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1.A.F.Çudakov “Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi” , Bakı-2009. 

2.Filip Kotler “Marketinqin əsasları”. Dərslik. Bakı-1993 

3.A.Ə.Feyzullayevin redaksiyası ilə “Ticarət iqtisadiyyatı”. Dərslik.Bakı-2002. 

4.B.C.Sadiqov, İ.Q.Quliyev “Qiymətin əmələ gəlməsi”. Dərslik.Bakı-2000. 

5.X.Kazımlı “Qiymətləndirmənin əsasları”.  Dərslik.Bakı-2008. 

6.M.Q.Ağamalıyev, M.M.Məmmədrzayev “Kommersiya fəaıiyyətinin təşkili” 
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İstifadə ediləcək web 

səhifələr 

 

Fənnin xülasəsi 

 

Bazar iqtisadiyyatı və mövcud rəqabət şəraitində qiymətlərin 

formalaşdırılması, əmtəələrin mövqeləşdirilməsi məsələləri bazarda bu və ya başqa 

ilkin qiymətlər üzrə daha böyük əhəmiyyət kəsb edirlər. Düzgün həyata keçirilən 

qiymət siyasəti firma istehsalçıya satış həcmini artırmağa, mənfəəti 

maksimumlaşdırmağa, bütün istehsal satış fəaliyyətinin səmərəliliyinə nail olmağa 

və elmi-texniki tərəqqi istiqamətində hərəkəti təmin etməyə imkan verə bilər. 

Qiymətlər səviyyəsinin və hərəkətinin müəyyən edilməsindəki səhvlərin 

düzəldilməsi olduqca çətin olan mənfi nəticələrə gətirib çıxarır. 

Bu fənnin tədrisində əsas istiqamət qiymətin əmələ gəlməsi və 

qiymətqoymanın nəzəri problemlərinin işıqlandırılması ilə yanaşı, bu sahənin 

təşkilinin formalaşması yollarının öyrənilməsi əsas kimi götürülür. 

 



Tədris metodları 
 

 

 

 

 

 

Mühazirə 

 
Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi Tələbələrə fərdi mövzuda 
prezentasiyalar verilir və müzakirə 
aparılır 

Təcrübi məşğələ 

 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar)    

 nümayişi ilə izah edilməlidir. 
Təhlili fəaliyyət 

 
 Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin          

 mənimsənilmə səviyyəsi yoxlanılır və təhlil edilir 
Simulyasiya 
 

Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilməli və 
simulyasiya proqramlarından istifadə edilərək nəticələr 
qeyd edilməlidir 

Layihə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Digər Tələbələrə fərdi mövzuda 
prezentasiyalar verilir və müzakirə 
aparılır 

  

 

Qiymətləndirmə 
 

         Mövzunun 

mənimsənilməsi 

                Faiz nisbəti(%) və yə bal 

 Balların maksimum miqdarı – 100 bal 

1.Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 bal 

- Dərsdə davamiyyətə görə maksimum – 10 bal 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum – 10 bal 

-Seminar (məşğələ) və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə maksimum – 

30 bal 

 Seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç) qiyməti olduğu halda ona 

tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. əks təqdirdə ona bal hesablanmır.  

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum – 50 bal 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: 

Semestr ərzində imtahanın nəticəsinə görə toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı 

olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab edilir. 
 

51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

Fənnin məqsədləri “Qiymət və qiymətləndirmə” fənninin əsas məqsədi iqtisadyönümlü 

ixtisaslar üzrə bakalavr tədris pilləsində təhsil alan tələbələrdə ölkənin iqtisadi 

siyasətində mühüm yer tutan dövlətin qiymət siyasətinin mahiyyəti, onun 

parametrləri haqqında müfəssəl məlumat əldə etmək, istehsal, idxal, ixrac və daxili 

satış proseslərində qiymətlərin əmələ gəlməsi və formalaşması ilə əlaqədar yaranan 

iqtisadi münasibətlə\r sistemini kompleks şəkildə öyrənməkdən ibarətdir. 

