim xərclərin təhlilində 

məqsəd və vəzifələr. Müstəqim xərclərin təhlili 

metodikası. Müstəqim xərclər üzərində nəzarət və 

onların operativ təhlili. Müəssisənin qeyri-müstəqim 

xərcləri onların tərkibi və məzmunu. Qeyri-müstəqim 

xərclərin təhlilində məqsəd və vəzifələr. Qeyri-

müstəqim xərclərin təhlili metodikası. Ümum- 

təsərrüfat xərclərinin təhlili xüsusiyyətləri. İnzibati 

xərclər və onların təhlili xüsusiyyətləri. 
 

 

 

13. 

 

 

16.12.2022 

Mövzu 13.  
Müəssisənin (firmanın) xarici iqtisadi 

fəaliyyətinin təhlili. 

Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətinin 

təhlilinin məzmunu. Müəssisənin xarici iqtisadi 

fəaliyyətinin təhlilinin məqsədi. Müəssisənin xarici 

iqtisadi fəaliyyətinin təhlilinin vəzifələri. Müəssisənin 

xarici iqtisadi fəaliyyətinin təhlilinin əsas is-

tiqamətləri. Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətinin 

təhlilinin metodikası. Müəssisənin xarici iqtisadi 

fəaliyyətinin təhlilinin informasiya mənbələri. 

Müəssisənin əsas istehsal fəaliyyəti haqqında balans. 

Müəssisənin maliyyə hesabatları. Biznes plan 

məlumatları. 

Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətinin əsas 

istiqamətləri. Xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət 

tənzimləməsi. Müəssisənin strateji planları və xarici 

bazarların öyrənilməsi. Müəssisənin rəqabət 

üstünlükləri. İxrac əməliyyatlarının hüquqi tənzim-

lənməsi. İxrac əməliyyatları üzrə öhdəliklərin yerinə 

yetirilməsinin təhlili. 

Müəssisənin ixrac fəaliyyətinin təhlilinin 

məqsəd və vəzifələri. Müəssisənin ixrac fəaliyyətinin 

təhlili metodikası. İxrac potensialının 

formalaşdırılmasına təsir edən amillər. İxrac 

əməliyyatları üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin 

təhlili. Müəssisənin idxal fəaliyyətinin təhlilinin 

məqsəd və vəzifələri. Müəssisənin idxal fəaliyyətinin 

təhlili metodikası. Müəssisənin idxal fəaliyyətinin 

təhlili və qiymətləndirilməsi. İdxal əməliyyatlarının 

hüquqi tənzimlənməsi. İdxal əməliyyatları üzrə 

öhdəliklərin yerinə yeirilməsinin təhlili. Müəssisənin 

xarici iqtisadi fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinə 

təsirinin öyrənilməsi. Müəssisənin xarici iqtisadi 

fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları. 

Müəssisənin xarici bazarlara çıxışı imkanlarının 

təhlili. Xarici iqtisadi fəaliyyətdən əldə olunan 

gəlirlərin təhlili. İdxal və ixrac əməliyyatları üzrə 

məsrəflərin səmərəliliyinin təhlili. Ixracın 

səmərəliliyinin təhlili. 

   

 

Ədəbiyyat 

1. И.М. Аббасов 

«Xarici ölkələrdə 

iqtisadi təhlilin 

nəzəriyyəsi» 1996. 

2. S.M.Seyfullayev, 

T.Ş.Zeynalov - 

«Bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində operativ 

iqtisadi təhlil». 

3. Maliyyə nazirliyi; 

www.maliyye.gov.az 

Tapşırıq 
- Müəssisənin xarici 

iqtisadi fəaliyyətinin 

təhlilinin məqsədi. 

Müəssisənin xarici 

iqtisadi fəaliyyətinin 

təhlilinin vəzifələri. 

Müəssisənin xarici 

iqtisadi fəaliyyətinin 

təhlilinin əsas 

istiqamətləri. 

