
 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

FƏNN SİLLABUSU 

 

 

                    Təsdiq edirəm :                                 dos. İ.V.Bağırova 

  

                                                                     Tarix :   09   sentyabr  2022 

Fənnin təsviri 

Fənn (adı, krediti) Müəssisə maliyyəsi 

Fakültə İdarəetmə 
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Səviyyə (bakalavriat, 

magistratura) 
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Təlimçi Heydərov Xəyal Valeh oğlu 

e-mail                              xeyal14@yahoo.com 

Telefon (070) 360-81-84 

Dərs günləri və 

saatları 
II gün –I ci m., V gün 3-ci s 

Tədris dili  Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə Baza fənni 

Tələb olunan 

dərsliklər və dərs 

materialları 

Əsas: 

       1. Bəyalı Ataşov, Nurpaşa Novruzov, Elçən İbrahimov     Müəssisələrin 

maliyyəsi. Dərslik.  Bakı, 2009 

2. R.Ə. İsgəndərov. Müəssisənin maliyyəsi. Dərslik. Bakı, 2007 

3.M. X. Həsənlinin Maliyyə. Dərs vəsaiti. redaktəsi ilə. Bakı, 2006 

4. A.B.Abbasovun Biznesin əsasları. Dərslik redaktəsi ilə Bakı, 2005 

 

Əlavə: 

 1. Xaliq Yahudov. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Dərslik. Bakı,  2002 

 2. Maliyyə. Dərslik. A. M. Kərimovun və N. R . Quliyevin redaktorluğu ilə. 

Bakı.2001 

3. İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti. I-II hissələr, Bakı, 2005. 

 

İstifadə ediləcək web 

səhifələr 

             İnternet resursları:  

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

2. www. mühasib.az  
3. www.publications@ifrs.org 
4. www.ifrs.org 

Fənnin xülasəsi 

Maliyyə ixtisası üzrə kadr hazırlığına dair müəssisənin maliyyəsinin mahiyyəti, rolu 

və funksiyaları, təşkili prinsiplərini, sahibkarlıq fəaliyyətində müəssisə maliyyəsinin 

təşkilini, digər müəssisə və təşkilatlarla münasibətlərini, müəssisələrin struktur 

bölmələri arasındakı münasibətlər iş və xidmətlərin ödənişi, mənfəətin və dövriyyə 

vəsaitlərinin bölüşdürülməsi və sair əməliyyatlar, müəssisələrin yuxarı təşkilatlarla 

(sistemdaxili) münasibətləri, müəssisələrin maliyyə-kredit sistemi ilə 

münasibətlərinin  işlənməsi və tərtib edilmə formaları.     

Fənnin məqsədləri 

Tələbələrdə müəssisə maliyyəsinin əsasları ilə bağlı bilikləri formalaşdırmaq; 

-Ölkənin iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrində müəssisə maliyyəsi ilə bağlı sistemli 

bilikləri əldə etmək; 

- Müəssisənin fəaliyyətinin idarə edilməsində maliyyə mexanizminin 

http://www.maliyye.gov.az/
http://www.publications@ifrs.org/


 
 

məzmunu və tərkibi, müəssisənin maliyyə xidmətinin mahiyyəti və məzmunu, 

idarəetmə sistemi kimi maliyyə menecmenti, onun məqsəd və vəzifələri, maliyyə 

münasibətləri, maliyyə metodları, maliyyə alətləri, maliyyə xidmətinin göstərilməsi, 

maliyyə planlaşdırılması, operav və nəzarət təhlili işinin məzmunu, müəssisənin 

idarə edilməsinin təşkili strukturu, maliyyə menecerinin funksiyalarının əhatə 

dairəsi,  pul dövriyyəsini idarə etmək, təsərrüfatçılıq edən subyekt çərçivəsində pul 

vəsaiti axını, müəssisənin əsas maliyyə göstəricilərinin formalaşması, müəssisə 

gəlirlərinin mahiyyəti və tərkibi,  məhsul (iş, xidmət) satışından əldə olunan pul 

gəlirləri və onların artırılmasına təsir edən amillər,  müəssisənin gəlirlərinin 

planlaşdırılması, bölgüsü və istifadəsi xüsusiyyətləri, bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