Tədris  nəticələri Təqvim-tematik planda nəzərdə tutulmuş mövzuları müvəffəqiyyətlə 

mənimsəyən tələbələr qiymətin əmələ gəlməsi və qiymətin qoyulması sahəsində 

nəzəri biliklərin əldə edilməsi ilə yanaşı, qiymətqoyma sahəsində bir sıra konkret 

formaların nəzərdən keçirilməsi imkanlarına malik olacaqlar 

Tələbələr tədrisin yekunu ilə praktiki olaraq əmtəənin qiymət necə 

formalaşır, yaxud başqa sözlə qiymətin yaranması necə baş verir məsələlərini 

mənimsəməklə yanaşı, qiymətləri fərqləndirməyi öyrənmiş olacaqlar. 

Tələbələr tədrisin yekunu ilə praktiki olaraq əmtəənin qiymət necə 

formalaşır, yaxud başqa sözlə qiymətin yaranması necə baş verir məsələlərini 

mənimsəməklə yanaşı, qiymətləri fərqləndirməyi öyrənmiş olacaqlar. 

Tələbələr dünya bazarı və dünya bazar qiymətləri, xarici iqtisadi fəaliyyətdə 

qiymətin əmələ gəlməsi problemlərindən baş çıxarmaq imkanlarını əldə edəcəklər. 

 



61 – 70 – “kafi” – D 

71 – 80 – “yaxşı” – C 

81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

91 – 100 – “əla” 
 

 Cəmi  100 

Qiymətləndirmə 
metodları 

 

Tapşırıqlar: 

Fənnin tədrisi prosesində tələbənin mövzuları mənimsəməsi səviyyəsini yoxlamaq 

üçün sualların verilməsi və evdə  hazırlamaq üçün tapşırıqların verilməsi nəzərdə 

tutulur. Eyni zamanda seminarda müzakirə üçün tələbələrə əvvəlcədən sualların 

verilməsi və bu istiqamətdə diskussiyanın təşkili nəzərdə tutulmuşdur. 

 

Təqdimat:  

Fənnin mənimsənilmə səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün hər bir tələbəyə işlənməsi 

üçün fərdi olaraq sərbəst işlər verilir. Tərtib olunmuş testlər vasitəsi ilə ayda bir dəfə 

olmaq şərtilə kollokvium təşkil olunur. Semestr sonunda yazılı imtahan təşkil 

olunmaqla hər bir tələbənin yekun fənni mənimsəmə səviyyəsi müəyyən olunur. 

 
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 

verilməlidir. 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 
(ilkin) 

                                     
                     Mövzular 

Dərslik / Tapşırıqlar / ədəbiyyat 

  Mövzu 1.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

qiymətin əmələ gəlməsinin elmi əsasları. 

Qiymətin hüquqi və iqtisadi 

kateqoriya kimi xarakterizə olunması. 

Qiymət vasitəsilə istehlakçı ilə istehsalçı, 

müəssisələrlə dövlət, dövlətlə əhali 

arasındakı iqtisadi münasibətlərin 

formalaşması. Qiymətlərin elmi əsaslar üzrə 

qurulması. Qiymətin əsasının məhz ictimai-

zəruri əməyin təşkil etməsi. “Qiymətqoyma” 

və “qiymətin əmələ gəlməsi” anlayışlarının 

fərqləndirilməsi.  Qiymətin dinamikasına 

strateji və faktiki amillərin təsiri və s. 

 1. A.F.Çudakov “Qiymətlər və 

qiymətin əmələ gəlməsi” , Bakı-2009. 

2. Filip Kotler “Marketinqin əsasları”. 

Dərslik. Bakı-2004 

3. A.Ə.Feyzullayevin redaksiyası ilə 

“Ticarət iqtisadiyyatı”. Dərslik.Bakı-

2002. 

