
                                               Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi        
                                  Lənkəran Dövlət Humanitar Kolleci 

                                                                                   Təsdiq edirəm : 

                                                                         Tədris hissəsinin müdiri: 

                                                                       ____________ İ.Əyyubova 

                                                                       __ “ sentyabr” 2019-cu il 

                                                Fənn sillabusu                                                                      

İxtisas : Mühasibat uçotu                                                                                                   

Şöbə:  Pedaqoji                                                                                                                     

Fənn: Birləşmə komissiyası “İqtisadiyyat və idarəetmə” 

                                       I.Fənn haqqında məlumat:                                                            

Fənnin adı: İqtisadi təhlil,proqram Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universitetində 

tərtib edilmiş proqram əsasında Bakı 2015)                                                                    

Kodu: IPF-B11                                                                                                                     

Kurs :                                                                                                                                 

Tədris ili: ( 2019-2020 tədris ili) Smestr: payız                                                                 

Tədris yükü: cəmi: 90 (60 mühazirə , 30 smestr)                                                           

Tədris forması: Əyani                                                                                                        

Tədris dili : Azəarbaycan dili                                                                                        

AKTS üzrə kredit: 6                                                                                                

Auditoriya N:,                                                                                                                      

Saat : I-gün, II-gün IV gün – 10
15

-14
45

 

                                        II.Müəllim haqqında məlumat.                                                   

Adı,soyadı,elmi dərəcəsi və elmi adı: Kərimova Nuranə                                             

Məsləhət günləri və saatı: III gün 14:
00

 . 15: 
00

                                                                          

E-mail ünvanı: nurane@gmail.com                                                                             

FBK-nın ünvanı: Lənkəran ş. Ş.Axundov k.31 

                      III.Tövsiyyə olunan dərslik,dərs vəsaiti və metodik vəsaitlər                     

Əsas                                                                                                                           

1.”İqtisadi təhlil nəzəriyyəsi” R.B.Əliyev Bakı – 2002                                                

2.”İqtisadi təhlil” İ.Mahmudov, T.Ş.Zeynalov,N.M.İsmayılov                                

Əlavə ədəbiyyat                                                                                                  

internet resursları 

VIII.Təqvim mövzu planı : Mühazirə : 60 saat . seminar 30 saat.                                

Cəmi:90 saat 

№ Keçirilən mühazirə mövzularının məzmunu saat tarix 

mailto:nurane@gmail.com


 Mühazirə mövzuları müh  

1. Mövzu № 1. İqtisadi təhlilin məzmunu, Predmeti vəzifələri. 

Plan: 

1.İqtisadi təhlilin mahiyyəti 

2.İqtisadi təhlilin predmeti 

3.İqtisadi təhlilin əsas vəzifələri 

2  

2. Mövzu № 2. İqtisadi təhlilin növləri və prinsipləri. 

Plan: 

1.İqtisadi təhlilin növləri 

2.İqtisadi təhlilin əsas prinsipləri 

3.İqtisadi təhlilin informasiya mənbələri 

2  

3 Mövzu № 3 İqtisadi təhlilin metodu və əsas üsulları. 

Plan: 

1.İqtisadi təhlilin metodu 

2.İqtisadi təhlilin əsas üsulları 

2  

4 Mövzu № 4 İqtisadi təhlilin təşkili 

Plan : 

1.İqtisadi təhlilin təşkili haqqında 

2.Təhlilin təşkili formaları və icraçılar 

3.Təhlilin nəticələrinin sənədləşdirilməsi 

2  

5 Mövzu № 5 İqtisadi təhlilin informasiya təminatı sistemi 

Plan: 

1.Təhlilin informasiya təminatı 

2.İqtisadi təhlilin mənbələri 

3.İqtisadi təhlilin göstəricilər sistemi 

2  

6 Mövzu № 6 İqtisadi təhlilin sistemliyi və kompleksliyi. 

Plan: 

1.İqtisadi təhlilin sistemliyi 

2  



2.Təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təhlili metodikası 

7 Mövzu № 7 Müəssisənin ( firmanın ) maliyyə nəticələrinin 

təhlili 

Plan: 

1.Müəssisənin maliyyə nəticələrinin təhlilinin vəzifələri və 

informasiya mənbələri 

2.Balans mənfəətinin tərkibi dinamikasının təhlili 

2  

8 Mövzu № 8 Məhsul satışı və vergiyə cəlb edilən mənfəətin 

təhlili. 

Plan: 

1.Məhsul(iş xidmət ) satışından əldə edilən mənfəətin təhlili  

2.Vergiyə cəlb edilən mənfəətin və mənfəətdən vergilərin 

təhlili 

2  

9 Mövzu № 9 Xalis mənfəət və rentabellik göstəricilərin təhlili 

Plan: 

1.Xalis mənfəətin formalaşması və istifadəsinin təhlili 

2.Rentabelliyin göstəriciləri və onların amilli təhlili 

2  

10 Mövzu № 10 Beynəlxalq standartlardan istifadə etməklə 

mənfəətin təhlili. 