qiymətlərin formalaşması və müəssisənin qiymət siyasəti, müəssisənin fəaliyyət 

növü: Əsas fəaliyyət, İnvestisiya fəaliyyəti, Maliyyə fəaliyyəti, satış pulunun 

istifadəsi istiqamətləri, müəssisənin pul gəlirlərinin artırılmasının əsas yolları, 

sərbəst (azad) qiymətlər, qiymətin, satış pulunun və istehlak tələbinin asıllığı, topdan 

satış və pərakəndə satış qiymətlər, müəssisənin qorunub saxlanması, məhsul satışının 

qısa müddət ərzində maksimum artırılması. 

Öyrənim nəticələri 

1. Müəssisələrin maliyyə resuslarını, müəssisənin gəlirləri, onun formalaşmasının 

bölgüsü və istifadəsini, müəssisənin xərclərini öyrənir.  

2. Müəssisələrin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq mühasibat uçotu formasının 

seçilməsi, bu seçimin əsaslandırılması  

3. Müəssisələrdən tutulan vergiləri, müəssisənin mənfəəti və rentabelliyini 

əhəmiyyətli şəkildə öyrənir. 

4. Müəssisələrdə pul hesablaşmalarının təşkilinin dəqiqliklə mənimsəyir. 

5. Müəssisələrin müflisləşməsini və maliyyə strategiyasını, Dövriyyə vəsaitlərinin 

təşkili və istifadəsini dəqiqliklə mənimsəyir. 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 edil-

ir 

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.Müəssisənin vergi ödənişləri və onların mənbələri 

2.Nagdsız hesablaşmaların təşkili və əsas formaları 

3.İqtisadiyyatda kiçik sahibkarlıgın yeri və rolu 

4.Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin maliyyəsi 

5.Müəssisə gəlirlərinin mahiyyəti və tərkibi 

6.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymətlərin formalaşması və müəssisənin qiymət 

siyasəti 

7.Mənfəətin iqtisadi mahiyyəti və funksiyaları 

8.Ümumi mənfəət və onun həcminə təsir edən amillər 

9.Müəssisədə mənfəətin bölüşdürülməsi və istifadəsi 

10.Müəssisədə pul hesablaşmalarının təşkili 

11.Müəssisələrin müflisləşməsi mə maliyyə strategiyası 

12.Kiçik Biznes müəsisələrinin maliyyəsi 

13.Maliyyənin təşkilinin sahə xüsusiyyətləri 

14.Koperasiya sistemi təşkilatlarında maliyyənin təşkili xüsusiyyətləri 

15.Müəssisələrdə əsas fondların təkrar istehsalı və investisiya siyasəti 

16.Müəssisələrdə dövriyyə vəsaitlərinin təşkili və istifadəsi 

17.Müəssisələrdə maliyyə planlaşdırılması 

18.Hesablaşmaların növləri və formaları 

19.Əsaslı tikintidə maliyyənin təşkili 

20.Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin maliyyəsi 

21.Kapital qoyoluşu və onun maliyyə 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 veril-

məlidir. 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 Ədəbiyyat / Dərslik / Tapşırıq 

1. 20.09.2022 

Mövzu 1. 

Müəssisə maliyyəsinin mahiyyəti və rolu. 

Müəssisə maliyyəsinin mahiyyəti, rolu və 

funksiyaları.Müəssisə maliyyəsinin təşkili 

prinsipləri.Sahibkarlıq fəaliyyəti müəssisə 

maliyyəsinin təşkilinin əsası kimi.Digər müəssisə 

və təşkilatlarla münasibətlər.Müəssisənin struktur 

bölmələri arasındakı münasibətlər, iş və 

xidmətlərin ödənişi, mənfəətin və dövriyyə 

vəsaitlərinin bölüşdürülməsi və sair əməliyyatlar. 

Müəssisələrin yuxarı təşkilatlarla münasibətləri. 

Ədəbiyyat   

1.Bəyalı Ataşov Müəssisələrin 

maliyyəsi Bakı 2009. 

