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Fənnin xülasəsi 

Yeni iqtisadi münasibətlərin bazar iqtisadiyyatı şəraitində inkişafı mülkiyyətin bütün 

formaları üzrə dəqiq uçot-qeydiyyat işlərinin icrasına şərait yaratmaqdadır. Statistika 

ölkə (region) üzrə iqtisadi və sosial informasiyanın ümumiləşdirilməsi, onun kütləviləş-

dirilməsi yolu ilə bütün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən tədqiqat obyektlərinə sistemli və 

kompleks yanaşmanı təmin etmək məqsədini qarşısına qoymuşdur. Nəzəri əsasların ki-

fayət qədər dərindən mənimsənilməsi sonrakı mərhələləridə statistikanın iqtisadi, soail, 

sahələr və digər yönlərinin daha rəvan öyrənilməsinə şərait yaransın   

“Mühasibat”, “Maliyyə”, “Biznes işinin təşkili” və “Marketinq” ixtisasları üzrə yüksək 

ixtisaslı kadrların hazırlanmasında “Statistika” (nəzəriyyə) kursunun öyrənilməsi mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Fənnin 

məqsədləri 

Fənnin tədrisinin məqsədi – ali məktəblərdə tələbələrə bu kursun əsaslarının öyrənilmə-

sini təmin etməkdir. “Statistika (nəzəriyyə)” fənninin məqsədi tələbələrə ölkəmizin, o 

cümlədən regionumuzun sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı məsələlərin öyrənilməsinin 

nəzəri əsaslarının aşılanmasıdır. 

Tərtib olunmuş proqramda statistikanın (nəzəriyyə) ümumi məzmunu, nəzəri-me-

todoloji əsasları, üsulları, tədqiqat istiqamətlərinin növləri, formaları və informasiya 

mənbələri, təşkili prinsipləri, strateji istiqamətləri, sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin  

qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi və s. bu kimi məsələlər ardıcıllıqla qarşılıqlı əlaqə və 

asılılıqlar gözlənilməklə izah edilmişdir. 

Öyrənim 

nəticələri 

1. Tematik planlarda verilmiş mövzuları müvəffəqiyyətlə mənimsəyən tələbə qanunve-

ricilik aktlarından da istifadə etməklə İqtisadi sistemin mahiyyətini, statistikanın 

nəzəri əsaslarını, məzmunu və predmetini mənimsəyəcəklər.  
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2. Statistikanın metodu və üsulları, növləri və formaları, informasiya mənbələri, yekun-

laşdırılması və qruplaşdırılması və s. bilikləri öyrənəcəklər.    

3. Statistik tədqiqatın obyektlərini təşkil edən hadisə və proseslər haqqında müfəssəl 

məlumat əldə olunacaqdır 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 səviy-

yəsi yoxlanılır və təhlil edilir 

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

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş (testlər və s.) 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. Statistikanın mahiyyəti, nəzəri aspektləri və tətbiq imkanları 

2. Azərbaycanda statistika işinin təşkili 

3. Statistika fəaliyyətinin təzahür formaları 

4. Statistika Şurası 

5. Statistika sahəsi üzrə Dövlət Proqramları 

6. Statistika nəzəriyyəsinin onun digər sahələri ilə əlaqələndirilməsi üsulları 

7. Beynəlxalq və ölkədaxili statistika fəaliyyət: müqayisələr, oxşar cəhətlər və fərqlər  

8. Statistika tədqiqatının mərhələləri  

9. Statistika hesabatları 

10. Statistikada məkan və zaman ifadəsi 

11. Statistika müşahidəsi sistemi  

12. Seçmə statistika müşahidəsi: ümumi əsaslar və fərqli cəhətlər 

13. Statistika yükunlaşdırması  

14. Statistika qruplaşdırılması: nəzəri əsalar və mühüm istiqamətlər  

15. Statistika qruplaşdırması əlamətləri  



 
 

16. Statistika göstəriciləri sistemi 

17. Statistikanın kəmiyyətləri haqqında anlayış 

18. Mütləq kəmiyyətlər – statistika tədqiqatının həyata keçirilməsi üçün mühüm 

elementdir 

19. Nisbi kəmiyyətlərin mahiyyəti və növləri 

20. İndeksləri – statistikanın nisbi kəmiyyətlərinin xüsusi forması kimi 

21. Statistikanın orta kəmiyyətləri 

22. Statistik informasiyanın təsviri üsulları 

23. Statistika cədvəlləri 

24. Statistika sosial və iqtisadi hadisə və proseslərinə araşdırma məqsədli baxışlar 

25. Statistikanın dinamika sıraları  

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 nə-

ticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. Təqdimatların / layihə sə-

nədlərinin 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. 21.09.2022 

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 məzmu-

nuna aydınlıq gətirilməsi, həmçinin statistika işləri üzrə təş-

kilatlanma müstəvisində fəaliyyətin həyata keçirilməsi 

haqqında məlumatların verilməsi.      