14. 
20.12.2022 

27.12.2022 
Mövzu 14. 

 Marjinal təhlil əsasında biznesdə idarəetmə 

Ədəbiyyat 

1. İ.M.Mahmudov, 



qərarlarının əsaslandırılması. 

Marjinal təhlilin mahiyyəti. Marjinal təhlilin 

məzmunu. Marjinal təhlilin məqsəd və vəzifələri. 

Marjinal təhlilin metodikası. Marjinal təhlilin 

informasiya mənbələri. İdarəetmə qərarlarının 

verilməsində marjinal təhlilin rolu. 

Müəssisənin qiymətqoyma siyasətinin 

mahiyyəti. Məhsulun qiymətinin formalaşmasına təsir 

edən amillərin təhlili. Qiymətqoyma üzrə təhlilin 

informasiya mənbələri. Qiymətqoyma üzrə qərarların 

qəbulu. Əmtəəlik məhsulun strukturunun 

əsaslandırılması. İstismar dövründə şərti sabit 

xərclərin örtülməsi variantlarının təhlili. 

Yeni məhsul istehsalı üzrə qərarların 

əsaslandırılması. Yeni məhsul istehsalı üzrə qiymət 

variantlarının əsaslandırılması. Müxtəlif qiymətlər 

üçün böhran nöqtəsinin hesablanması. İstehsal etmək 

və satın almaq qərarının əsaslandırılması. 

Zərərsizlik səviyyəsinin iqtisadi mahiyyəti. 

Zərərsizlik səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi. 

Zərərsizlik səviyyəsinin təhlilinin metodikası. İstehsal 

xərclərinin zərərsizlik səviyyəsi ilə əlaqəsi. İstehsal 

həcminin zərərsizlik səviyyəsi ilə əlaqəsi. Zərərsizlik 

səviyyəsinə təsir edən amillərin təhlili. 

Müəssisənin istehsal gücünün mahiyyəti. 

Müəssisənin istehsal gücünün artırılması 

istiqamətləri. Müəssisənin tam istehsal gücü ilə 

işləməsinə təsir edən amillərin təhlili. İstehsal 

gücünün artırılması üzrə kapital qoyuluşlarının təhlili. 

İstehsal gücünün artırılması haqqında qərarların 

əsaslandırılması. 

 

İ.M.Zeynalov, 

T.Ş.İsmayılov 

“İqtisadi təhlil” 

dərslik Bakı “İqtisad 

Universiteti 

Nəşriyyatı”, 2010 

2. S.M.Seyfullayev, 

T.Ş.Zeynalov - 

«Bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində operativ 

iqtisadi təhlil». 

3. Maliyyə nazirliyi; 

www.maliyye.gov.az 

Tapşırıq 

- Marjinal təhlilin 

məqsəd və vəzifələri. 

Marjinal təhlilin 

metodikası. Marjinal 

təhlilin informasiya 

mənbələri. İdarəetmə 

qərarlarının 

verilməsində marjinal 

təhlilin rolu. 

15. 30.12.2022 

Mövzu 15.  

Kommersiya banklarında təhlilin 

xüsusiyyətləri. 

Kommersiya banklarında təhlilin məzmunu. 

Kommersiya banklarında təhlilin məqsədi və 

vəzifələri. Kommersiya banklarında təhlilin 

informasiya mənbələri. Kommersiya bankların 

fəaliyyətinin təhlili metodikası. Kommersiya 

banklarında təhlilin təşkili xüsusiyyətləri. 

Kommersiya banklarında gəlirlərin təhlilinin 

məqsəd və vəzifələri. Kommersiya banklarında 

gəlirlərin strukturunun təhlili. Kommersiya 

banklarında gəlirlərin dinamikasının təhlili. 

Kommersiya banklarında gəlirlərin təhlilin 

informasiya mənbəyi. Kommersiya banklarında 

gəlirlərin təhlili metodikası. 

Kommersiya banklarında xərclərin təhlilin 

məqsəd və vəzifələri. Kommersiya banklarında 

xərclərin strukturunun təhlili. Kommersiya 

banklarında xərclərin dinamikasının təhlili. 