4. B.C.Sadiqov, İ.Q.Quliyev “Qiymətin 

əmələ gəlməsi”. Dərslik.Bakı-2000 

5. X.Kazımlı “Qiymətləndirmənin 

əsasları”.  Dərslik.Bakı-2008. 

Tapşırıq: Bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

qiymətin əmələ gəlməsi, qiymət 



məsələlər. əsasında yaranan münasibət, qiymətin 

dinamikası barədə məlumatların 

verilməsi 

  Mövzu 2 Qiymətqoymanın siyasəti və 

strategiyası 

        Əmtəələrə və xidmətlərə qiymət 

qoyulması məsələləri. Qiymətlər necə 

müəyyənləşdirilir? Sualının 

açılması.Əmtəəyə qiymət qoyulmasının altı 

mərhələsi. Salamatlığın təmin edilməsi, cari 

mənfəətin ən yüksək səviyyəyə çatdırılması, 

bazar payı göstəricilərində liderlik 

qazanılması məsələləri. Tələbatın müəyyən-

ləşdirilməsi və tələbatın qiymətləndirilməsi 

metodlarının seçilməsi. 

 1. A.F.Çudakov “Qiymətlər və 

qiymətin əmələ gəlməsi” , Bakı-2009. 

2. Filip Kotler “Marketinqin əsasları”. 

Dərslik. Bakı-1993 

3. A.Ə.Feyzullayevin redaksiyası ilə 

“Ticarət iqtisadiyyatı”. Dərslik.Bakı-

2002. 

4. B.C.Sadiqov, İ.Q.Quliyev “Qiymətin 

əmələ gəlməsi”. Dərslik.Bakı-2000 

 5.X.Kazımlı “Qiymətləndirmənin 

əsasları”.  Dərslik.Bakı-2008. 

Tapşırıq: Qiymətlərin müəyyən 

edilməsi və tətbiqi.Tələbatın 

müəyyənləşdirilməsi və  

qiymətləndirilməsi metodlarının 

seçilməsi məsələlərinin 

mənimsənilməsi 

   Mövzu 3. Qiymətin funksiyaları   və 

qiymətləndirmənin prinsipləri. 
           Qiymətin əsas funksiyaları. Uçot 

funksiyasının digər göstəricilərin hesablan-

masındakı yeri. Qiymətin bölüşdürücü və 

məlumat verən və ya indikator 

(stimullaşdırıcı) funksiyaları. Qiymətin 

prinsipləri. Qiymətəmələ gəlmə prosesinin 

və qiymət intizamına nəzarətin vahidliyi 

prinsipi. Qiymət intizamının pozulması 

faktlarına görə tətbiq olunan inzibati və 

iqtisadi sanksiyalar və onların tətbiqi. 

1. A.F.Çudakov “Qiymətlər və 

qiymətin əmələ gəlməsi” , Bakı-2009. 

2. Filip Kotler “Marketinqin əsasları”. 

Dərslik. Bakı-1993 

3. A.Ə.Feyzullayevin redaksiyası ilə 

“Ticarət iqtisadiyyatı”. Dərslik.Bakı-

2002. 

4. B.C.Sadiqov, İ.Q.Quliyev “Qiymətin 

əmələ gəlməsi”. Dərslik.Bakı-2000 

 5.X.Kazımlı “Qiymətləndirmənin 

əsasları”.  Dərslik.Bakı-2008. 

Tapşırıq: Qiymətin funksiyaları və 

qiymətin prinsipləri.  Qiymət 

intizamına nəzarət və həyata 

keçirilməsi yollarının öyrənilməsi 

  Mövzu 4. Qiymətin növləri 

           İqtisadiyyatda fəaliyyət göstərən 

bütün qiymətlərin qarşılıqlı əlaqəsi və sistem 

yaratması. Qiymətin növləri: sənaye 

məhsullarının topdansatış qiymətləri, 

müəssisənin topdansatış qiyməti, sənayenin 

topdansatış (buraxılış) qiyməti və onların 

tərkibləri. Qiymətin frankolaşdırılması. Sabit 

qiymətlər, cari qiymətlər, sürüşkən 

qiymətlər, mövsümi qiymətlər və s. FAS, 

SİF qiymətləri. Ayrı-ayrı ölkələrin daxili 

topdansatış qiymətləri. 