Plan: 

1.Satışın həcmi və maya dəyəri 

2.Satışın mənfəət göstəriciləri arasında funksional əlaqənin 

təhlili 

2  

11 Mövzu № 11 Beynəlxalq standartlardan istifadə etməklə 

rentabelliyin təhlili 

Plan: 

1.Direkt-costinq sistemində mənfəətin amili təhlili metodikası 

2.Direkt-costinq sistemində rentabelliyin təhlili metodikası 

2  

12 Mövzu № 12 Müəssisənin  maliyyə vəziyyətinin təhlili 

Plan: 

1.Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin vəzifələri və informasiya 

2  



mənbələri 

2.Mühasibat balansının valyutasının təhlili 

3.Mühasibat balansının likvidliyinin təhlili 

13 Mövzu № 13 Müəssisənin ödəmə və maliyyə sabitliyinin 

təhlili 

Plan:  

1.Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlili 

2.Müəssisənin maliyyə sabitliyinin təhlili 

3.Müəssisənin işgüzar aktivliyinin təhlili 

2  

14 Mövzu № 14 Müəssisənin maliyyə təhlili 

Plan: 

1.Qiymətli kağızlar bazarında vəziyyətin qiymətləndirilməsi 

2.Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin reytinqli təhlili 

3.Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

2  

15 Mövzu № 15 Müəssisənin müflüsləşməsi ehtimalı 

Plan: 

1.Müəssisənin müflisləşməsi təhlili 

2.Müəssisənin qiymətləndirilməsi 

2  

16 Mövzu № 16 Məhsul istehsalı və satışının təhlili 

Plan: 

1.Təhlilin məzmunu,vəzifələri və informasiya mənbələri 

2.Məhsul buraxılışının həcminin, strukturunun və 

dinamikasının  təhlili 

2  

17 Mövzü № 17 Məhsul buraxılışı və keyfiyyətinin təhlili 

Plan: 

1.Məhsul buraxılışı ahəngdarlığın təhlili 

2.Məhsul keyfiyyətinin təhlili 

2  

18 Mövzu № 18 Məhsul istehsalı və satışı üzrə müqavilə 

öhdəliklərinin təhlili 

2  



Plan: 

1.İş( xidmət )  satışı üzrə müqavilə öhdəliklərinin yerinə 

yetirilməsinin təhlili 

2.Məhsul buraxılışına təsir edən amillərin təhlili 

19 Mövzu № 19 Müəssisənin əsas fondlarla təmin olunması  

Plan: 

1.Əsas fondlardan istifadənin təhlilinin vəzifələri və 

informasiya mənbələri  

2.Müəssisənin əsas fondlarla təmin olunmasının təhlili 

3.Əsas fondların həcmi və strukturunun xarakterizə edən 

göstəricilərin təhlili 

2  

20 Mövzu № 20 Müəssisənin fondlardan istifadənin təhlili 

Plan: 

1.Əsas vəsaitlərin hərəkəti və texniki vəziyyətinin təhlili 

2.Əsas fondlardan istifadəni xarakterizə edən göstəricilərin 

təhlili 

2  

21 Mövzu № 21 Müəssisənin ( firmanın ) əmək resursları ilə 

təmin olunması 

Plan: 

1.Təhlilin əhəmiyyətinin mahiyyəti  

2.Təhlilin vəzifələri və informasiya mənbələri  

2  

22 Mövzu № 22 Müəssisənin ( firmanın) əmək resurslarının 

istifadəsinin təhlili 

Plan: 

1.Əmək resursları ilə təmin olunmasının təhlili 

2.İş vaxtı fonddan istifadənin təhlili 

2  

23 Mövzu № 23 Məhsulun əmək tutumunun və hesabat 

normalarının təhlili 

Plan: 

1.Məhsulun əməktutumunun və hesabat normalarının yerinə 

yetirilməsinə təhlili 

2  



2.Əmək məhsuldarlığının amili təhlili 

24 Mövzu № 24 Material təchizatının təhlili 

Plan: 

1.Təhlilin əhəmiyyəti haqqında 

2.Təhlilin vəzifələri və informasiya mənbələri 

2  

25 Mövzu № 25 Material resurslarının istifadəsinin təhlili 

Plan: 

1.Material təchizatı üzrə planın yerinə yetirilməsi 

2.Material resursları ilə təchizat  

  

26 Mövzu № 26 Material resurslarında istifadəni xarakterizə 

edən göstəricilər 

Plan :  

1.Material resurslarında istifadəni xarakterizə edən 

göstəricilər sistemi 

2.Məhsulun material tutummunun təhlili 

2  

27 Mövzu № 27 Sənaye müəssisələrində  məsrəflərin təhlili 

Plan: 

1.Sənaye müəssisələrində məsrəflərin maya dəyərinin 

təhlilinin əhəmiyyəti 

2.Sənaye müəssisələrində məsafələrin maya dəyərinin 

təhlilinin vəzifələri və informasiya mənbələri 

2  

28 Mövzu № 28 Sənaye müəssisələrində məhsulun maya 

dəyərinin təhlili 

Plan: 