1.Bağırov M. Statistikanın təməl bi-

likləri. 2020. 2.Bağırov M. Statistika 

kursu., 2014. 3.Bağırov M. Statistik 

informasiya və onun təsviri üsulları, 

2015. 4.Bağırov M. Statistika nəzəriy-

yəsi, 2012. 5.Bağırov M. Statistikanın 

nəzəri əsasları, 2014. 

Tapşırıq: statistika fənni haqqında 

ümumi məlumat hazırlamaq 

2. 28.09.2022 

Mövzu № 2. Statistika elminin predmeti, nəzəri 

əsasları, metodu və mərhələləri. 
Statistikanın predmeti haqda anlayış və onun xüsusiyyətləri. 

Hadisənin konkret məkan və zaman şəraitində tədqiqi. Kütləvi 

sosial-iqtisadi hadisələrin kəmiyyət tərəfləri və nisbətlərinin 

öyrənilməsi. Hadisələrin variasiyası, hadisələrin quruluşunun 

və statistika göstəricisi. Statistikanın anlayış və kateqoriyala-

rı. Əlamət, statistika məcmusu, məcmu vahidi, əlamətin varia-

siyası, qanunauyğunluq. Əlamətlərin qruplaşdırılması. Statis-

tika məcmusunun mövcudluğu. Əlamətin variasiyası. Böyük 

ədədlər qanunu. Statistikanın metodu. Elmi sürətdə dərketmə 

və sosial fəlsəfə nəzəriyyəsi. Statistika elminin metodologi-

yası. Dialektik metod. Statistikanın xüsusi metodları. Statistik 

metodologiyanın inkişafında komputerləşmənin əhəmiyyəti. 

Statistik tədqiqatın mərhələləri.  

1.Bağırov M. Statistikanın təməl bi-

likləri. 2020. 2.Bağırov M. Statistika 

kursu., 2014. 3.Bağırov M. Statistik 

informasiya və onun təsviri üsulları, 

2015. 4.Bağırov M. Statistika nəzəriy-

yəsi, 2012. 5.Bağırov M. Statistikanın 

nəzəri əsasları, 2014. 

Tapşırıq: statistikanın tədqiqat mərhə-

lələri və onların qarşılıqlı əlaqələrinin 

öyrənilməsi   

 



 
 

3. 05.10.2022 

Mövzu № 3 Statistika və 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 toplan-

ması və işlənməsi. Mühasibat uçotu təsərrüfat obyektlərinin 

fəaliyyətinin sənədləşdirilməsinin əsas formasıdır. Statistik 

uçot – təsərrüfat uçotunun son mərhələsi kimi.   Uçotun sta-

tistika qaydasında təşkili və onun  şərtləri. Vahid  ilk sənədlər. 

İcmal sənədlər və hesabatlar. Statistika ilə digər iqtisadi isti-

qamətlərin 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. 

1.Bağırov M. Statistikanın təməl bi-

likləri. 2020. 2.Bağırov M. Statistika 

kursu., 2014. 3.Bağırov M. Statistik 

informasiya və onun təsviri üsulları, 

2015. 4.Bağırov M. Statistika nəzəriy-

yəsi, 2012. 5.Bağırov M. Statistikanın 

nəzəri əsasları, 2014. 

Tapşırıq: Statistik uçotla mü-

hasibat və operativ uçotun 

əlaqələndirilməsi 

4. 12.10.2022 

Mövzu № 4. Stat. müşahidəsinin mahiyyəti, onun 

təşkilati formaları, növləri və üsulları. 
Statistika informasiyası haqda anlayış. Müşahidəyə hazırlıq. 

Məlumatın kütləvi toplanması. Məlumatın işlənilməsi üçün 

hazırlıq. Statistika müşahidəsinin təkmilləşdirilməsi üzrə tək-

liflər. Statistik müşahidənin təşkilinin əsas formaları mahiy-

yəti. Hesabat. Tipik və ixtisaslaşdırılmış hesabatlar. Cari və 

illik hesabatlar. Xüsusi təşkil edilmiş statistika müşahidəsi. 

Əhalinin siyahıyaalınması. Registr. Əhali və müəssisələrin re-

gistrləri. MHS-nin tətbiqində registrlərin əhəmiyyəti. Regis-

trin informasiya fondu. Statistika müşahidəsinin növləri. Sta-

tistika 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. Mono-

qrafıya müşahidəsi. Statistika müşahidəsinin üsulları. Bi-

lavasitə müşahidə. Sənəd üsulu.  İlk sənədlərin düzgün tərtibi. 