1. A.F.Çudakov “Qiymətlər və 

qiymətin əmələ gəlməsi” , Bakı-2009. 

2. Filip Kotler “Marketinqin əsasları”. 

Dərslik. Bakı-1993 

3. A.Ə.Feyzullayevin redaksiyası ilə 

“Ticarət iqtisadiyyatı”. Dərslik.Bakı-

2002. 

4. B.C.Sadiqov, İ.Q.Quliyev “Qiymətin 

əmələ gəlməsi”. Dərslik.Bakı-2000 

 5.X.Kazımlı “Qiymətləndirmənin 

əsasları”.  Dərslik.Bakı-2008. 

Tapşırıq: Qiymətin növləri, onların, 

onların xarakteristikası məsələlərinin 

öyrənilməsi.  Ayrı-ayrı ölkələrin daxili 

topdansatış qiymətləri üzrə 

məlumatların mənimsənilməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mövzu 5. Maya dəyəri qiymətin əmələ 

gəlməsində ilkin şərtdir. 

         Maya dəyəri mühüm bir iqtisadi 

kateqoriya kimi. Maya dəyərinə daxil 

edilən xərclərin düzgün 

1. A.F.Çudakov “Qiymətlər və 

qiymətin əmələ gəlməsi” , Bakı-2009. 

2. Filip Kotler “Marketinqin əsasları”. 

Dərslik. Bakı-1993 

3. A.Ə.Feyzullayevin redaksiyası ilə 



 

 

 

 

 

 

 

qiymətləndirilməsinin əhəmiyyəti. 

Məhsulun maya dəyəri onun istehsalına və 

satışına çəkilən xərclərin pulla ifadəsi kimi. 

Əmək tutumlu sahələrdə xərclərin aşağı 

salınmasının yolları. Məhsul vahidinə 

düşən məsariflərin təsnifatı. Məsafirlərin 

iki qrupu. 

“Ticarət iqtisadiyyatı”. Dərslik.Bakı-

2002. 

4. B.C.Sadiqov, İ.Q.Quliyev “Qiymətin 

əmələ gəlməsi”. Dərslik.Bakı-2000 

 5.X.Kazımlı “Qiymətləndirmənin 

əsasları”.  Dərslik.Bakı-2008. 

Tapşırıq: Maya dəyərinin qiymətin 

əsası olmasını, əmək tutumlu sahələrdə 

xərclərin azaldılması yollarının məhsul 

vahidinə düşən xərclərin təsnifatının 

öyrənilməsi 

    Mövzu 6.. Bazar rəqabəti və qiymətin 

əmələ gəlməsində onun rolu. 
          Qiymətin əmələgəlməsi metodları sırf 

rəqabət bazarı, inhisarçı rəqabəti bazarı. 

Oliqopolist rəqabəti bazarı, sırf inhisar 

bazarı. Bu bazarların ətraflı izahı. Qiymətin 

hesablanması metodunun altı mərhələsi. 

1. A.F.Çudakov “Qiymətlər və 

qiymətin əmələ gəlməsi” , Bakı-2009. 

2. Filip Kotler “Marketinqin əsasları”. 

Dərslik. Bakı-1993 

3. A.Ə.Feyzullayevin redaksiyası ilə 

“Ticarət iqtisadiyyatı”. Dərslik.Bakı-

2002. 

4. B.C.Sadiqov, İ.Q.Quliyev “Qiymətin 

əmələ gəlməsi”. Dərslik.Bakı-2000 

 5.X.Kazımlı “Qiymətləndirmənin 

əsasları”.  Dərslik.Bakı-2008. 

