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Fənnin xülasəsi 

İqtisadi sosial proqnozlaşdırmanın metodologiyası iqtisadi nəzəriyyə, 

makroiqtisadiyyat, makroiqtisadiyyatın mikroiqtisadi əsasları, iqtisadiyyatın dövlət tən-

zimlənməsi, ehtimal nəzəriyyəsi, statistika, riyazi modelləşdirmə kimi fənlərin metodo-

logiyası ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Bu fənlərin tədqiqi ayrı-ayrı şəxslərin və bütövlükdə 

sosial-iqtisadi sistemin fəaliyyət və inkişafının iqtisadi qanunauyğunluqlarını, prinsip və 

mexanizmlərini müəyyənləşdirməyə kömək edir. 

Fənnin məqsədləri 

Proqnoz nəticələrinin düzgünluyü və etibarlılığı bütövlükdə sosial-iqtisadi sistemin 

inkişaf meyllərinin dərin təhlilini, onun ayrı-ayrı subyektlərinin öyrənilməsini, 

gələcəkdə sistemin fəaliyyət səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün gərəkli olan resursların 

və gizli ehtiyatların mövcudluğunun və istifadə imkanlarının aşkara çıxarılmasını təmin 

edir. Qeyd etmək lazımdır ki, gələcəyi daha yaxşı planlaşdırmaq üçün onu qabaqcadan 

görməyi və proqnozlaşdırmağı öyrənməliyik 

Öyrənim nəticələri 
1.  Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması fənninin nəzəri metodologiyasını mənimsəyir. 
2. İqtisadi və sosial sferada baş verən dəyişiklikləri dinamik olaraq təhlil edir. 

http://www.researchgate.net/
http://www.genderi.orq/


 
 

3. Sosial və iqtisadi proqnozlaşdırma metodları ilə tanış olur..  

4. Sosial və iqtisadi sahələrin proqnozlaşdırılması xüsusiyyətlərini təhlil edir 

5. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin proqnozlaşdırmasını təhlil edir. 

 

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 

mənimsənilməsəviyyəsi 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. Milli iqtisadiyyatın sosial inkişafının nəzəri medodoloji, əməli problemləri. 

2. İqtisadi  proqnozlaşdırmanın təsnifatı. 

3. Sosial inkişaf və onun proqnozlaşdırılması.  

4. Sosial iqtisadi proqnozlaşdırmanın prinsipləri 

5. İstehlak bazarının inkişafının proqnozlaşdırılması 

6. Sosial sahələrin inkişafının proqnozlaşdırılması 

7. Həyat səviyyəsinin proqnozlaşdırılması 

8. Əhali gəlirlərinin proqnozlaşdırılması 



 
 

9. Aqrar sferanın inkişafının proqnozlaşdırılması 

10. Əhalinin sosial müdafiəsinin proqnozlaşdırılması 

11. Demoqrafik inkişafın proqnozlaşdırılması 

12. İqtisadi artım və onun proqnozlaşdırılması  

13. İqtisadi və sosial proqnozlaşdırma üsullarının əsas sistemləri 

14. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın prioritet istiqamətləri. 

15. Sosial iqtisadi proqnozlaşdırmanın metodları 
 

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 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  Mühazirə mövzuları 
Dərslik / Tapşırıq / 

Ədəbiyyat 

1. 19.09.2022 

Mövzu: 1.  

Sosial - iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması fənninin 

predmeti və nəzəri-metodoloji əsasları 
İqtisadi proqnozlaşdırmanın  mahiyyəti və metodoloji 

əsasları. İqtisad elmi sistemində sosial-iqtisadi 

proqnozlaşdırmanın yeri və əhəmiyyəti Sosial-iqtisadi 

inkişafın nəzəri–metodoloji problemləri. Sosial-iqtisadi 

inkişafın əməli problemləri İqtisadiyyatın kompleks 

inkişafının proqnozlaşdırılması problemləri 

 

1. . C.İ.Mahmudov, 

H.Q.Bağırsoylu. Sosial 

iqtisadi inkişafın 

proqnozlaşdırılması. 

Dərs vəsaiti,  Naxçıvan, 

Əcəmi, 2019, 260 s 

 

2. 26.09.2022 

Мövzu 2. 