Sorğu üsulunun mahiyyəti və tərkibi. Ekspedisiya, özunü-

qeydəalma, müxbir və anket müşahidə üsulları. 

1.Bağırov M. Statistikanın təməl bi-

likləri. 2020. 2.Bağırov M. Statistika 

kursu., 2014. 3.Bağırov M. Statistik 

informasiya və onun təsviri üsulları, 

2015. 4.Bağırov M. Statistika nəzəriy-

yəsi, 2012. 5.Bağırov M. Statistikanın 

nəzəri əsasları, 2014. 

Tpşırıq: statistika müşahidə-

sinin  üsullarının seçilməsi 

5. 19.10.2022 

Mövzu № 5. Stat. müşahidənin proqram-metodoloji 

məsələləri və xətası.  Seçmə müşahidə. 
Statistik müşahidənin proqram-metodoloji məsələləri. Müşa-

hidənin məqsədi və vəzifəsi, müşahidə obyekti və vahidinin 

müəyyənləşdirilməsi, onun proqramının hazırlanması, müşa-

hidənin növünün və aparılma üsulunun seçilməsi, müşah-

idənin vaxtının və aparılması müddətinin müəyyən edilməsi, 

toplanılmış statistik məlumatın dəqiqliyinin yoxlanılmasının 

təşkili. Statistika müşahidəsinin proqramı üzrə tələblər: proq-

ramda 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 

nəzarət xarakterli suallann qoyulması. Statistika formul-

yarları. Formulyarların sistemlərı: fərdi (kartoçka) və siyahı 

sistemi. Statistika formulyarlarının tərtibinə dair təlimat.  

Statistika müşahidəsinin mühüm təşkilati məsələləri. Statistik 

müşahidənin təşkili planı. Müşahidənin məqsədi və prinsip-

ləri. Böhran anı və müşahidə müddəti. Statistika müşahidə-

sinin xətasının mahiyyəti və qrupları: qeyd xətası və repre-

zentativ xəta. Müntəzəm qeyd xətası. Müşahidə sənəd və məlu-

matlarının məntiqi və hesablama yolu yoxlanılması. Seçmə 

müşahidənin mahiyyəti. Qərəzsiz seçmə. Seçmə faizi. Seçmə 

müşahidənin səbəbləri.  

1.Bağırov M. Statistikanın təməl bi-

likləri. 2020. 2.Bağırov M. Statistika 

kursu., 2014. 3.Bağırov M. Statistik 

informasiya və onun təsviri üsulları, 

2015. 4.Bağırov M. Statistika nəzəriy-

yəsi, 2012. 5.Bağırov M. Statistikanın 

nəzəri əsasları, 2014. 

Tapşırıq: statistika müşahidələ-

rinin xətaları haqda məluumatın 

verilməsi 

6. 26.10.2022 

Mövzu № 6. Statistika materiallarının 

yekunlaşdırılması və qruplaşdırılması. 
Statistika yekunlaşdırılmasının elmi prinsiplər əsasında təş-

kili. Statistika yekunlaşdırılmasının vəzifələri və proqramı.  

Statistika qruplaşdırmasının mahiyyəti və vəzifələri. Statistik  

1.Bağırov M. Statistikanın təməl bi-

likləri. 2020. 2.Bağırov M. Statistika 

kursu., 2014. 3.Bağırov M. Statistik 

informasiya və onun təsviri üsulları, 

2015. 4.Bağırov M. Statistika nəzəriy-

yəsi, 2012. 5.Bağırov M. Statistikanın 



 
 

qruplaşdırmanın əhəmiyyəti. Qruplaşdırma əlaməti, qrup və 

fasilələrin təşkili prinsipləri. Müəyyənləşdirici əlamət. Kon-

kret şərait və zamandan asılılıq. Sadə və quraşıq qruplaşdır-

ma. Atributiv (keyfiyyət) və kəmiyyət əlamətləri. Əlamətin mi-

nimum və maksimum qiymətinin müəyyən edilməsi. Bərabər 

və qeyri-bərabər fasiləli qruplar. Açıq və qapalı fasilə-

lər.Statistik qruplaşdırma növləri haqda məlumat. Tipik (qu-

ruluş) və analitik qruplaşdırma. Amil və nəticə əlamətləri. 

Statistika icmalı anlayışı. Statistika icmalının növləri. Sadə 

yekun və qrup icmalı. İnterval bölgü və interval qeydlərinin 

mahiyyəti. Qruplaşdırma əlaməti. İnterval qeydlərinin üsulla-

rı. İntervalın ilk və son qiymətləri. Statistikada icmallaşdırma 

texnikasınin mahiyyəti. Əl vasitəsilə aparılan  və mexa-

nizkləşdirilmiş icmallaşdırma. Mexanikləşdirilmiş icmal. 

nəzəri əsasları, 2014. 

