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Fənnin təsviri 

Fənn (adı. krediti) Statistika nəzəriyyəsi 

Fakültə İqtisadiyyat 

İxtisas İqtisadiyyat 

Səviyyə (bakalavriat, 

magistratura) 
Bakalavriat  

Kurs, semestr II kurs, I semestr 

Təlimçi Pərvin Sabir oğlu Hacıyev 

e-mail parvin_haciyev@hotmail.com  

Telefon (070) 900 20 40, (060) 316 06 66 

Dərs günləri və saatları I gün II növbə II saat, V gün II növbə I saat 

Şöbə əyani 

Tədris dili Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə Baza fənni 

Tələb olunan dərsliklər 
və dərs materialları 

1. “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2004. 

2. M.S.Bağırov. Statistikanın nəzəri əsasları. Naxçıvan 2016 

3. M.S.Bağırov. Statistikanın təməl bilikləri. Naxçıvan, 2020 

4. M.S.Bağırov. Statistikanın nəzəri əsasları Naxçıvan 2014 

5. O.H.Məmmədli və b. Statistika nəzəriyyəsi. Bakı 2015. 

6. M.S.Bağırov. Statistika nəzəriyyəsi. Naxçıvan 2012 

7. M.S.Bağırov. Statistika kursu. Naxçıvan 2017 

8. M.S.Bağırov. Statistika nəzəriyyəsi. Naxçıvan 201 1 

9. M.S.Bağırov. Sosial-iqtisadi statistika. 2 cildlik. Naxçıvan 2011 

10. M.S.Bağırov. Statistik informasiya və onun təsviri üsulları. Naxçıvan 

2014 

11. M.S.Bağırov. Statistikanın nəzəri kursundan nümunəvi testlər toplusu. 

Naxçıvan  

2014 

12. M.S.Bağırov. Statistika fənnindən tədris-metodiki vəsait. Naxçıvan 

2014 

İstifadə ediləcək web 
səhifələr 

İnternet resursları: 1. Azərbaycan Respublikası DSK: www.stat.gov.az; 

2. Naxçıvan MR DSK: www.statistika.nmr.az; 

3. Maliyyə nazirliyi: www.maliyye.gov.az 

4. İqtisadiyyat Nazirliyi: www.economy.gov.az 

Fənnin xülasəsi 

Müasir iqtisadi şəraitdə fənnin predmeti və metodunun araşdırılması, onun nəzəri-

metodoloji əsaslarının və məqsədlərinin müəyyən edilməsi, araşdırmaların 

məqsəd və vəzifələrinin dəqiqləşdirilməsi, statistik məcmuların ifadə edilməsi 

üsullarının, fənnin obyektlərini xarakterizə edən kəmiyyət və göstəricilərin, 

statistika müşahidəsi və qruplaşdırılmasının, statistik yekunların çıxarılmasının, 

müvafiq yöndə qiymətləndirmə və təhlil işlərinin icrası daha aydın təsviri üçün 

istifadə edilir. 

Fənnin məqsədləri 

Tələbələrdə statistika nəzəriyyəsi üçün biliklərin mənimsənilməsi ilə bağlı 

müvafiq metodikaların mənimsənilməsini, statistikanın nəzəri-təşkilati əsaslarının 

müyyən edilməsi, əlaqəli seçimlərin aparılması, uyğun konsepsiyaların 

hazırlanması və tələbələrə aşılanması, statistik fəaliyyətin təşkili, planlaşdırılması 

və idarə edilməsi üzrə nəzəri biliklərin aşılanmasıdır. Təsərrüfat subyektləri və 

iqtisadi istiqamətlər üzrə zəruri statistik mühitin formalaşdırılması, əhali, istehsal-

satış fəaliyyəti, üzrə əsas göstəricilərin seçilərək müəyyən edilməsi və bu əsasda 

bölgü sıralarından istifadə olunması, mütləq, nisbi və orta kəmiyyətlərin tətbiq 

imkanlarının nəzarətə alınması və digər zəruri komponentlərdən təyinatı üzrə 

istifadə olunmasını özünə ehtiva etməlidir. 

http://www.stat.gov.az/
http://www.statistika.nmr.az/
http://www.maliyye.gov.az/


 

 

Tədrisin nəticələri 

Statistikanın nəzəri aspektdə mahiyyəti və vəzifələri haqqında tədris-təcrübi 

informasiyanın tələbələr tərəfindən mənimsənilməsi 

Müəssisələrin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq statstik uçotun formasının seçilməsi, 

bu seçimin əsaslandırılması 

Düzgün staistik yazılışları vasitəsilə müəssisələrin vəsaitlərinin daxili və xarici 

hərəkətinə nəzarət olunması 

Statistik uçotunun nəzəri müddəalarının təcrübi istiqamətlərin işlənilməsi zamanı 

istifadə olunması 

Statistik uçot vasitəsilə təsərrüfat subyektlərinin malik olduğu əmlakın, təsərrüfat 

əməliyyatlarının və digər mövcudiyyətinin dəqiq keyfiyyət-kəmiyyət ifadələrinin 

müəyyən edilməsi və s. 