2.R.Ə.İsgəndərov Müəssisənin 

maliyyəsi 2007  

3.Mliyyə dərs vəsaiti 

M.X.Həsənli  

4. www. maliyye.gov.az 

              Tapşırıq 

Müəssisənin dövlət təşkilatları 

ilə hansı sahələrdə 

münasibətləri vardı?   

2. 27.09.2022 

 

Mövzu 2. 

Müəssisənin maliyyə mexanizmi və maliyyə 

menecmenti. 

Müəssisənin fəaliyyətinin idarə edilməsində 

maliyyə mexanizminin məzmunu və 

tərkibi.Müəssisənin maliyyə xidmətinin mahiyyəti 

və məzmunu.Maliyyə münasibətləri.Maliyyə 

metodları. Maliyyə alətləri. Maliyyə xidmətinin 

göstərilməsi.Müəssisənin əsas maliyyə 

göstəricilərinin formalaşması. Müəssisənin idarə 

edilməsinin təşkili strukturu.Pul dövriyyəsini idarə 

etmək.Maliyyə menecerinin funksiyalarının əhatə 

dairəsi.Təsərrüfatçılıq edən subyekt çərçivəsində 

pul vəsaitnin axını. 

 

Ədəbiyyat 

1.Bəyalı Ataşov Müəssisələrin 

maliyyəsi Bakı 2009. 

2.R.Ə.İsgəndərov Müəssisənin 

maliyyəsi 2007  

3.Mliyyə dərs vəsaiti 

M.X.Həsənli 4.Biznesin 

əsasları A.B.Abbasov derslik 

2005.  

5.Beynəlxalq maliyyə 

D.Vəliyev dərslik 2000  

 6.www. maliyye.gov.az 

 

Tapşırıq 

Pul dövriyyəsinin idarə etmək 

üçün müəssisə hansı addımları 

atmalıdır? 

3. 04.10.2022 

Mövzu 3.  

Müəssənin  maliyyə  resurusları 

   

Müəssənin maliyyə resursları, onların 

tərkibi və qurluşu. Müəssənin nizamnamə kapialı, 

onun yaradılması və artırılması yolları. Mənfəət, 

amortizasiya  ayırmaları və kreditqoyuluşları  

maliyyə resuruslarından səmərəli istifadəsininəsas 

istiqamətləri. Maliyyə resuslarının idarə olunması. 

Amortizasiya ayırmaları. Nizamnamə fondu və ya 

nizamnamə kapitalı. Müəssələrin  nizamnamə  

fondunun təşkili  mənbələri. Bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində kənardan cəlb edilmiş  maliyyə 

vəsaitləri. 

Ədəbiyyat   

1.Bəyalı Ataşov Müəssisələrin 

maliyyəsi Bakı 2009. 

2.R.Ə.İsgəndərov Müəssisənin 

maliyyəsi 2007  

3.Mliyyə dərs vəsaiti 

M.X.Həsənli  

4. www. maliyye.gov.az 

              Tapşırıq 
Müəssisənin nizamnamə 
kapitalı necə formalaşır? 



 
 

4. 11.10.2022    

Mövzu 4.  

Müəssələrin gəlirləri, onun formalaşması,        

bölgüsü  və istifadəsi 

Müəssisə gəlirlərinin mahiyyəti və tərkibi.Müəssənin 

gəlirlərinin planlaşdırılması, bölgüsü və istifadəsi 

xüsusiyyətləri. Bazr iqtisadiyyatı şəraitində  

qiymətlərin formalaşması və müəssələrinqiyməti 

siyasəti.Müəssənin fəaliyyət növü: Əsas fəaliyyət, 

İnvestisiya fəaliyyəti, Maliyyə falıyyəti. Müəssənin pul 

gəlirlərinin artırılmasının əsas yolları. 

Sərbəst (azad) qiymətlər.Müəssənin qorunub 

saxlanması. Məhsul satışının qısa müddəti ərzində 

maksimum artırılması. 

 

Ədəbiyyat 

1.Bəyalı Ataşov Müəssisələrin 

maliyyəsi Bakı 2009. 