Tapşırıq: Statistika qruplaşdırıl-

masının interval metodları haq-

da məlumatın hazırlanması 

7. 02.11.2022 

Mövzu № 7. Təkrar qruplaşdırma və təsnifat. 

Çoxölçülü qruplaşdırma və bölgü sıraları. 
Təkrar qruplaşdırma anlayışı. Təkrar qruplaşdırmanın üsul-

ları: əvvəlki qrupların fasilələrinin böyüdülməsi; ümumi ye-

kunda qrupların hissəsi əsasında yeni qrupların təşkili. 

İqtisadi sahələrdə təkrar qruplaşdırmanın əhəmiyyəti. Təsni-

fatlardan planlaşdırma və idarəçilikdə, uçot və hesabat 

işlərində istifadə olunması. Təsnifatlar haqda məlumat. Sahə 

təsnifatı. İstehsal və qeyri-istehsal sahələrinin təsniflərdiril-

məsi. Əsas fond, təbii ehtiyat, əmək ödənişi, istehsal xərci təs-

nifatları. Çoxölçülü qruplaşdırma. Birəlamətli qruplaşdırma. 

Çoxölçülü qruplaşdırmanın vəzifələri. Müxtəlif amillərin 

vahid şəkildə ifadə edilməsi.  Statistika sırası anlayışı: 

dinamika və bölgü sıraları. Bölgü sıraları - məcmu vahid-

lərinin hər hansı dəyişən əlamət üzrə qruplara ayrılmasıdır.  

Bölgü sırası növləri. Atributiv və variasiya bölgu sırası. Bölgü 

sıralarının cədvəl formasında verilməsi: variant və tezlik 

anlayışları. Fasiləli (diskret) və fasiləsiz bölgü sıraları. Bölgü 

sıralarının təhlilində qrafık metoddan istifadə.  

1.Bağırov M. Statistikanın təməl bi-

likləri. 2020. 2.Bağırov M. Statistika 

kursu., 2014. 3.Bağırov M. Statistik 

informasiya və onun təsviri üsulları, 

2015. 4.Bağırov M. Statistika nəzəriy-

yəsi, 2012. 5.Bağırov M. Statistikanın 

nəzəri əsasları, 2014. 

Tapşırıq: təkrar qruplaşdırma-

nın əhəmiyyəti haqda məluma-

tın verilməsi 

8. 09.11.2022 

Mövzu № 8. Statistika informasiyası və onun təsviri 

üsulları 
Statistika cədvəlinin və onun elementlərinin mahiyyəti. Statis-

tik məlumatların izahlı mətn, cədvəl və qrafıklər şəklində ve-

rilməsi. Statistik cədvəlin başlıqları və  maketi. Sadə, qrup, 

quraşıq cədvəllər. Müşahidə vahidlərinin, xronoloji tarixlərin, 

ərazi bölgülərinin siyahısının verilməsi. Hadisənin sosial-iqti-

sadi tipinin, onların quruluşunun və əlamətlərin arasındakı 

əlaqə və asılılıqların aşkar edilməsi. Cədvəlin əyanilik əhə-

miyyəti, onun düzgün tərtib edilməsi. Sadə və ixtisar ölçü va-

hidləri. Cədvəl məlumatının sadə və mürəkkəb işlənməsi. Gös-

təricilərin yarımqruplara ayrılması. Sadə işlənilmiş cədvəldə 

göstəricilərin paralel verilməsi prinsipi.Statistik məlumatların 

qrafik təsviri anlayışı və  məqsədləri. Statistika qrafıklərinin 

elementləri. Qrafik sahəsi. Həndəsi işarələr. Sahə orientasi-

yaları. Miqyas orientasiyaları. Qrafikin izahı. Qrafıklərin 

növləri. Diaqramlar və statistika xəritələri anlayışı. Diaqram 

qrupları: .göstəricilərin müqayisəsi, quruluş və quruluş dəyi-

şikliyi, dinamika diaqramları. Tapşırığın icrası qrafiki. Varia-

siya sırası qrafıki. Əlaqə qrafiki. Statistika xəritələri: karto-

qramlar və kartodiaqramlar. Statistika diaqramı övləri: sü-

tunlu (lentvari, fiqurlu, kvadrat və dairəvi, sektorlu. Tapşırı-

ğın yerinə yetirilməsini xarakteri-zə edən qrafıklər. Uçot-tap-

şırıq qrafıkləri. Varzar işarələri. Xətti qrafiklər. Düzbucaqlı 

koordinat oxlarından istifadə. Bir neçə göstəricinin dəyişməsi 

və onların əlaqəsinin birlikdə xarakterizə edilməsi.    