Tapşırıq: Qiymətin əmələgəlməsi 

metodlarının ətraflı izahla öyrənilməsi 

  Mövzu 7. Qiymətqoyma metodunun 

seçilməsi. 

         Qiymətin əmələ gəlməsi metodları: 

standart əlavələrdən istifadə edilməsi; 

məqsədli mənfəətin təmin olunması; 

əmtəənin hiss edilən dəyərliliyi əsasında 

qiymət qoyulması; qiymətin cari qiymətlər 

səviyyəsi əsasında müəyyənləşdirilməsi; 

qiymətin qapalı sövdələşmələr əsasında 

müəyyənləşdirilməsi; son qiymətin 

qoyulması. Qiymətqoymada istifadə olunan 

üsullar 

 1. A.F.Çudakov “Qiymətlər və 

qiymətin əmələ gəlməsi” , Bakı-2009. 

2. Filip Kotler “Marketinqin əsasları”. 

Dərslik. Bakı-1993 

3. A.Ə.Feyzullayevin redaksiyası ilə 

“Ticarət iqtisadiyyatı”. Dərslik.Bakı-

2002. 

4. B.C.Sadiqov, İ.Q.Quliyev “Qiymətin 

əmələ gəlməsi”. Dərslik.Bakı-2000 

 5.X.Kazımlı “Qiymətləndirmənin 

əsasları”.  Dərslik.Bakı-2008. 

Tapşırıq: Qiymətqoyma metodunun 

seçilməsində qanunauyğunluğa əməl 

olunması və qiymətqoymada istifadə 

olunan üsulların tətbiqinin öyrənilməsi. 

 

 

 Mövzu 8. Qiymətin müəyyənləşdirilmə-

sində risklər. 

        Risk anlayışı. Riskə görə haqq və 

neoklassik nəzəriyyələr. Riskin funksiyaları. 

Bazardakı şəraiti müəyyənləşdirən daimi və 

qeyri-daimi (kortəbii) amillər. İqtisadi riskin 

qiymətləndirilməsi. Statistik və ekspert 

metodları. İqtisadi riskin azaldılması 

üsulları. Qiymətlərin sığortası, faktorinq, 

lizinq və françayzinq. 

1. A.F.Çudakov “Qiymətlər və 

qiymətin əmələ gəlməsi” , Bakı-2009. 

2. Filip Kotler “Marketinqin əsasları”. 

Dərslik. Bakı-1993 

3. A.Ə.Feyzullayevin redaksiyası ilə 

“Ticarət iqtisadiyyatı”. Dərslik.Bakı-

2002. 

4. B.C.Sadiqov, İ.Q.Quliyev “Qiymətin 

əmələ gəlməsi”. Dərslik.Bakı-2000 

 5.X.Kazımlı “Qiymətləndirmənin 

əsasları”.  Dərslik.Bakı-2008. 

Tapşırıq: Risk və risk nəzəriyyələrinin, 

riskin qiymətləndirilməsi, riskin 

azaldılması üsullarının öyrənilməsi 

  Mövzu 9. İnflyasiya və qiymətlər.  
         İnflyasiya nədir, inflyasiyanın klassik 

və neoklassik nəzəriyyələri. Mötədil və ya 

sürünən inflyasiya, hiperinflyasiya, tələb 

 1. A.F.Çudakov “Qiymətlər və 

qiymətin əmələ gəlməsi” , Bakı-2009. 

2. Filip Kotler “Marketinqin əsasları”. 

Dərslik. Bakı-1993 



inflyasiyası və xərc inflyasıyası. 

Antiinflyasiya siyasəti, inflyasiya 

səviyyəsinin qiymətləndirilməsi. Anti-

inflyasiya siyasətinin defilyasiya və gəlirlər 

siyasəti istiqamətləri. Pul islahatı və onun 

yolları 

3. A.Ə.Feyzullayevin redaksiyası ilə 

“Ticarət iqtisadiyyatı”. Dərslik.Bakı-

2002. 