2.R.Ə.İsgəndərov Müəssisənin 

maliyyəsi 2007  

3.Mliyyə dərs vəsaiti 

M.X.Həsənli 4.Biznesin 

əsasları A.B.Abbasov derslik 

2005.  

5.Beynəlxalq maliyyə 

D.Vəliyev dərslik 2000  

 6.www. maliyye.gov.az 

 

Tapşırıq 

Müəssisədə gəlirlər hansı 

qaydada müəyyən edilir? 

5. 18.10.2022 

 

Mövzu 5. 

 

Müəssənin xərcləri. 

Müəssənin xərclərinin məzmunu və mahiyyəti. 

Müəssısə  xərclərinin tərkibi və quruluşu. 

Məhsulun maya dəyəri.Məhsulun istehsalı  və 

satışı xərclərininplanlaşdırılması və onların aşağı  

salınması yolları.Dəyişənvə sabit xərclərin 

mənfəətin kəmiyyətinə  təsiri .Xərcləri örtmək 

üçün  məhsul buraxışının  mininmum həcminin 

müəyyən edilməsi. 

 

Ədəbiyyat 

 

1.Bəyalı Ataşov Müəssisələrin 

maliyyəsi Bakı 2009. 

2.R.Ə.İsgəndərov Müəssisənin 

maliyyəsi 2007  

3.Mliyyə dərs vəsaiti 

M.X.Həsənli  

4.Biznesin əsasları 

A.B.Abbasov derslik 2005. 

Tapşırıq 

Müəssisədə xərclər hansı 

qaydada müəyyən edilir? 

6. 

25.10.2022 

 

 

Mövzu 6.  

Müəssənin  məfəəti və rentabelliyi 

 

Mənfətin iqisadi mahiyyəti və funksiyaları . 

Ümumi mənfəət  və onun həcminə   təsir edən  

amillər. Balans mənfəti  və onun hesablanası  

metodikası. Müəssəsədə  mənfətin  

bölüşdürülməsi  və istifadəsi. Müəsələrdə 

mənfəətin  formalaşmasına təsir edən amillər. 

Yığım, istehlak və ehtiyat fondlarının mahiyyəti. 

 

Ədəbiyyat   

1.Bəyalı Ataşov Müəssisələrin 

maliyyəsi Bakı 2009. 

2.R.Ə.İsgəndərov Müəssisənin 

maliyyəsi 2007  

3.Mliyyə dərs vəsaiti 

M.X.Həsənli  

4. www. maliyye.gov.az 

              Tapşırıq 

Müəssisədə hansı xərclər 

mənfəət hesablananda nəzərə 

alınır? 

7. 
01.11.2022 

 

Mövzu 7.  

Müəssələrdən tutulan vergilər 

 

Müəssənin vergi  pdənişləri, və onların  mənbələri . 

Müəssəninbüdcəyə və büdcədən kənar   fondlara   

ödədiyi  vergilərin növləri. Dövlət  vergiləri: Fiziki  

şəxslərin  gəlir vergisi,  əlavə dövlət vergisi  

aksizlər, hüquqi şəxslərin  əmlak vergisi, hüquqi  

şəxslərintorpaq  vergisi, yol vergisi.  Mədən 

vergisi, sadələşdirilmiş  vergi. 

Ədəbiyyat   

1.Bəyalı Ataşov Müəssisələrin 

maliyyəsi Bakı 2009. 

2.R.Ə.İsgəndərov Müəssisənin 

maliyyəsi 2007  

3.Mliyyə dərs vəsaiti 

M.X.Həsənli  

4. www. maliyye.gov.az 

              Tapşırıq 

Müəssisələrdə Əlavə dəyər 



 
 

 vergisi necə hesablanır? 

8. 08.11.2022 

 

Mövzu 8.  

Müəssisələrdə əsas fondların təkrar istehsalı və 

investisiyası siyasəti 

Pul vəsaitləri anlayışı. Pul vəsaitlərinin növləri və 

hərəkəti formaları. Pul vəsaitləri üzrə analitik uço-

tun təşkili. Pul vəsaitlərinin saxlanılması qay-

daları. Nağd pul vəsaitləri. Bank hesablarında olan 

pul vəsaitləri və ona bərabər götürülən ekvi-

valentlər. pul vəsaitləri üzrə dövriyyə-qalıq 

cədvəllərinin tərtib olunması və sintetik uçotun 

təşkili. 