Proqnozlaşdırmanın prinsipləri, tipləri və funksiyaları 
Proqnozlaşdırmanın metodoloji və təşkilati əsasları. İqtisadi 

proqnozlaşdırmanın ümumi qanunauygunluqları , proqnozların 

təhlili və efffektivliyi.  Poqnozlaşdırmanın obyekti, prinsipləri, 

tipləri və metodlar sistemi  Proqnozun təyinatı, məqsədi və 

əhəmiyyəti . Proqnozlaşdırmanın funksiyaları. 

1. C.İ.Mahmudov, 

H.Q.Bağırsoylu. Sosial 

iqtisadi inkişafın 

proqnozlaşdırılması. Dərs 

vəsaiti,  Naxçıvan, Əcəmi, 

2019, 260 s 



 
 

3. 03.10.2022 

 
Мövzu 3. 

Sosial-iqtisadi inkişafın baza şərtlərinin 

proqnozlaşdırılması 

Demoqrafik inkişafın proqnozlaşdırılması.  

Cəmiyyətin və təbiətin qarşılıqlı təsirinin 

proqnozlaşdırılması. 
 

 

1. C.İ.Mahmudov, 

H.Q.Bağırsoylu. Sosial 

iqtisadi inkişafın 

proqnozlaşdırılması. Dərs 

vəsaiti,  Naxçıvan, Əcəmi, 

2019, 260 s 

4. 10.10.2022 

Mövzu 4 

İqtisadi inkişafın surət və proporsiyalarının 

proqnozlaşdırılması 

İqtisadi inkişaf proqnozlaşdırmanın obtekti kimi.  İqtisadi 

inkişafına proqnozlaşdırma metodları . İqtisadi inkişafın 

proqnoz modelləri və elmi metodiki yanaşma. İqtisadi 

inkişafın sürət və proporsiyalarının proqnozlaşdırılması. 

Modellərin ümumi qanunauygunluqları. 

1 C.İ.Mahmudov, 

H.Q.Bağırsoylu. Sosial 

iqtisadi inkişafın 

proqnozlaşdırılması. Dərs 

vəsaiti,  Naxçıvan, Əcəmi, 

2019, 260 s 

5. 17.10.2022 

Мövzu 5. 

İqtisadi artımın və iqtisadiyyatın strukturunun 

proqnozlaşdırılması 

İqtisadi artım. İqtisadi artım tempinin amilləri və 

problemləri. Makroiqtisadi məqsədlər, göstəricilər və 

hesablar. Makroiqtisadi göstəricilərin proqnozlaşdırılması 

metodları. İqtisadiyyatın strukturunun formalaşdırılması.  

İstehsalın səmərəlilik meyar və göstəriciləri, onların 

proqnozlaşdırılması metodları. 

1.C.İ.Mahmudov, 

H.Q.Bağırsoylu. Sosial 

iqtisadi inkişafın 

proqnozlaşdırılması. Dərs 

vəsaiti,  Naxçıvan, Əcəmi, 

2019, 260 s 

2.Hüseynov T.H. 

Azərbaycanın milli iqtisadi 

inkişaf modeli: nəzəriyyə 

və praktika. Bakı, Elm, 

2015, 466s. 

6. 24.10.2022 

Mövzu 6.  

Sosial-iqtisadi inkişaf potensialı və həyat səviyyəsinin 

proqnozlaşdırılması 

Sosial iqtisadi proqnozlaşdırma sistemi və onun tərkib 

hissələri. Proqnozlaşdırmanın sistemlilik prinsipi. İqtisadi 

inkişafın potensialı və həyat səviyyəsinin 

proqnozlaşdırılması. Ərazi proqnozlaşdırmanın kompleks 

göstəricilər sistemi. Sosial inkişafın  və məhsuldar qüvvələrin 

yerləşdirilməsinin proqnozlaşdırılması. 
 

1 Hüseynov T.H. 

Azərbaycanın milli 

iqtisadi inkişaf modeli: 

nəzəriyyə və praktika. 

Bakı, Elm, 2015, 466s.  
2. H.Adıgözəlova. Sosial 

sahələrin iqtisadiyyatı. 

Naxçıvan,  2018, 122 s 

7. 31.10.2022 

           Mövzu 7. 

