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İqtisadiyyatın Əsasları , F. Rəsulov, Q.İbadoğlu. /Bакı-Еlm-2004 
Əlavə ədəbiyyət:   İqtisadiyyat Prinsipləri N. Gregori  Mankiyu, 2016.  

Kursun məqsədi Kursun əsas məqsədi iqtisadiyatın qurulmasının əsaslarını öyrətməkdir.  
Kurs boyunca iqtisadiyyata giriş, mikroiqtisadiyyat, makroiqtisadiyyat və 
beynəlxalq ticarət haqqında əsas anlayış və prinsiplər öyrədiləcək, müasir  
iqtisadi biliklərin mənimsənilməsi üçün vacib hesab edilən iqtisadi 
kateqoriya, hadisə və qanunların şərhi veriləcək. 

Kursun xülasəsi Proqramın əsas istiqamətləri  iqtisadiyyatın qanunları, modelləri, 
planlaşdırılması,  bazar iqtisadiyyatı ilə makro və mikro səviyyədə ilk 
tanışlıq.   

Kursun 

nəticələri 

Tələbələrdə tələb və təklif qanunları barəsində aydın təsəvvür yaranacaq, 
mikro və makro iqtisadiyyat  nəyi öyrənir,  bazarların növlərini, istehsalat  
məsrəfləri, xərclərin təsnifatını biləcəklər. Eyni ilə tələbələr biləcək  Dövlətin 
iqtisadiyyatda rolunu, ÜDM, işsizlik, inflyasiya, pul və onun funksiyalarını. Eyni 
zamanda,  tələbələrdə büdcə, verqi sistemi və xarici ticarət barəsində təsəvvir 
yaranacaq.   

Metodlar Qrup müzakirəsi x 

Mühazirə x 

Case təhlili x 

Qiymətləndirmə 

meyarları 
Metodlar Son tarix Faiz  (%) 

Aralıq imtahanı  30 

Case təhlili  20 

Davamiyyət   5 

Aktivlik  5 

Final  imtahanı    40 

Yekun  100 

Qaydalar Davamiyyət:  Tələbələrin dərslərdə (o c.  onlayne) iştirakına görə verilir.  Qayıb  
həddini 25% keçən tələbələr final imtahanında iştirak edə bilməyəcəklər. 
Aktivlik: Ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə əsasən verilir. Aktivliyin balları 
ev tapşırıqların düzgünlüyündən, müəllimə vaxtinda göndərilməyindən , habelə 
onların sayından asılıdır. 
Case təhlili:Əhatə olunan nəzəri materialın daha yaxşı başa düşülməsi üçün, 
tələbələrə iqtisadi hadisə təqdim olunacaq və onun həllini müəllim və tələbələr 
birgə aparacaq. Sonra tələbələrə iqtisadi hadisələr təqdim olunacaq və tələbələr 
özləri həll yollarını tapacaqlar.  Ümumilikdə 15 tapşırıq gözlənilir. 

Tematik plan 
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Tarix 

 

 

 

Mövzular Dərslik/Tapşırıq 

1  İqtisadiyyat nədir? Məhdudluq. İstehsal imkanları Fəsil 1  



 

əyrisi. Alternativ dəyər. Seçim 
 

2 
 

İqtisadi sistemlər. İstehlakçının davranışı.  Tələb və 
təklif. Bazar tarazlığı.  Fəsil  2 

3  Tələbin elastikliyi. Başlıca sosial məqsədlər. Bazarın 
dayanıqsızlıq halları 
 

Fəsil  2,3 

4  Bazar modelləri. Sahibkarlıq.  İstehsal məsrəfləri. Fəsil 4, 5 
5  Xərclər, xərclərin təsnifatı.  Gəlirlər və mənfəət Fəsil 5 
6  Əmək resursları və təkamülü,  Əmək haqqına təsir 

göstərən digər qeyri - bazar qüvvələr, diskriminasiyası, 
stimullaşdırılması.    

Fəsil 6 

7  «Makroiqtisadiyyat» nəyi öyrənir? Milli gəlir, 
məşğulluq və iqtisadi sabitlik. ÜDM və ÜMM «ikili 
hesabın» istinası. Tam məşğulluq.  İnflyasiya, işsizlik.   
 

Fəsil 7 

8  Konsultasiya. Aralıq imtahana hazırlıq. Fəsil 7 

9  Aralıq imtahan 
 

10  Dövlətin İqtisadiyyatda rolu. Pul və onun funksiyaları.  
Mübadilə və mübadilə vasitəsi. Monetarist monetar 
siyasət.  Pul kütləsi və onun aqreqatları 

Fəsil 9 

11  Dövlət büdcəsi və onun quruculuğu.  Tələbənin büdcəsi 
(praktiki məşğələ) 

Fəsil 10 

12  Vergi sistemi, vergilərin növləri, dərəcələri.  Vergi 
hesablamaları – Case təhlili Fəsil 10 

13  İqtisadi hesablamalar (praktiki məşğələ) Case təhlili Fəsil 10 
14  Neft amili daxili və regional aspektdə.  Neft gəlirləri və 

İqtisadiyyata təsiri 
Fəsil 10 

15  Beynəlxalq  iqtisadiyyat. Xarici ticarət dövriyyəsi. 
Mütləq və müqayisəli üstünlüklər.  Konsultasiya 
 

Fəsil 11 

16  Final imtahanı  