 

Ədəbiyyat 

1.Bəyalı Ataşov Müəssisələrin 

maliyyəsi Bakı 2009. 

2.R.Ə.İsgəndərov Müəssisənin 

maliyyəsi 2007  

3.Mliyyə dərs vəsaiti 

M.X.Həsənli 4.Biznesin 

əsasları A.B.Abbasov derslik 

2005.  

5.Beynəlxalq maliyyə 

D.Vəliyev dərslik 2000  

 6.www. maliyye.gov.az 

 

Tapşırıq 

Nəğd pul vəsaitləri necə 

işlənilir? 

9. 
 

15.11.2022 

Mövzu 9.  

Müəssisələrdə dövriyyə vəsaitlərinin təşkili və 

istifadəsi 

 

Müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinin iqtisadi 

mahiyyəti, tərkibi və quruluşu. Dövriyyə 

vəsaitlərinə olan tələbatın formalaşmasi. 

Müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinin tərkibi. 

Normallaşdırılan və normallaşdırılmayan dövriyyə 

vəsaiti 

 

Ədəbiyyat 

1.Bəyalı Ataşov Müəssisələrin 

maliyyəsi Bakı 2009. 

2.R.Ə.İsgəndərov Müəssisənin 

maliyyəsi 2007  

Tapşırıq 

Müəssisələrdə əmək haqqı necə 

hesablanır? 

10. 

22.11.2022 

 

 

Mövzu 10.  

Müəssisələrdə maliyyə planlaşdırılması 

 

Müəssisələrin perspektiv, cari və operativ maliyyə 

planları. Gəlirlər və vəsaitlərin mədaxili. Biznes-

planın tərtib olunması ardıcıllığı. Biznes- plan 

menecmentin əsas və aparıcı vasitəsidir. 

Müəssisənin Biznes- planın ümumi strukturu. 

Biznes balansı 

 

Ədəbiyyat 

1.Bəyalı Ataşov Müəssisələrin 

maliyyəsi Bakı 2009. 

2.R.Ə.İsgəndərov Müəssisənin 

maliyyəsi 2007  

3.Mliyyə dərs vəsaiti 

M.X.Həsənli 4.Biznesin 

əsasları A.B.Abbasov derslik 

2005.  

5.Beynəlxalq maliyyə 

D.Vəliyev dərslik 2000  

 6.www. maliyye.gov.az 

 

Tapşırıq 

Biznes planın tərtib olunma 

qaydaları? 

11. 

 

29.11.2022 

 

 

 

 

Mövzu 11.  

Müəssisələrdə pul hesablaşmalarının təşkili 

 

Hesablaşmaların növləi və formaları. Nağdsız 

hesablaşmaların təşkili və əsas formaları. 

Müəssisə kommersiya bankında müxtəlif hesablar 

açır. Hesablaşma hesabı, cari hesablar, xüsusi 

hesab, valyuta hesabları. Akkreditiv üzrə 

Ədəbiyyat 

 

1.Bəyalı Ataşov Müəssisələrin 

maliyyəsi Bakı 2009. 

2.R.Ə.İsgəndərov Müəssisənin 

maliyyəsi 2007  

3.Mliyyə dərs vəsaiti 

M.X.Həsənli  



 
 

hesablaşmalar. İnkasso ilə hesablaşmalar. 4.Biznesin əsasları 

A.B.Abbasov derslik 2005. 

Tapşırıq 

Müəssisələr banklarda hansı 

valyuta hesabları aça bilər? 

12. 06.12.2022 

Mövzu 12.  

Müəssisələrin müflisləşməsi və maliyyə 

strategiyası 

 

Müəssisənin müflisləşməsinin maliyyə səbəbləri 

və müflisləşmə göstəriciləri. Müəssisənin maliyyə 

strategiyası. Maliyyə strategiyası üzrə təkliflərin 

hazırlanması. Müəssisənin maliyyə strategiyasının 

işlənməsi. Maliyyənin baş strateji məqsədi. Fərdi 

(hissəvi) məqsədlərə nail olma strategiyası. 