1.Bağırov M. Statistikanın təməl bi-

likləri. 2020. 2.Bağırov M. Statistika 

kursu., 2014. 3.Bağırov M. Statistik 

informasiya və onun təsviri üsulları, 

2015. 4.Bağırov M. Statistika nəzəriy-

yəsi, 2012. 5.Bağırov M. Statistikanın 

nəzəri əsasları, 2014. 

Tapşırıq: İnformasiyanın təsvi-

rinin qrafik üsulunun öyrənil-

məsi 

9. 16.11.2022 

Mövzu № 9. Statistika göstəricilərinin məzmunu, 

onların ifadə forma və növləri. 
Statistika göstəricilərinin məzmunu. Sosial-iqtisadi hadi-

sələrin məkan və zaman şəraitində kəmiyyətcə xarakterizəsi. 

Hadisələrin həcminin, səviyyəsinin, nisbətlərinin və s. xarak-

terizəsi. Statistika göstəriciləri sistemi anlayışı. Göstəricilər 

1.Bağırov M. Statistikanın təməl bi-

likləri. 2020. 2.Bağırov M. Statistika 

kursu., 2014. 3.Bağırov M. Statistik 

informasiya və onun təsviri üsulları, 

2015. 4.Bağırov M. Statistika nəzəriy-

yəsi, 2012. 5.Bağırov M. Statistikanın 



 
 

sisteminin bölmələri: əhali,  milli sərvət, əmtəə tədavülü, elm 

və səhiyyə, maarif və mədəniyyət, göstəriciləri.  Əhaliyə 

məişət xidməti sahələrin göstəriciləri. Dövlət idarəetmə or-

qanları və ictimai təşkilatların fəaliyyəti göstəriciləri. Sta-

tistika göstəricilərinin əlaqə və asılılıqları. Sosial-iaqtisadi 

hadisə və proseslər arasındakı əlaqələrin onları xarakterizə 

edən göstəricilərdə təzahürü. Statistika göstəricilərinin ifadə 

formaları və növləri. Həcm və keyfıyyət göstəriciləri. Məcmu 

vahidlərinin əhatə olunmasına görə göstəricilərin təsnifatı. 

Fərdi və ümumi (yekun) göstəricilər. İfadə formasına görə 

göstəricilərin qruplaşdırılması. Mütləq, nisbi və orta göstəri-

cilər. Hesablama göstəriciləri və düsturlardan istifadə. An və 

fasiləli göstəricilər. Ümumi ərazi göstəriciləri, regional və 

yerli göstəricilər.  

nəzəri əsasları, 2014. 

Tapşırıq: Statistika göstəricilə-

rinin məzmunu və fərqlərinin 

araşdırılması  

10. 23.11.2022 

Mövzu № 10. Mütləq və nisbi kəmiyyətlər. 
Mütləq göstəricilərin məzmunu. Mütləq kəmiyyətlərin əhəmiy-

yəti. Fərdi və yekun mütləq kəmiyyətlər. Proqnozlaşdırılan 

mütləq kəmiyyətlər. Mütləq kəmiyyətlərin ölçü vahidləri. Mü-

tləq 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 nis-

bətləri. Cari (müqayisə edilən) kəmiyyət. Müqayisə üçün əsas 

götürülən kəmiyyət. Nisbi kəmiyyətlərin (NK) əmsal (dəfə), 

 faiz, promill və prodesimill formalarında ifadəsi. Nisbi kə-

miyyətlərin növləri. Plan tapşırığının yerinə yetirilməsinin NK-

ləri. Dinamikanın NK-ləri. 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. 

Hadisələrin mahiyyətinin, spesifık xüsusiyyətlərinin və inkişaf 

qanunauyğunluqlarının düzgün başa düşülməsi. Mütləq və 

nisbi kəmiyyətlərdən kompleks şəkildə istifadə edilməsi.  

NK-in hesablanmasında göstəricilərin müqayisəli olması.  

1.Bağırov M. Statistikanın təməl bi-

likləri. 2020. 2.Bağırov M. Statistika 

kursu., 2014. 3.Bağırov M. Statistik 

informasiya və onun təsviri üsulları, 

2015. 4.Bağırov M. Statistika nəzəriy-

yəsi, 2012. 5.Bağırov M. Statistikanın 

nəzəri əsasları, 2014. 

Tapşırıq: Statistik kəmiyyətlər, 

fərqlər və oxşar cəhətlərin 

öyrənilməsi 

11. 