 
 
 

Tədris metodları 

Mühazirə Fənnə və konkret mövzulara aid ümumi və spesifik 

məlumatlar verilir 
Qrup müzakirəsi 

Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və müzakirə 

aparılır 

Təcrübi məşğələ Mövzular əyani vəsaitlərin nümayişi ilə izah edilir. 

Simulyasiya 
İmtahan zamanı tələbələrin mənimsənilmə səviyyəsi 

yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə Tələbələrə dərsə aid fərdi işləri verilir və fərqli 

proqramlarından istifadə edilərək nəticələr qeyd edilir 

Digər 
Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş (oyun materialları, 

testlər) və vizual (slaydlar, sxemlər, qrafiklər, şəkillər, 

sənəd nümunələri) materiallar kimi təlim metodlarından 

istifadə edilir 

Qiymətləndirmə 

Mövzunun  mənimsəni1məsi 
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 51 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”-A 
Cəmi: 100 bal (100%) 



 

 

Qiymətləndirmə 

metodları 

Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq  tələbələrə aşağıda  qeyd  olunmuş  sərbəst  mövzular  

verilir  və  semestr  

                    ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzuları: 

1. Statistika elmi haqqında anlayış, onun tarixi, vəzifələri və təşkili prinsipləri.  

2. Statistika elminin predmeti, nəzəri əsasları, metodu və mərhələləri. 

3. Azərbaycan respublikasında statistik fəaliyyətin təşkili, təsərrüfat uçotunun 

digər növlərinin qarşılıqlı əlaqəsi  

4. Statistika müşahidəsinin mahiyyəti, onun təşkilati formaları, növləri və 

üsulları  

5. Statistik müşahidənin proqram-metodoloji məsələləri və xətası. Seçmə 

müşahidə.  

6. Statistika materiallarının yekunlaşdırılması və qruplaşdırılması. 

7. Təkrar qruplaşdırma və təsnifat. Çoxölçülü qruplaşdırma və bölgü sıraları 

8. Statistika informasiyası və onun təsviri üsulları  

9. Statistika göstəricilərinin məzmunu, onların ifadə forma və növləri. 

10. Mütləq və nisbi kəmiyyətlər. 

11. Statistikanın orta kəmiyyətləri, onların növləri, xassələri və hesablanma 

üsulları 

12. Variasiya göstəriciləri və onların hesablanması 

13. İndekslər haqqında anlayış, onların növləri, indeksləşdirilən kəmiyyətlər. İn-

dekslərin qarşılıqlı əlaqələri 

14. Dinamika sıralarının mahiyyəti və təsnifləşdirilməsi 

15. Sosial-iqtisadi hadisələrin qarşılıqlı əlaqələrinin statistik öyrənilməsi 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq sunulan 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 

 
MÜHAZİRƏ-30 saat 

Həftə Mövzular Tarix Saat Dərslik /Tapşırıq 

/Ədəbiyyat 

1 

 

Mövzu 1. Statistika elmi haqqında anlayış, 

onun tarixi, vəzifələri və təşkili prinsipləri. 
Statistika elminə (fənninə) ümumi anlayış 

verməklə yanaşı, onun tarixi inkişaf 

mərhələləri, statistika elmi məktəbləri haqqında 

məlumatların verilməsi. Bununla yanaşı 

statistika qarşısında qoyulan vəzifələrin 

təsnifləşdirilməsi və məzmununa aydınlıq 

gətirilməsi, həmçinin statistika işləri üzrə təş-

kilatlanma müstəvisində fəaliyyətin həyata 

keçirilməsi haqqında məlumatların verilməsi. 

 

 

 

 

 

M: 

16.09.22 

 

 

 

 

 

 

2 

1. M.S.Bağırov. Statistikanın 

nəzəri əsasları. Naxçıvan 2016.  

2.M.S.Bağırov.Statistika 

nəzəriyyəsi. Naxçıvan 2012.  

3. O.H.Məmmədli və b. 

Statistika nəzəriyyəsi. Bakı 

2015.  