4. B.C.Sadiqov, İ.Q.Quliyev “Qiymətin 

əmələ gəlməsi”. Dərslik.Bakı-2000 

 5.X.Kazımlı “Qiymətləndirmənin 

əsasları”.  Dərslik.Bakı-2008. 

Tapşırıq:  İnflyasiya anlayışının 

bütövlükdə,  Antiinflyasiya siyasəti və 

onun istiqamətlərini, eləcə də pul 

islahatı yollarının tam öyrənilməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mövzu 10.  Valyuta məzənnəsi və 

qiymət. 
        Mövzu üzrə müəssisənin mikro-makro 

mühiti, milli valyutanın dayanıqlığı, pulun 

devalvasiya və revalvasiya məsələlərinə 

diqqət çəkilməsi: Mikro  və makro 

səviyyədə qiymət. valyuta məzənnəsi və 

qiymət. Qiymət və kredit münasibətlərinə 

baxılması 

1. A.F.Çudakov “Qiymətlər və 

qiymətin əmələ gəlməsi” , Bakı-2009. 

2. Filip Kotler “Marketinqin əsasları”. 

Dərslik. Bakı-1993 

3. A.Ə.Feyzullayevin redaksiyası ilə 

“Ticarət iqtisadiyyatı”. Dərslik.Bakı-

2002. 

4. B.C.Sadiqov, İ.Q.Quliyev “Qiymətin 

əmələ gəlməsi”. Dərslik.Bakı-2000 

 5.X.Kazımlı “Qiymətləndirmənin 

əsasları”.  Dərslik.Bakı-2008. 

Tapşırıq: Mikro və makro səviyyədə 

qiymət,  valyuta məzənnəsi və qiymət, 

qiymət və kredit münasibətlərinin 

izahlı öyrənilməsi 

  Mövzu 11. Vergiqoyma və qiymət. 

Qiymətin dövlət tənzimlənməsi   
          Vergilərin növləri. Gəlir vergisi, 

ƏDV, əmlak və torpaq vergisi, aksiz 

vergisi, yol vergisi, sadələşdirilmiş vergi, 

sosial müdafiə üzrə ödəmələr, gömrük 

rüsum və vergiləri və s.. Qiymətə inflyasiya 

səviyyəsinin təsiri. Qiymətin dövlət 

tənzimlənməsi. Dövlətin qiymət siyasətinin 

əsas prinsipləri. 

1. A.F.Çudakov “Qiymətlər və 

qiymətin əmələ gəlməsi” , Bakı-2009. 

2. Filip Kotler “Marketinqin əsasları”. 

Dərslik. Bakı-1993 

3. A.Ə.Feyzullayevin redaksiyası ilə 

“Ticarət iqtisadiyyatı”. Dərslik.Bakı-

2002. 

4. B.C.Sadiqov, İ.Q.Quliyev “Qiymətin 

əmələ gəlməsi”. Dərslik.Bakı-2000 

 5.X.Kazımlı “Qiymətləndirmənin 

əsasları”.  Dərslik.Bakı-2008. 

Tapşırıq: Vergilərin növləri və onların 

tətbiqi. Dövlətin vergi siyasəti.  

Qiymətin dövlət tənzimlənməsi və 

qiymət siyasətinin əsas prinsipləri üzrə 

məsələlərin öyrənilməsi. 

  Mövzu 12. Əmtəələrə qiymət qoyulması, 

qiymətin əmələgəlməsi problemlərinə 

yanaşmalar. 

         Qiymətin əmələ gəlməsi üzrə 

yanaşmalar. Yeni əmtəəyə qiymət 

qoyulması. Əmtəə nomenklaturası 

çərçivəsində qiymətin əmələ gəlməsi.  