 

 

 

 

 

30.11.2022 

Mövzu № 11. Statistikanın orta kəmiyyətləri, onların 

növləri, xassələri və hesablanma üsulları 
Statistikanın orta kəmiyyət anlayışı. Orta kəmiyyətlər nəzə-

riyyəsi. Orta kəmiyyətlərin hesablanmasında gös-təricilər 

arasındakı obyektiv nisbət. Orta kəmiyyətlərin növləri və 

hesablanma üsulları. Məlumatın verilməsindən asılı olaraq 

orta kəmiyyətin hesablanma üsulları. Hesabi orta kəmiyyət-

dir. 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 göstəricilərı arasındakə 

əlaqə.Quruluş orta kəmiyyətləri anlayışı. Moda və mediana 

göstəriciləri. Variant moda. Moda, mediana və hesabi orta 

kəmiyyət nisbətləri. Kvartillər, desillər və persentillər.    

1.Bağırov M. Statistikanın təməl bi-

likləri. 2020. 2.Bağırov M. Statistika 

kursu., 2014. 3.Bağırov M. Statistik 

informasiya və onun təsviri üsulları, 

2015. 4.Bağırov M. Statistika nəzəriy-

yəsi, 2012. 5.Bağırov M. Statistikanın 

nəzəri əsasları, 2014. 

Tapşırıq: Orta kəmiyyətlərin 

xüsiyyətləri haqda sistemli in-

formasiyanın hazırlanması 

12. 07.12.2022 

Mövzu № 12. Variasiya göstəriciləri və onların 

hesablanması 
Variasiya haqda anlayış.Məkan və zamanda əlamətin varia-

siyası. Əlamətin variasiyasını ölçülməsi göstəriciləri. Əlamə-

tin variasiyasının mütləq, orta kəmiyyət və nisbi göstəricilərlə 

ölçülə bilər.Variasiya genişliyi. Tərəddüd dərəcəsi. Variasiya 

əmsalı və onun hesablanması. Orta xətti uzaqlaşma və orta 

kvadratik uzaqlaşma. Dispersiyanın hesablanmasının sadələş-

dirilməsi usullari. Dispersiya göstərici. Alternativ əlamətin 

variasiyası. Alternativ əlamətlərin orta kəmiyyəti. Dispersiya 

növləri və onların cəmlənməsi qaydası. Ümumi dispersiya. 

Qrupdaxili dispersiya. Qruplararası dispersiya. Bölgü qanu-

nauyğunluğu 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. 

1.Bağırov M. Statistikanın təməl bi-

likləri. 2020. 2.Bağırov M. Statistika 

kursu., 2014. 3.Bağırov M. Statistik 

informasiya və onun təsviri üsulları, 

2015. 4.Bağırov M. Statistika nəzəriy-

yəsi, 2012. 5.Bağırov M. Statistikanın 

nəzəri əsasları, 2014. 

Tapşırıq: variant anlayışının 

xarakterizə edilməsi 



 
 

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.  

 

 

13. 

 

 

14.12.2022 

Mövzu № 13. İndekslər haqqında anlayış, onların 

növləri,  indeksləşdirilən kəmiyyətlər. İndekslərin 

qarşılıqlı əlaqələri 
Statistika nəzəriyyəsində indekslərin yeri və rolu. İndeks nəzə-

riyyəsi. Sahə indekslərinin əhəmiyyəti. İndekslərin növləri və 

indeksləşdirilən kəmiyyətlər. Fərdi, qrup və ümumi indekslər. 

İndeksləri nısbi kəmiyyətlərdən tərqləndırən cəhətlər. İndeks-

ləşdirilən kəmiyyət və çəki kəmiyyəti. Fərdi və ümumi indeks-

lərin hesablanması üsulları.  Əsas dövr və hesabat dövrü. 

Fərdi indekslərin hesablanmasında məhsulların bircinsliliyi-

nin gözlənilməsi. Ümumi qiymətlər indeksi. Ümumi indeks for-

maları. Aqreqat və orta indekslər. Hesabi orta və harmonik 

orta indekslər. Orta qiymətlər indeksinin hesablanması. Müx-

təlif müqayisə əsaslı və müxtəlif çəkilərdə indekslər sırası. Əsas 

və silsiləvi fərdi indekslər. İndekslər sırasının qurulması. Ümu-

mi in-dekslər və onların növləri. Sosial-iqtisadi hadisələrin 

dəyişilməsini xarakterizə edən mühüm indekslər. Məhsulun 

fiziki həcm indeksi. Qiymətlər indeksi. Maya dəyəri indeksi. 

Əmək məhsuldarlığı indeksi. Ərazi indekslərinin xüsusiyyətləri. 

Orta səviyyə dinamikasının indeks metodu ilə təhlili. Sosial-iq-

tisadi hadisələrin orta səviyyəsinin dəyişilməsinin müəyyən 

edilməsi. İndekslərin qarşılıqlı əlaqələri. İndekslərin qarşılıqlı 

əlaqələri – hadisələr arasındakı real iqtisadi əlaqələrin ifadəsi.  