4. M.S.Bağırov. Statistikanın 

təməl bilikləri. Naxçıvan, 2020 

 5. M.S.Bağırov. Statistika 

kursu. Naxçıvan 2017.  

6. M.S.Bağırov. Statistikanın 

təməl bilikləri  

7.www.stat.gov.az 

Tapşırıq: Statistik uçotun 

vəzifələri və öhdəliklıri 

haqqında məlumatların verilməsi 

http://www.stat.gov.az/


 

 

2 

 
Mövzu 2. Statistika elminin predmeti, nəzəri 
əsasları, metodu və mərhələləri. 
Statistikanın predmeti haqqında anlayış və 

onun xüsusiyyətləri. Hadisənin konkret məkan 

və zaman şəraitində tədqiqi. Kütləvi sosial-

iqtisadi hadisələrin kəmiyyət tərəfləri və 

nisbətlərinin öyrənilməsi. Hadisələrin varia-

siyası, hadisələrin quruluşunun və statistika 

göstəricisi. Statistikanın anlayış və 

kateqoriyaları. Əlamət, statistika məcmusu, 

məcmu vahidi, əlamətin variasiyası, 

qanunauyğunluq. Əlamətlərin qruplaşdırılması. 

Statistika məcmusunun mövcudluğu. Əlamətin 

variasiyası. Böyük ədədlər qanunu haqqında 

anlayış. Statistikanın metodu. Elmi dərketmə və 

sosial fəlsəfə nəzəriyyəsi. Statistika elminin 

metodologiyası. Dialektik metod. Statistik 

xüsusi metodlar. St.tədqiqatın mərhələləri. 

 

 

 

 

 

 

 

M:23.09.2

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. M.S.Bağırov. Statistikanın 

nəzəri əsasları. Naxçıvan 2016.  

2. M.S.Bağırov. Statistika 

nəzəriyyəsi. Naxçıvan 2012.  

3. O.H.Məmmədli və b. 

Statistika nəzəriyyəsi. Bakı 

2015.  

4. M.S.Bağırov. Statistikanın 

təməl bilikləri. Naxçıvan, 2020  

5. M.S.Bağırov. Statistika kursu. 

Naxçıvan 2017.  

6.www.stat.gov.az.  

7.www.statistika.nmr.az.  

Tapşırıq: Statistikanın nəzəri 

əsaslarının mahiyyətinin 

açıqlanması və təsnifləşdiril-

məsi 

3 

Mövzu 3. Azərbaycan Respublikasında 
statistik fəaliyyətin təşkili, təsərrüfat 
uçotunun digər növlərinin qarşılıqlı əlaqəsi 
Azərbaycan Respublikasının təsərrüfat uçotu 

sistemi və onun tərkibi. Təsərrüfat uçotunun 

vəzifələri. Uçot növlərinin xüsusi vəzifələri və 

metodları. Təsərrüfat uçotu növlərinin qarşılıqlı 

əlaqələrinin mahiyyəti. Operativ uçot 

məlumatlarının toplanması və işlənməsi. 

Mühasibat uçotu təsərrüfat obyektlərinin 

fəaliyyətinin sənədləşdirilməsinin əsas 

formasıdır. Statistik uçot - təsərrüfat uçotunun 

son mərhələsi kimi. Uçotun statistika 

qaydasında təşkili, onun şərtləri. Vahid ilk sə-

nədlər. İcmal sənədlər və hesabatlar. Statistika 

ilə digər iqtisadi istiqamətlərin qarşılıqlı 

əlaqələri. Ölkənin statistika orqanları. AR DSK 

- ölkədə statistik fəaliyyəti həyata keçirən 

mərkəzi orqan kimi. DSK- nın quruluşu. 

Statistika orqanlarının hüquq, səlahiyyət və icra 

vəzifələri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M:30.09.2

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. M.S.Bağırov. Statistikanın 

nəzəri əsasları. Naxçıvan 2016.  

2. M.S.Bağırov. Statistika 

nəzəriyyəsi. Naxçıvan 2012.  

3. O.H.Məmmədli və b. 

Statistika nəzəriyyəsi. Bakı 

2015.  

4. M.S.Bağırov. Statistikanın 

təməl bilikləri. Naxçıvan, 2020  

5. M.S.Bağırov. Statistika kursu. 

Naxçıvan 2017.  

6.www.stat.gov.az.  

7.www.statistika.nmr.az.  