Kommersiya banklarında xərclərin təhlilin 

informasiya mənbəyi. Kommersiya banklarında 

xərclərin təhlili metodikası. 

Kommersiya banklarınında likvidlik 

Ədəbiyyat 

1. Ç.R. Yüzbaşıyev, 

“İdarəetmə təhlili”, Dərslik, 

Bakı, 2012 

2. S.M.Seyfullayev, 

T.Ş.Zeynalov - «Bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində 

operativ iqtisadi təhlil». 

3.  Mərkəzi Bank 

www.nba.az;   

Tapşırıq 

- Kommersiya banklarında 

gəlirlərin təhlilinin məqsəd 

və vəzifələri. Kommersiya 

banklarında gəlirlərin 

strukturunun təhlili. 

Kommersiya banklarında 

gəlirlərin dinamikasının 

təh¬lili. Kommersiya 

banklarında gəlirlərin təhlilin 

informasiya mənbəyi. 

Kommersiya banklarında 

gəlirlərin təhlili metodikası. 



göstəricisinin iqtisadi əsası. Likvidlilik göstəricisi 

əmsalı. Kommersiya banklarınında likvidlik 

göstəricisinin təhlili metodikası. Kommersiya 

banklarınında likvidlik göstəricisinin təhlilinin 

infomasiya mənbələri. Kommersiya banklarınında 

likvidlik göstəricisinə təsir edən amillərin 

qiymətləndirilməsi. 

Kommersiya banklarında mənfəətin təhlilin 

məqsəd və vəzifələri. Kommersiya banklarında 

mənfəətin strukturunun təhlili. Kommersiya 

banklarında mənfəətin dinamikasının təhlili. 

Kommersiya banklarında mənfəətin təhlilinin 

informasiya mənbəyi. Kommersiya banklarında 

mənfəətin təhlili metodikası. 

  CƏMİ:  45 saat  

 

№ 

 

SEMİNAR – məşğələlərinin adı 
 

 

Saat 

 

Tarix 

 

Qeyd 

1. İqtisadi təhlilin nəzəri əsasları,məzmunu və predmeti. 2 s. 21.09.22 
 

2. İqtisadi təhlilin metodu və üsulları. 2 s. 28.09.22 
 

3. İqtisadi təhlilin növləri və formaları 
   2 s. 

05.10.22 

 

 

4. İqtisadi təhlilin informasiya mənbələri və təşkili prinsipləri. 2 s. 12.10.22  

5. İqtisadi təhlilin strateji istiqamətləri 2 s. 19.10.22  

  6. İstehsalın təşkilati-texniki səviyyəsinin və digər şərtlərin təhlili. 
2 s. 26.10.22 

 

7. Məhsul (iş və xidmət) istehsalı və satışının təhlili 
2 s. 

02.11.22 

 

 

8. Müəssisənin (firmanın) əmək resursları ilə təmın olunması və onlardan 

istifadənin təhlili. 2 s. 09.11.22 

 

9. Müəssisənin (firmanın) əsas fondlarla təmini və onlardan istifadənin 

təhlili. 
2 s. 16.11.22 

 

10.
 

Müəssisənin (firmanın) material resursları ilə təmini və onlardan 

istifadənin təhlili.   2 s. 23.11.22 

 

11. Müəssisənin (firmanın) marketinq fəaliyyətinin təhlili. 
2 s. 30.11.22 

 

12. Məhsulun (iş və xidmətlərin) maya dəyərinin təhlili. 2 s. 07.12.22 
 

13. Müəssisənin (firmanın) xarici iqtisadi fəaliyyətinin təhlili. 2 s. 14.12.22 
 

14. Marjinal təhlil əsasında biznesdə idarəetmə qərarlarının 

əsaslandırılması. 
2 s. 21.12.22 

 

15. Kommersiya banklarında təhlilin xüsusiyyətləri. 
2 s. 28.12.22 

 

                        CƏMİ:   30 saat    

       ÜMUMİ CƏM:     75  saat   

 

Fənn müəllimi:                                          dos.  İ.V. Bağırova 

 

 