1.Bağırov M. Statistikanın təməl bi-

likləri. 2020. 2.Bağırov M. Statistika 

kursu., 2014. 3.Bağırov M. Statistik 

informasiya və onun təsviri üsulları, 

2015. 4.Bağırov M. Statistika nəzəriy-

yəsi, 2012. 5.Bağırov M. Statistikanın 

nəzəri əsasları, 2014 

Tapşırıq: Statistikanın maya dəyəri və 

qiymət indeksləri haqqında məlumat-

ların verilməsi 

14. 21.12.2022 

Mövzu № 14. Dinamika sıralarının mahiyyəti və 

təsnifləşdirilməsi 
Dinamika sıralarının mahiyyəti, elementləri və növləri. Sosial-

iqtisadi hadisələrin zamanda dəyişilməsi: daxili və xarici amil-

lər. Vaxt əlamətinə görə dinamika sıraları: an və fasilə dinami-

ka sırası. Tam və natamam dinamika sırası. Mütləq, orta və 

nisbi göstəricilərlə ifadə olunan dinamika sıraları. Dinamika 

sırasının qurulması prinsipləri və təhlilinin mahiyyəti. Kəmiy-

yət və keyfiyyət dəyişiklikləri. Dinamika sıralarının qovuşdu-

rulma metodu.Dinamika sıralarının təhlili göstəriciləri. Mütləq 

artım. Nisbi artım, onun mütləq qiymət göstəricisi.Dinamika 

sırasının orta səviyyə göstəriciləri, əsas inkişaf meyli, təsadüfi 

komponentlər haqda ümumi məlumat. Ardıcıl fasiləli dinami-ka 

sıralarında sıranın orta səviyyəsinin hesablanması. Səviyyələri 

tam olmayan dinamika sıraları. An dinamika sıraları. Əsas 

inkişaf meylinin sürüşkən orta kəmiyyət üsulu ilə aşkar 

edilməsi. Hamarlaşdırma formasının seçilməsi.  Dinamika sı-

rasında təsadüfi komponentlərin statistik təhlili. Dinamika 

sırasının həqiqi səviyyələrinin hamarlaşdırılmış səviyyələrə 

nisbətən kənarlaşmasının öyrənilməsi. Mövsümi tərəddüdlərin 

öyrənilməsi. Mövsümilik indeksləri və onların hesablanması. 

Dinamika sıralarının interpolyasiyası və ekstropolyasiyası 

haqqında anlayış. Orta mütləq artım və orta illik artım sürəti. 

İnkişafın zamanda müqayisəli təhlili. Qabaqlama 

əmsalı.Dinamika sıralarının əlaqəli təhlilinin mahiyyəti və 

əhəmiyyəti. Vaxt amili və əlaqə sıxlığı. Dinamika sıralarının 

səviyyələrinin ümumi meyldən (trenddən) uzaqlaşmaları. 

 1.Bağırov M. Statistikanın təməl bi-

likləri. 2020. 2.Bağırov M. Statistika 

kursu., 2014. 3.Bağırov M. Statistik 

informasiya və onun təsviri üsulları, 

2015. 4.Bağırov M. Statistika nəzəriy-

yəsi, 2012. 5.Bağırov M. Statistikanın 

nəzəri əsasları, 2014 

Tapşırıq: dinamika sıralarının 

növlər üzrə təsnifləşdirilməsiı 

15. 28.12.2022 

Mövzu № 15. Sosial-iqtisadi hadisələrin qarşılıqlı 

əlaqələrinin statistik öyrənilməsi 
Sosial-iqtisadi hadisələr arasında qarşılıqlı əlaqələri öyrənil-

məsi. Əlaqələrin forma və növləri. Əlaqələrin statistik öyrə-

nilməsinin vəzifələri və əlamətləri. Əlaqələrinin öyrənilmə-

sinin mərhələləri. Əlaqələrin öyrənilməsində istifadə olunan 

metodlar. Paralel sıraların gətirilməsi metodu. Əlaqələrin öy-

rənilməsində balans metodunun rolu. Qarşılıqlı əlaqələrin 

tədqiqində analitik qruplaşdırma metodu. Qarşılıqlı əlaqələ-

rin təhlilində qrafık metodu. Qarşılıqlı əlaqələrin reqressiya-

korrelyasiya metodu ilə təhlili. Reqressiya tənliyinin qurulma-

1.Bağırov M. Statistikanın təməl bi-

likləri. 2020. 2.Bağırov M. Statistika 

kursu., 2014. 3.Bağırov M. Statistik 

informasiya və onun təsviri üsulları, 

2015. 4.Bağırov M. Statistika nəzəriy-

yəsi, 2012. 5.Bağırov M. Statistikanın 

nəzəri əsasları, 2014 

Tpşırıq: fərdi və mürəkkəb əlaqələrin 

sistemli şəkildə araşdırılması 



 
 