Tapşırıq: Statistika və digər uçot 

növlərinin qarşılıqlı 

əlaqələrindəki xüsusiyyətlərin 

öyrənilməsi 

http://www.stat.gov.az/
http://www.statistika/
http://www.stat.gov.az/
http://www.statistika/


 

 

4 

 
Mövzu 4. Statistika müşahidəsinin 
mahiyyəti, onun təşkilati formaları, növləri 
və üsulları. 
Statistika informasiyası haqqında anlayış. 
Müşahidəyə hazırlıq. Məlumatın kütləvi 
toplanması. Məlumatın işlənilməsi üçün 
hazırlıq. Statistika müşahidəsinin 
təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər. Statistik 
müşahidənin təşkilinin əsas formaları 
mahiyyəti. Hesabat. Tipik və ixtisaslaşdırılmış 
hesabatlar. Cari və illik hesabatlar. Xüsusi 
təşkil edilmiş statistika müşahidəsi. Əhalinin 
siyahıyaalınması. Registr. Əhali və 
müəssisələrin registrləri. MHS-nin tətbiqində 
registrlərin əhəmiyyəti. Registrin informasiya 
fondu. Statistika müşahidəsinin növləri. 
Statistika müşahidəsində faktların qeydə 
alınması: fasiləsiz (cari), dövri və birdəfəlik 
müşahidə. Statistika müşahidəsində hadisələrin 
vahidlərinin əhatə olunması: ümumi və qeyri-
ümumi müşahidə. Qeyri-ümumi müşahidənin 
üstün cəhətləri və növləri. Seçmə müşahidə. 
Əsas kütlədən müşahidə. 

 

 

 

 

 

M:07.10.2

2 

 

 

 

 

 

2 

1. M.S.Bağırov. Statistikanın 

nəzəri əsasları. Naxçıvan 2016.  

2. M.S.Bağırov. Statistika 

nəzəriyyəsi. Naxçıvan 2012.  

3. O.H.Məmmədli və b. 

Statistika nəzəriyyəsi. Bakı 

2015.  

4. M.S.Bağırov. Statistikanın 

təməl bilikləri.Naxçıvan, 2020  

5. M.S.Bağırov. Statistika kursu. 

Naxçıvan 2017.  

6.www. stat.gov.az.  

7. www.maliyye.gov.az  

8.www.statistika.nmr.az  

Tapşırıq: Statistika müşahidəsi 

və onun növləri haqqında 

mütəşəkkil fikrin formalaşdırıl-

ması 

 

Monoqrafiya müşahidəsi. Statistika 

müşahidəsinin üsulları. Bilavasitə müşahidə. 

Sənəd üsulu. İlk sənədlərin düzgün tərtibi. 

Sorğu üsulunun mahiyyəti və tərkibi. 

Ekspedisiya (şifahi sorğu), özunüqeydəalma, 

müxbir və anket müşahidə üsullarının 

xüsusiyyətləri. 

   

5 

 

Mövzu 5. Statistik müşahidənin proqram-

metodoloji məsələləri və xətası. Seçmə 

müşahidə. 
St. müşahidənin proqram-metodoloji 

məsələləri. Müşahidənin məqsədi və vəzifəsi, 

müşahidə obyekti və vahidinin 

müəyyənləşdirilməsi, onun proqramının ha-

zırlanması, müşahidənin növünün və aparılma 

üsulunun seçilməsi, müşahidənin vaxtının və 

aparılması müddətinin müəyyən edilməsi, 

toplanılmış st. məlumatın dəqiqliyinin 

yoxlanılmasının təşkili. St. müşahidəsinin 

proqramı üzrə tələblər: proqramda öyrənilən 

sosial-iqtisadi hadisəni xarakterizə edən 

mühüm əlamətlər, hadisənin əsas xüsusiyyəti, 

tipi; proqramda qoyulmuş sualların dəqiqliyi və 

asan olması; proqramı işləyərkən sualların 

ardıcıllığının təmin olunması; proqramda nə-

zarət xarakterli suallann qoyulması. St. 

formulyarları. Formulyarların sistemləri. St. 

formulyarlarının tərtib təlimatı. St. 

müşahidəsinin mühüm təşkilati məsələləri. St. 

müşahidənin təşkili planı. Müşahidənin 

məqsədi və prinsipləri. St. Müşahidəsinin 

xətasının mahiyyəti və qrupları: qeyd xətası və 

reprezentativ xəta. Müşahidə sənəd və 

məlumatlarının məntiqi və hesablama yolu 

yoxlanılması. Seçmə müşahidənin mahiyyəti. 