Çatdırılma xərclərinə görə, bazar 

məntəqəsinə əsasən, güzəştlə və hesaba 

alınmaqla və s. qiymətin qoyulması. 

Qiymətlərin təşəbbüskarlıqla dəyişilməsi. 

Ayrı-seçkilik qiymətlərinin qoyulması. 

1. A.F.Çudakov “Qiymətlər və 

qiymətin əmələ gəlməsi” , Bakı-2009. 

2. Filip Kotler “Marketinqin əsasları”. 

Dərslik. Bakı-1993 

3. A.Ə.Feyzullayevin redaksiyası ilə 

“Ticarət iqtisadiyyatı”. Dərslik.Bakı-

2002. 

4. B.C.Sadiqov, İ.Q.Quliyev “Qiymətin 

əmələ gəlməsi”. Dərslik.Bakı-2000 

 5.X.Kazımlı “Qiymətləndirmənin 

əsasları”.  Dərslik.Bakı-2008. 

Tapşırıq: Bütün variantlarda qiymətin 

əmələ gəlməsi məsələlərinin dərindən 

öyrənilməsi 



 

                                                        Seminar – 90 saat Saat      Tarixlər 

1. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymətin əmələ gəlməsinin elmi 

əsasları. 

2 + 2 + 2 19.09.22 

2. Qiymətqoymanın siyasəti və strategiyası 2 + 2 + 2 26.09.22 

3. Qiymətin funksiyaları   və qiymətləndirmənin prinsipləri. 2 + 2 + 2 03.10.22 

4. Qiymətin növləri 2 + 2 + 2 10.10.22 

    Mövzu 13. Tikinti kompleksində 

qiymətqoyma. 

           Tikinti maddi istehsalın mühüm və 

müstəqil sahələrindən biri kimi. Tikintidə 

qiymətin əmələ gəlməsinin özünəməxsus 

xüsusiyyətləri. Tikintinin son məhsulu kimi 

çıxış edən əsas fondlar. Tikintidə tətbiq 

olunan normativlər. Tikintidə qiymət 

yaranmasının onun istehsal dövrünün 

uzunmüddətli olması ilə əlaqələndirilməsi. 

Tikintinin smeta layihəsinin tərtibatının əsas 

kimi qəbul edilməsi.. 

1. A.F.Çudakov “Qiymətlər və 

qiymətin əmələ gəlməsi” , Bakı-2009. 

2.X.Kazımlı “Qiymətləndirmənin 

əsasları”.  Dərslik.Bakı-2008. 

3.M.Q.Ağamalıyev, 

M.M.Məmmədrzayev “Kommersiya 

fəaıiyyətinin təşkili” Dərslik.Bakı-

2004. 

Tapşırıq: Tikintinin xüsusiyyətlərinin 

nəzərə alınması ilə əmələ gələn 

qiymətlər və layihə-smeta sənədlərinin 

hazırlanması məsələlərinin öyrənilməsi 

  Mövzu 14. Nəqliyyat kompleksində 

qiymətqoyma 

        Yük nəqliyyatı maddi istehsl sahəsi 

kimi. Nəqliyyat tariflərinin səviyyəsinin 

müəyyən edilməsi və bu zaman nəzərə 

alınmalı tələblər.  Nəqliyyat tariflərinin 

müəyyən edilməsində təşkilatın xərclərinin 

ödənilməsi ilə bərabər, zəruri mənfəətin əldə 

edilməsi mütləq şərt kimi. Yük 

daşımalarında sərf olunan xərclərin 1-ci və 

2-ci qrupları. Nəqliyyat fondtutumlu sahə 

kimi. Avtomobil, dəmiryolu, su və hava 

nəqliyyatı ilə yükdaşımaların xüsusiyyətləri 

1. A.F.Çudakov “Qiymətlər və 

qiymətin əmələ gəlməsi” , Bakı-2009. 