sı. Elastiklik əmsalı. Qarşılıqlı əlaqələrin sıxlığının ölçülmə-

sində tətbiq olunan göstəricilər. Alternativ əlamətlər arasın-

dakı əlaqənin sıxlıq göstəriciləri haqda anlayış. Xüsusi sıxlıq 

əmsalları. Assosiasiya və Kontengensiya əmsalları. Çuprovun 

bağlılıq əmsalları. Pirson və Çuprovun qarşılıqlı qovuşma 

əmsalları.  Əlaqənin sıxlığının qoşa, çoxamilli və xüsusi kor-

relyasiyası haqda anlayış. Nəzəri korrelyasiya nisbəti. Qoşa 

(xətti) korrelyasiya əmsalı. Çoxamilli korrelyasiya. Amillərin 

seçilməsi və reqressiya tənliyinin. Nəticə əlamətinə təsir edən 

amillər. Çoxamilli determinasiya əmsalı.   

  CƏMİ:  30 saat  

 

№ 

 

SEMİNAR – məşğələlərinin adı 

 

 

saat 
 

Tarix 

 

Qeyd 

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

2 s 

M/U –       29.09.22 

Maliyyə -  29.09.22 

BİT –        29.09.22 

Market –   30.09.22 

 

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

2 s 

M/U –       05.10.22 

Maliyyə -  05.10.22 

BİT –         05.10.22 

Market-     06.10.22 

 

3. Statistika və təsərrüfat uçotunun digər növlərinin qarşılıqlı əlaqəsi 

2 s. 

M/U -        13.10.22 

Maliyyə -  13.10.22 

BİT –        13.10.22 

Market –   14.10.22 

 

4. Stat. müşahidəsinin mahiyyəti, onun təşkilati formaları, növləri və üsulları. 

2 s. 

M/U -        20.10.22 

Maliyyə -  20.10.22 

BİT –         20.10.22 

Market.-    21.10.22 

 

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

müşahidə 2 s 

M/U -        27.10.22 

Maliyyə -  27.10.22 

BİT –         27.10.22 

Market-     28.10.22 

 

6. Statistika materiallarının yekunlaşdırılması və qruplaşdırılması. 

2 s. 

M/U -        03.11.22 

Maliyyə -  03.11.22 

BİT –         03.11.22 

Market-     04.11.22 

 

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

2 s. 

M/U -        10.11.22 

Maliyyə -  10.11.22 

BİT –         10.11.22 

Market-     11.11.22 

 

8.
 

 Statistika informasiyası və onun təsviri üsulları    

2 s. 

M/U -        17.11.22 

Maliyyə -  17.11.22 

BİT –         17.11.22 

Market-     18.11.22 

 

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

2 s. 

M/U -        24.11.22 

Maliyyə -  24.11.22 

BİT –        24.11. 22 

Market.-    25.11.22 

 

10.  Mütləq və nisbi kəmiyyətlər. 

2 s. 

M/U -        01.12.22 

Maliyyə -  01.12.22 

BİT –         01.12.22 

Market.-    02.11.22 

 

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

üsulları 2 s. 

M/U -        08.12.22 

Maliyyə -  08.12.22 

BİT –         08.12.22 

Market-     09.12.22 

 

12. Variasiya göstəriciləri və onların hesablanması  

2 s. 

M/U -        15.12.22 

Maliyyə -  15.12.22 

BİT –         15.12.22 

Market-     16.12.22 

 

13. İndekslər haqqında anlayış, onların növləri, indeksləşdirilən kəniyyətlər, 

indekslərin qarşılıqlı əlaqələri 
2 s. 

M/U -        22.12.22 

Maliyyə -  22.12.22 

 



 
 

BİT –        22.12.22 

Market-     23.12.22 

14. Dinamika sıralarının mahiyyəti və təsnifləşdirilməsi 

2 s. 

M/U -        29.12.22 

Maliyyə -  29.12.22 

BİT –         29.12.22 

Market-     30.12.22 

 

15. Sosial-iqtisadi hadisələrin qarşılıqlı əlaqələrinin statistik öyrənilməsi  

2 s. 

M/U –       05.01.22 

Maliyyə -  05.01.22 

BİT –         05.01.22 

Market-     06.01.22 

 

                        CƏMİ:   30 saat    

ÜMUMİ CƏM:     mühazirə 30 saat  + seminar 120  saat   
 

Fənn müəllimi:                                        prof.  M.S.Bağırov 

 