Seçmə faizi. Seçmə müşahidənin səbəbləri 
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Mövzu 6. Statistika materiallarının 

yekunlaşdırılması və qruplaşdırılması. 
Statistik qruplaşdırılması və yekunlaşdırılması, 

ye- kunlaşdırılmasının elmi prinsiplər əsasında 

təşkili. St. yekunlaşdın imasının vəzifələri və 

proqramı. St. qruplaşdırmasının mahiyyəti və 

vəzifələri. St. qruplaşdırmanın əhəmiyyəti. 

Qruplaşdırma əlaməti, qrup və fasilələrin təşkili 

prinsipləri. Müəyyənləşdirici əlamət. Konkret 

şərait və zamandan asılılıq. Sadə və quraşıq 

qruplaşdırma. Atributiv (keyfiyyət) və 

kəmiyyət əlamətləri. Əlamətin minimum və 

maksimum qiymətinin müəyyən edilməsi. 

Bərabər və qeyri-bərabər fasiləli qruplar. Açıq 

və qapalı fasilələr. Statistik qruplaşdırma 

növləri haqqında məlumat. Tipik (quruluş) və 

analitik qruplaşdırma. Amil və nəticə 

əlamətləri. St.icmalı anlayışı. St. icmalının 

növləri. Sadə yekun və qrup icmalı. İnterval 

bölgü və interval qeydlərinin mahiyyəti. 

Qruplaşdırma əlaməti. İnterval qeydlərinin 

üsulları. İntervalın ilk və son qiymətləri. St. 

icmallaşdırma texnikasının mahiyyəti. Əl 

vasitəsilə aparılan və mexanikləşdirilmiş 

icmallaşdırma. Mexanikləşdirilmiş 

icmallaşdırma. 
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Mövzu 7. Təkrar qruplaşdırma və təsnifat. 
Çoxölçülü qruplaşdırma və bölgü sıraları. 
 
Təkrar qruplaşdırma anlayışı. Təkrar 

qruplaşdırmanın üsulları: əvvəlki qrupların 

fasilələrinin böyüdülməsi; ümumi yekunda 

qrupların hissəsi əsasında yeni qrupların təşkili. 

İqtisadi sahələrdə təkrar qruplaşdırmanın 

əhəmiyyəti. Təsnifatlardan planlaşdırma və 

idarəçilikdə, uçot və hesabat işlərində istifadə 

olunması. Təsnifatlar haqda məlumat. Sahə 

təsnifatı. İstehsal və qeyri-istehsal sahələrinin 

təsniflərdirilməsi. Əsas fond, təbii ehtiyat, 

əmək ödənişi, istehsal xərci təsnifatları. Çox-

ölçülü qruplaşdırma. Birəlamətli qruplaşdırma. 

Çoxölçülü qruplaşdırmanın vəzifələri. Müxtəlif 

amillərin vahid şəkildə ifadə edilməsi. 

Statistika sırası anlayışı: dinamika və bölgü 

sıraları. Bölgü sıraları - məcmu vahidlərinin hər 

hansı dəyişən əlamət üzrə qruplara 

ayrılmasıdır. Bölgü sırası növləri. Atributiv və 

variasiya bölgü sırası. Bölgü sıralarının cədvəl 

formasında verilməsi: variant və tezlik 

anlayışları. 
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Mövzu  8. Statistika informasiyası və onun 

təsviri üsulları 

 

Statistika cədvəlinin və onun elementlərinin 

mahiyyəti. Statistik məlumatların izahlı mətn, 

cədvəl və qrafiklər şəklində verilməsi. Statistik 

cədvəlin başlıqları və maketi. Sadə, qrup, 

quraşıq cədvəllər. Müşahidə vahidlərinin, 

xronoloji tarixlərin, ərazi bölgülərinin siyahısı-

nın verilməsi. Hadisənin sosial-iqtisadi tipinin, 

onların quruluşunun və əlamətlərin arasındakı 

əlaqə və asılılıqların aşkar edilməsi. Cədvəlin 

əyanilik əhəmiyyəti, onun düzgün tərtib 

edilməsi. Sadə və ixtisar ölçü vahidləri. Cədvəl 

məlumatının sadə və mürəkkəb işlənməsi. 

Göstəricilərin yarımqruplara ayrılması. Sadə iş-

lənilmiş cədvəldə göstəricilərin paralel 

verilməsi prinsipi. Statistik məlumatların qrafik 

təsviri anlayışı və məqsədləri. Statistika 

qrafıklərinin elementləri. Qrafik sahəsi. 

Həndəsi işarələr. Sahə orientasiyaları. Miqyas 

orientasiyaları. Qrafıkin izahı. Qrafıklərin 

növləri. Diaqramlar və statistika xəritələri 

anlayışı. Diaqram qrupları: göstəricilərin 

müqayisəsi, quruluş və quruluş dəyişikliyi, 

dinamika diaqramları. Tapşırığın icrası qrafiki. 