2.X.Kazımlı “Qiymətləndirmənin 

əsasları”.  Dərslik.Bakı-2008. 

3.M.Q.Ağamalıyev, 

M.M.Məmmədrzayev “Kommersiya 

fəaıiyyətinin təşkili” Dərslik.Bakı-

2004. 

Tapşırıq : Nəqliyyat kompleksində 

qiymətin əmələ gəlməsi, nəqliyyat 

tariflərinin müəyyən edilməsi 

şərtlərinin dərindən öyrənilməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mövzu 15.Dünya bazarı və dünya bazarı 

qiymətləri. 

          Dünya ölkələrinin beynəlxalq ticarətdə 

iştirakı. Dünya bazarında idxal və ixrac 

olunan məhsullar üzrə tələb və təklifin 

balanslaşdırılması. Dövlətin xarici iqtisadi 

fəaliyyətə müdaxiləsinin stimullaşdırıcı və 

formalaşdırıcı təsirləri. Xarici ticarətdə 

tətbiq olunan fiskal və Proteksionist tarifləri. 

Xarici ticarətdə tətbiq olunan embarqo və 

kvota. Ticarət və qeyri-ticarət məhsulları. 

Dünya bazarlarında oynadığı roluna görə 

ölkələrin kateqoriyaları. 

1.A.F.Çudakov “Qiymətlər və qiymətin 

əmələ gəlməsi” , Bakı-2009. 

2.Filip Kotler “Marketinqin əsasları”. 

Dərslik. Bakı-1993 

3.A.Ə.Feyzullayevin redaksiyası ilə 

“Ticarət iqtisadiyyatı”. Dərslik.Bakı-

2002. 

4.B.C.Sadiqov, İ.Q.Quliyev “Qiymətin 

əmələ gəlməsi”. Dərslik.Bakı-2000. 

5.X.Kazımlı “Qiymətləndirmənin 

əsasları”.  Dərslik.Bakı-2008. 

6.M.Q.Ağamalıyev, 

M.M.Məmmədrzayev “Kommersiya 

fəaıiyyətinin təşkili” Dərslik.Bakı-

2004. 

Tapşırıq : Beynəlxalq ticarət və dünya 

bazar qiymətləri, dövlətin xarici 

ticarətə təsirinin xüsusiyyətləri,  ticarət 

mə\hsulları  və qeyri-ticarət məhsulları 

barədə əsaslı biliklərin 

mənimsənilməsi. 

   Cəmi:           60 saat 

 

 



5. Maya dəyəri qiymətin əmələ gəlməsində ilkin şərtdir. 2 + 2 + 2 17.10.22 

6. Bazar rəqabəti və qiymətin əmələ gəlməsində onun rolu. 2 + 2 + 2 24.10.22 

7. Qiymətqoyma metodunun seçilməsi. 2 + 2 + 2 31.10.22 

.228. Qiymətin müəyyənləşdirilmə-sində risklər. 2 + 2 + 2 07.11.22 

9. İnflyasiya və qiymətlər. 2 + 2 + 2 14.11.22 

10. Valyuta məzənnəsi və qiymət. 2 + 2 + 2 21.11.22 

11. Vergiqoyma və qiymət. Qiymətin dövlət tənzimlənməsi   2 + 2 + 2 28.11.22 

12. Əmtəələrə qiymət qoyulması, qiymətin əmələgəlməsi 

problemlərinə yanaşmalar. 

 

2 + 2 + 2 

 

05.12.22 

13 Tikinti kompleksində qiymətqoyma. 2 + 2 + 2 12.12.22 

14. Nəqliyyat kompleksində qiymətqoyma 2 + 2 + 2 19.12.22 

15. Dünya bazarı və dünya bazarı qiymətləri. 2 + 2 + 2 26.12.22 

 

 

                                Cəmi: 30 + 30 + 30  

 

                                              

 

                  Fənn müəllimi:                                          S.R.Rəhimov 
                                                                                               
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