Leontyevin xərc-buraxılış modeli və proqnozlaşdırmanın 

makroiqtisadi modelləri 

Leontyevin “Xərc-buraxılış” modelinin mahiyyəti və 

əhəmiyyəti. Leontyevin “Xərc-buraxılış” modelinin tətbiqi 

istiqamətləri. Leontyevin “Xərc buraxılış” modelinin əsas 

göstəriciləri, digər  modellərlə fərqli  cəhətləri. Makro və 

mikro iqtisadi modellər. Riyazi üsullar və kompyuter 

texnologiyasının tətbiqi ilə sahələrin inkişafı. 

1. Həsənov R. İqtisadi 

siyasət: metodologiya və 

praktika. Dərs vəsaiti, 

Bakı, 2009, 282 s. 

 2.    Qradov A.P. Milli 

iqtisadiyyat. Dərslik, Bakı, 

İqtisad universiteti, 2008, 

275 s 

8. 07.11.2022 

Mövzu 8. 

Qiymətlərin proqnozlaşdırılması və dövlət tənzimlənməsi 
Qiymətin mahiyyəti və növləri. Qiymət siyasəti. 

Qiymətlərin proqnozlaşdırılması metodları. Qiymətlərin 

proqnozlaşdırılmasının və tənzimlənməsinin beynəlxalq 

1.C.İ.Mahmudov, 

H.Q.Bağırsoylu. Sosial 

iqtisadi inkişafın 

proqnozlaşdırılması. Dərs 

vəsaiti,  Naxçıvan, Əcəmi, 

2019, 260 s                                                                               



 
 

təcrübəsi. 

9. 14.11.2022 

Mövzu 9. 

İnflyasiyanın proqnozlaşdırılması və idarə edilməsi 
İnflyasiya, onun növləri və ölçüləri. İnflyasiyanın 

proqnozlaşdırılması. İnflyasiya proseslərinin idarə edilməsi. 

1. .C.İ.Mahmudov, 

H.Q.Bağırsoylu. Sosial 

iqtisadi inkişafın 

proqnozlaşdırılması. 

Dərs vəsaiti,  Naxçıvan, 

Əcəmi, 2019, 260 s 

10. 21.11.2022 

Mövzu 10. 

Maliyyə-kredit resurslarının proqnozlaşdırılması 

Maliyyənin xarakteristikası, onun proqnozlaşdırılması 

metodları.  Dövlət büdcəsi və onun proqnozlaşdırılması. 

Büdcə kəsiri və onun aradan qaldırılması yolları. Pul-kredit 

münasibətlərinin proqnozlaşdırılması.  Ödəmə balansının və 

valyuta məzənnəsinin proqnozlaşdırılması 

1. C.İ.Mahmudov, 

H.Q.Bağırsoylu. Sosial 

iqtisadi inkişafın 

proqnozlaşdırılması. 

Dərs vəsaiti,  Naxçıvan, 

Əcəmi, 2019, 260 s  

11. 28.11.2022 

Mövzu 11.  

Elmi texniki tərəqqi və innovasiya fəaliyyətinin 

proqnozlaşdırılması 

Sahələr üzrə proqnozlaşdırmanın müasir vəziyyəti və 

texnologiyanın tətbiqi səviyyəsi. Elmi texniki tərəqqinin 

proqnozlaşdırılmasının əsas istiqamətləri. Elmi texniki 

tərəqqi və innovasiyaların proqnozlaşdırılması metodları. 

Elmi texniki tərəqqi nailiyyətlərinin mümkün sürəti, 

istiqamətləri və istifadə olunma nəticələri. 

 

1. Hüseynov T.H. 

Azərbaycanın milli 

iqtisadi inkişaf modeli: 

nəzəriyyə və praktika. 

Bakı, Elm, 2015, 466s  

12. 05.12.2022 

Mövzu 12. 

İctimai istehsalın strukturunun proqnozlaşdırılması 

İctimai istehsalin quruluşu və əsas proporsiyalarin 

proqnozlaşdirilmasi, ictimai istehsalin quruluşunun inkişafi və 

təkmilləşdirilməsini formalaşdiran amillər.  Maddi istehsal 

sahələrinin inkişaf proporsiyalarının proqnozlaşdirilmasi. Sahəvi 

proqnozlaşdırma modellərinin qurulmasında nəzərə alinan və 

onlari müəyyən edən göstəricilər. İctimai istehsalin quruluşunun 

sahələrarasi, sahədaxili proporsiyalari. 