Variasiya sırası qrafiki. Əlaqə qrafiki. Statistika 

xəritələri: kartoqramlar və kartodiaqramlar. 

Statistika diaqramı növləri: sütunlu (lentvari, 

fiqurlu, kvadrat və dairəvi, sektorlu. Tapşırığın 

yerinə yetirilməsini xarakterizə edən qrafiklər. 

Uçot-tapşırıq qrafıkləri. Var- zar işarələri. Xətti 

qrafiklər. Düzbucaqlı koordinat oxlarından 

istifadə. Bir neçə göstəricinin dəyişməsi və 

onların əlaqəsinin birlikdə xarakterizə edilməsi 
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Mövzu  9. Statistika göstəricilərinin 

məzmunu, onların ifadə forma və növləri. 

 

Statistika göstəricilərinin məzmunu. Sosial-

iqtisadi hadisələrin məkan və zaman şəraitində 

kəmiyyətcə xarakterizəsi. Hadisələrin 

həcminin, səviyyəsinin, nisbətlərinin və s. 

xarakterizəsi. Statistika göstəriciləri sistemi 

anlayışı. Göstəricilər sisteminin bölmələri: 

əhali, milli sərvət, əmtəə tədavülü, elm və 

səhiyyə, maarif və mədəniyyət, göstəriciləri. 

Əhaliyə məişət xidməti sahələrin göstəriciləri. 

Dövlət idarəetmə orqanları və ictimai 

təşkilatların fəaliyyəti göstəriciləri. Statistika 

göstəricilərinin əlaqə və asılılıqları. Sosial-

iaqtisadi hadisə və proseslər arasındakı 

əlaqələrin onları xarakterizə edən göstəricilərdə 

təzahürü. Statistika göstəricilərinin ifadə 

formaları və növləri. Həcm və keyfiyyət 

göstəriciləri. Məcmu vahidlərinin əhatə 

olunmasına görə göstəricilərin təsnifatı. Fərdi 

və ümumi göstəricilər. İfadə formasına görə 

göstəricilərin qruplaşdırılması. Mütləq, nisbi və 

orta göstəricilər. Hesablama göstəriciləri və 

düsturlardan istifadə. An və fasiləli göstəricilər. 

Ümumi ərazi, regional və yerli göstəricilər. 
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Mövzu 10. Mütləq və nisbi kəmiyyətlər. 
 
Mütləq göstəricilərin məzmunu. MK 

əhəmiyyəti. Fərdi və yekun mütləq 

kəmiyyətlər. Proqnozlaşdırılan mütləq 

kəmiyyətlər. Mütləq kəmiyyətlərin ölçü vahid-

ləri. Mütləq kəmiyyət - adlı kəmiyyətdir. 

Sosial-iqtisadi hadisələrin mahiyyətindən asılı 

olaraq ölçü vahidlərinin tətbiqi. Natural, dəyər 

və əmək ölçü vahidləri. Şərti-natural (şərti-

cinsi) ölçü vahidləri. Nisbi göstərici anlayışı. 

Hadisələrin kəmiyyət nisbətləri.Cari (müqayisə 

edilən) kəmiyyət. Müqayisə üçün əsas götürü-

lən kəmiyyət. Nisbi kəmiyyətlərin (NK) əmsal 

(dəfə), faiz, promill və prodesimill 

formalarında ifadəsi. Nisbi kəmiyyətlərin 
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Quruluş NK-ləri. Koordinasiya NK-ləri. 

İntensivliyin NK- ləri. İqtisadi inkişafın 

səviyyəsini xarakterizə edən NK-lər. Müqayisə 

NK-ləri. Mütləq və nisbi kəmiyyətlərdən 

istifadə olunmasının ümumi prinsipləri. Hadisə-

lərin mahiyyətinin, spesifik xüsusiyyətlərinin 

və inkişaf qanunauyğunluqlarının düzgün başa 

düşülməsi. Mütləq və nisbi kəmiyyətlərdən 

kompleks şəkildə istifadə edilməsi. NK-in 

hesablanmasında göstəricilərin müqayisəli 

olması 

  9.www.publications@istat.org. 