Ədəbiyyat 

1.Bəyalı Ataşov Müəssisələrin 

maliyyəsi Bakı 2009. 

2.R.Ə.İsgəndərov Müəssisənin 

maliyyəsi 2007  

Tapşırıq 

Müəssisənin müflisləşməsinə 

hansı səbəblər təsir göstərə 

bilər? 

 

 

13. 

13.12.2022 

 

 

Mövzu 13.  

Kiçik biznes müəssisələrinin maliyyəsi 

 

İqtisadiyyatda kiçik sahibkarlığın yeri və rolu. 

Kiçik biznesin vergiyə cəlb edilməsi. İqtisadi 

fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq 

obyektlənin müəyyənləşdirilməsi meyarları. 

 

Ədəbiyyat 

1.Bəyalı Ataşov Müəssisələrin 

maliyyəsi Bakı 2009. 

2.R.Ə.İsgəndərov Müəssisənin 

maliyyəsi 2007  

Tapşırıq 

Kiçik sahibkarlığa hansı dövlət 

qayğısı göstərilir? 

 

 

14. 

20.12.2022 

Mövzu 14.  

Maliyyənin təşkilinin sahə xüsusiyyətləri 

 

Əsaslı tikintidə maliyyənin təşkili. Nəqliyyatın və 

əmtəə dövriyyəsi sferasının maliyyəsi. Tikinti 

quraşdırma işlərinin maya dəyərinin işlənməsi. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin dövriyyə fondları 

Ədəbiyyat 

1.Bəyalı Ataşov Müəssisələrin 

maliyyəsi Bakı 2009. 

2.R.Ə.İsgəndərov Müəssisənin 

maliyyəsi 2007  

Tapşırıq 

Tikinti quraşdırma işlərində 

maya dəyərinin necə işlənir? 

15. 27.12.2022 

Mövzu 15.  

Kooperasiya sistemi təşkilatlarında maliyyənin 

təşkili xüsusiyyətləri 

Azərbaycanda kooperasiyanın təşkilinin mövcud 

durumu və inkişaf konsepsiyası. İstehsal- istehlak 

kooperativlərində maliyyə xidmətinin təşkili. 

Kooperativ müəssisə və təşkilatların büdcəyə 

ödədiyi vergilər. Kooperativ müəssisə və 

təşkilatların əsas və dövriyyə fondları. İctimai iaşə 

sahəsinin inkişafı.  

Ədəbiyyat 

1.Bəyalı Ataşov Müəssisələrin 

maliyyəsi Bakı 2009. 

2.R.Ə.İsgəndərov Müəssisənin 

maliyyəsi 2007  

Tapşırıq 

İstehsal Müəssisələrində hansı 

fondlar təşkil olunmalıdır? 

  CƏMİ:  45 saat  

 
№ 

 

SEMİNAR – məşğələlərinin adı 
 

 

Saat 

 

Tarix 

 

Qeyd 

1. Müəssisənin maliyyə mexanizmi və maliyyə menecmenti 2 s. 16.09.2022 
 

2. Müəssisənin xərcləri 2 s. 30.09.2022  

3. Müəssisələrdən tutulan vergilər 2 s. 14.10.2022  

4. Müəssisələrdə əsas fondlarin təkrar istehsalı və investisiya 

siyasəti 
2 s. 28.10.2022 

 

5.
 

Müəssisələrdə maliyyə planlaşdırılması
 

2 s. 11.11.2022  



 
 

6. Kiçik biznes müəssisələrinin maliyyəsi 2 s. 25.11.2022 
 

7. Maliyyənin təşkilinin sahə xüsusiyyətləri 2 s. 09.12.2022  

8. Kooperasiya sistemi təşkilatlarında maliyyənin təşkili 

xüsusiyyətləri 
2 s. 23.12.2022 

 

                        CƏMİ:   15 saat    

ÜMUMİ CƏM:     45  saat   

 

 

Fənn müəllimi:                                          Baş müəllim 

                                                                    X.V.Heydərov 

 

 