 

1. Hüseynov T.H. 

Azərbaycanın milli 

iqtisadi inkişaf modeli: 

nəzəriyyə və praktika. 

Bakı, Elm, 2015, 466s. 

  13. 12.12.2022 

 

Mövzu 13.  

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının proqnozlaşdırılması 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramlarının mahiyyəti. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətləri. Regional 

proqramların işlənib hazırlanması və icrası. 

1. Mahmudov M.M., 

Mahmudova İ.M. 

Regionların sosial-iqti-

sadi inkişafının 

tənzimlənməsi. Dərslik, 

Bakı, İqtisad universiteti, 

2011, 370s  

14. 19.12.2022 

Mövzu 14.  

Təsərrüfat sistemində iqtisadi proqnozlaşdırmanın təşkili 

İqtisadi proqnozlaşdırmanın təşkili, proqnozlaşdırmanın işlənməsi 

və təsdiqi. Proqnozlaşdırma sistemi üçün ilkin məlumatlar və 

informasiyaların hərəkət sistemi. Proqnozlaşdırma sistemi ücün 

informasiyaların toplanması və onların işlənməsi. Əmək bazarının 

keyfiyyət göstəricilərinin müəyyən edilməsində 

prqnozlaşdırmanın rolu və informasiya təminatı. 

 

1. .C.İ.Mahmudov, 

H.Q.Bağırsoylu. Sosial 

iqtisadi inkişafın 

proqnozlaşdırılması. 

Dərs vəsaiti,  Naxçıvan, 

Əcəmi, 2019, 260 s 



 
 

15. 26.12.2022 

Mövzu 15.  

Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin proqnozlaşdırılması 

Proqnozlaşdırmaya dair beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və 

iqtisadi əlaqələrin proqnozlaşdırılması. Beynəlxalq təcrübənin 

ölkəmizdə tətbiqi imkanları. Beynəlxalq iqtisadi inkişafın 

qanunauyğunluğu və proporsiyaların proqnozlaşdırılması. MDB 

ölkələrində proqnozlaşdırma təcrübəsi. 

1. C.İ.Mahmudov, 

H.Q.Bağırsoylu. Sosial 

iqtisadi inkişafın 

proqnozlaşdırılması. 

Dərs vəsaiti,  Naxçıvan, 

Əcəmi, 2019, 260 s 

  
 

CƏMİ:   30saat 

 

 
№ 

 

SEMİNAR – məşğələlərinin adı 
 

 

saat 

 

Tarix 

 

Qeyd 

1. Sosial - iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması fənninin predmeti 

və nəzəri-metodoloji əsasları. Proqnozlaşdırmanın prinsipləri, 

tipləri və funksiyaları  

2 s. 23.09.2022  

2. Sosial-iqtisadi inkişafın baza şərtlərinin proqnozlaşdırılması. 

İqtisadi inkişafın surət və proporsiyalarının proqnozlaşdırılması 

2 s. 07.10.2022  

3. İqtisadi artımın və iqtisadiyyatın strukturunun 

proqnozlaşdırılması. Sosial-iqtisadi inkişaf potensialı və həyat 

səviyyəsinin proqnozlaşdırılması 

2 s. 21.10.2022  

4. Leontyevin xərc-buraxılış modeli və proqnozlaşdırmanın 

makroiqtisadi modelləri. Qiymətlərin proqnozlaşdırılması və 

dövlət tənzimlənməsi 

2 s. 04.11.2022  

5. İnflyasiyanın proqnozlaşdırılması və idarə edilməsi. Maliyyə-

kredit resurslarının proqnozlaşdırılması 

2 s. 18.11.2022  

6. Elmi texniki tərəqqi və innovasiya fəaliyyətinin 

proqnozlaşdırılması. İctimai istehsalın strukturunun 

proqnozlaşdırılması 

2 s. 02.12.2022  

7.
 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının proqnozlaşdırılması. 

Təsərrüfat sistemində iqtisadi proqnozlaşdırmanın təşkili 

2 s. 16.12.2022  

8. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin proqnozlaşdırılması 1 s. 30.12.2022  

                         

CƏMİ:  15 saat 
  

 

  

ÜMUMİ CƏM:  45  saat 

  

 

Fənn müəllimi:                        dos. H. Ə. Adıgözəlova 

 

 