Tapşırıq: Nisbi kəmiyyətin əsas 

növləri haqqında məlumatın əldə 

olunması 
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Mövzu 11. Statistikanın orta kəmiyyətləri, 

onların növləri, xassələri və hesablanma 

üsulları  

 

Statistikanın orta kəmiyyət anlayışı. Orta 

kəmiyyətlər nəzəriyyəsi. Orta kəmiyyətlərin 

hesablanmasında göstəricilər arasındakı 

obyektiv nisbət. Orta kəmiyyətlərin növləri və 

hesablanma üsulları. Məlumatın verilməsindən 

asılı olaraq orta kəmiyyətin hesablanma 

üsulları. Hesabi orta kəmiyyətdir. Sadə və 

çəkili orta hesab. Variantların fasiləli variasiya 

sıraları şəklində verilməsi, orta fasilənin 

müəyyən edilməsi Hesabi orta kəmiyyətlərin 

əsas xassələri haqında anlayış. Harmonik orta 

kəmiyyətin mahiyyəti. Hesabi orta kəmiyyət və 

harmonik orta kəmiyyət düsturlarının 

göstəriciləri arasındakə əlaqə.Quruluş orta kə-

miyyətləri anlayışı. Moda və mediana 

göstəriciləri. Variant moda. Moda, mediana və 

hesabi orta kəmiyyət nisbətləri. Kvartillər, 

desillər və persentillər. 
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Mövzu 12. Variasiya göstəriciləri və onların 

hesablanması 

 

Variasiya haqda anlayış. Məkan və zamanda 

əlamətin variasiyası. Əlamətin variasiyasını 

ölçülməsi göstəriciləri. Əlamətin variasiyasının 

mütləq, orta kəmiyyət və nisbi göstəricilərlə 

ölçülə bilər. Variasiya genişliyi. Tərəddüd 

dərəcəsi. Variasiya əmsalı və onun hesab-

lanması. Orta xətti uzaqlaşma və orta kvadratik 

uzaqlaşma. Dispersiyanın hesablanmasının 

sadələşdirilməsi usullari. Dispersiya göstərici. 

Alternativ əlamətin variasiyası. Alternativ 

əlamətlərin orta kəmiyyəti. Dispersiya növləri 

və onların cəmlənməsi qaydası. Ümumi 

dispersiya. Qrupdaxili dispersiya. Qruplararası 

dispersiya. Bölgü qanunauyğunluğu anlayışı. 

Əlamətin qiyməti və tezliklər. Bölgü sıralarının 

qurulması, optimal say və fasilə həcmi. Statistik 

məcmunun bircinsli olmaması və şiş təpəli 

əyrilər. Bölgünün bircinsliyinin 

qiymətləndirməsi. Simmetrik bölgü anlayışı. 

Asimmetriya əmsalının ifadə forması. Əyri 

bölgünün qrafik təsviri. Əyri bölgünün növləri: 

bir şiş təpəli əyrilər; simmetrik (mütənasib) 

əyrilər; mülayim uyğunluq və qeyri-mülayim 

uyğunluq əyriləri; şiştəpəli əyrilər. 
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Mövzu 13. İndekslər haqqında anlayış, on-

ların növləri, indeksləşdirilən kəmiyyətlər. 

İndekslərin qarşılıqlı əlaqələri 

 

Statistika nəzəriyyəsində indekslərin yeri və 

rolu. İndeks nəzəriyyəsi. Sahə indekslərinin 

əhəmiyyəti. İndekslərin növləri və 

indeksləşdirilən kəmiyyətlər. Fərdi, qrup və 

ümumi indekslər. İndeksləri nisbi kəmiy-

yətlərdən tərqləndırən cəhətlər. İndeksləşdirilən 

kəmiyyət və çəki kəmiyyəti. Fərdi və ümumi 

indekslərin hesablanması üsulları. Əsas dövr və 

hesabat dövrü. Fərdi indekslərin 

hesablanmasında məhsulların bir- cinsliliyinin 

gözlənilməsi. Ümumi qiymətlər indeksi. 

Ümumi indeks formaları. Aqreqat və orta 

indekslər. Hesabi orta və harmonik orta 

indekslər. Orta qiymətlər indeksinin 
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Mövzu 14. Dinamika sıralarının mahiyyəti 

və təsnifləşdirilməsi 

 

Dinamika sıralarının mahiyyəti, elementləri və 

növləri. Sosial-iqtisadi hadisələrin zamanda 

dəyişilməsi: daxili və xarici amillər. Vaxt 

əlamətinə görə dinamika sıraları: an və fasilə. 

Tam və natamam dinamika sırası. Mütləq, orta 

və nisbi göstəricilərlə ifadə olunan dinamika 

sıraları. Dinamika sırasının qurulması 

prinsipləri və təhlilinin mahiyyəti. Kəmiyyət və 

keyfiyyət dəyişiklikləri. Dinamika sıralarının 

qovuşdurulma metodu. Dinamika sıralarının 

təhlili göstəriciləri. Mütləq artım. Nisbi artım, 

onun mütləq qiymət göstəricisi. Dinamika 

sırasının orta səviyyə göstəriciləri. Ardıcıl 

fasiləli dinamika sıralarında sıranın orta 

səviyyəsinin hesablanması. Səviyyələri tam 

olmayan dinamika sıraları. An dinamika 

sıraları. Əsas inkişaf meylinin sürüşkən orta 

kəmiyyət üsulu ilə aşkar edilməsi. Dinamika 

sırasında təsadüfi komponentlərin statistik 

təhlili. Mövsümi tərəddüdlərin öyrənilməsi. 

Mövsümilik indeksləri və onların 

hesablanması. İnkişafın zamanda müqayisəli 

təhlili. Qabaqlama əmsalı. Dinamika sıralarının 

əlaqəli təhlilinin mahiyyəti və əhəmiyyəti. 

Dinamika sıralarının səviyyələrinin ümumi 

meyldən uzaqlaşmaları. 
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Mövzu 15. Sosial-iqtisadi hadisələrin qarşı-

lıqlı əlaqələrinin statistik öyrənilməsi 

 

Sosial-iqtisadi hadisələr arasında qarşılıqlı 

əlaqələrin öyrənilməsi. Əlaqələrin forma və 

növləri. Əlaqələrin statistik öyrənilməsinin 

vəzifələri və əlamətləri. Əlaqələrin 

öyrənilməsinin mərhələləri. Əlaqələrin öyrənil-

məsində istifadə olunan metodlar. Paralel 

sıraların gətirilməsi metodu. Əlaqələrin 

öyrənilməsində balans metodunun rolu. 

Qarşılıqlı əlaqələrin tədqiqində analitik 

qruplaşdırma metodu. Qarşılıqlı əlaqələrin 

təhlilində qrafik metodu. Reqressiyə tənliyinin 

qurulması. Elastiklik əmsalı. Qarşılıqlı 

əlaqələrin sıxlığının ölçülməsində tətbiq olunan 

göstəricilər. Alternativ əlamətlər arasındakı 

əlaqənin sıxlıq göstəriciləri haqda anlayış. 

Xüsusi sıxlıq əmsalları. Assosiasiya və 

Kontengensiya əmsalları. Pirson və Çuprovun 
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SEMİNAR-30 saat 

Həft

ə Mövzular Tarix Saat 

 

1 Statistika elmi haqqında anlayış, onun tarixi, 

vəzifələri və təşkili prinsipləri.  
S:19.09.22 2  

2 Statistika elminin predmeti, nəzəri əsasları, 

metodu və mərhələləri. 
S:26.09.22 2  

3 Azərbaycan respublikasında statistik 

fəaliyyətin təşkili, təsərrüfat uçotunun digər 

növlərinin qarşılıqlı əlaqəsi  

S:03.10.22 2  

4 Statistika müşahidəsinin mahiyyəti, onun 

təşkilati formaları, növləri və üsulları  
S:10.10.22 2  

5 Statistik müşahidənin proqram-metodoloji 

məsələləri və xətası. Seçmə müşahidə.  
S:17.10.22 2  

6 Statistika materiallarının yekunlaşdırılması və 

qruplaşdırılması. 
S:24.10.22 2  

7 Təkrar qruplaşdırma və təsnifat. Çoxölçülü 

qruplaşdırma və bölgü sıraları 
S:31.10.22 2  

8 Statistika informasiyası və onun təsviri 

üsulları  

 

S:07.11.22 2  

9 Statistika göstəricilərinin məzmunu, onların 

ifadə forma və növləri. 
S:14.11.22 2  

10 Mütləq və nisbi kəmiyyətlər. 

 
S:21.11.22 2  

11 Statistikanın orta kəmiyyətləri, onların 

növləri, xassələri və hesablanma üsulları 
S:28.11.22 2  

12 Variasiya göstəriciləri və onların 

hesablanması 

 

S:05.12.22 2  

13 İndekslər haqqında anlayış, onların növləri, 

indeksləşdirilən kəmiyyətlər. İndekslərin 

qarşılıqlı əlaqələri 

S:12.12.22 2  

14 Dinamika sıralarının mahiyyəti və 

təsnifləşdirilməsi 

 

S:19.12.22 2  

15 Sosial-iqtisadi hadisələrin qarşılıqlı 

əlaqələrinin statistik öyrənilməsi 
S:26.12.22 2  

CƏMİ:                      30 saat 
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