1.Əmtəəlik məhsulun bir manatına məsrəflərin təhlili 

2.Əsas məmulat növlərinin maya dəyərinin təhlili 

2  

29 Mövzu № Məhsulun maya dəyərini xarakterizə edən ümumi 

göstəricilər 

Plan: 

1.Məhsulun maya dəyərini xarakterizə edən ümumi 

2  



göstəricilərin təhlili 

2.Müstəqil material xərclərinin təhlili 

30 Mövzu № 30 Sənaye müəssisələrində əmək haqqı xərclərinin 

təhlili 

Plan: 

1.Müstəqim əmək haqqı xərclərinin təhlili 

2.Qeyri-müstəqim  xərclərin təhlili 

2  

                                                                     Cəmi: 60 30  

 

 

№                     Keçirilən seminar mövzuların məzmunu 

                               Mühazirə mövzuları 

Saat  Tarix  

1 İqtisadi təhlilin əsas vəzifələri   2  

2 İqtisadi təhlilin informasiya mənbələri   2  

3 Təhlilin nəticələrinin sənədləşdirilməsi   2  

4 İqtisadi təhlilin göstəricilər sistemi   2  

5 Balans mənfəətinin tərkibi və dinamikasının təhlili   2  

6 Satışın mənfəət göstəriciləri arasında funksional əlaqənin 

təhlili 

  2  

7 Muhasibat balansının likvidliyinin təhlili   2   

8 Qiymətli kağızlar bazarında vəziyyətin qiymətləndirilməsi   2  

9 Məhsulun keyfiyyətinin təhlili   2  

10 Müəssisənin əsas fondlarla təmin olunmasının təhlili   2  

11 Əsas fondlardan istifadəni xarakterizə edən göstəricilərin 

təhlili 

  2  

12 Əmək məhsuldarlığının amilli təhlili   2  

13 Məhsulun material tutumunun təhlili   2  

14 Sənaye müəssisələrində məsrəflərin maya dəyərinin 

təhlilinin vəzifələri və informasiya mənbələri 

  2  



15 Əsas məlumat növlərinin maya dəyərinin təhlili   2  

 Cəmi 30saat  

 

 

                                     

 

 

                                

                                İmtahan sualları. 

1 İqtisadi təhlilin mahiyyəti 

2 İqtisadi təhlilin predmeti 

3 İqtisadi təhlilin əsas vəzifələri 

4 İqtisadi təhlilin növləri 

5 İqtisadi təhlilin əsas prinsipləri 

6 İqtisadi təhlilin informasiya təminatı 

7 İqtisadi təhlilin metodu 

8 Müəssisə və təşkilatlarda iqtisadi təhlilin aparılma ardıcıllığı 

9 İqtisadi təhlilin əsas üsulları 

10 İqtisadi təhlilin təşkili haqqında  

11 İqtisadi təhlilin təşkili formaları və icraçıları 

12 İqtisadi təhlilin nətticələrinin sənədləşdirilməsi 

13 İqtisadi təhlilin təsirliyinin müəyyən edilməsində əsas prinsiplər 

14 İqtisadi təhlilin mənbələri 

15 İqtisadi təhlilin obyektlərinin təsnifləşdirilməsi 

16 İqtisadi təhlilin sistemliyi 

17 Mənfəətin formalaşmasının istifadə olunmasının təhlili 



18 Maliyyə nəticələrinin qarşısında duran vəzifələr 

19 Balans mənfəətinin tərkibi  

20 Məhsul(iş xidmət) satışında əldə edilən mənfəətin təhlili 

21 Məhsul buraxılışına təsir edən amillərin təhlili 

22 Xalis mənfəətin formalaşması 

23 Xalis mənfəətin istifadəsinin təhlili 

24 Satışın həcmi 

25 Satışın maya dəyəri 

26 Satışın mənfəət göstəriciləri 

27 Direkt-costinq xidməti haqqında 

28 Direkt-costinq sistemində mənfəətin amilli təhlil metodikası 

29 Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin təhlili 

30 Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin təhlilinin vəzifələri 

31 Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin informasiya mənbələri 

32 Mühasibat balansının likividliyinin təhlili 

33 Müəssisənin ödəmə qabiliyyəti haqqında 

34 Müəssisənin maliyyə sabitliyi haqqında 

35 Müəssisənin maliyyə sabitliyi haqqında 

36 Müəssisənin maliyyə sabitliyinin təhlili 

37 Müəssisənin işgüzar aktivliyinin anlayışı 

38 Müəssisənin işgüzar aktivliyinin təhlili 

39 Qiymətli kağızlar bazarında vəziyyətin qiymətləndirilməsi 

40 Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

41 Məhsul istehsalı və satışının təhlilinin məzmunu 

42 Məhsul istehsalı satışının təhlilinin vəzifələri informasiya 



mənbələri 

43 Məhsul buraxılışının həcminin təhlili 

44 Məhsul buraxılışının strukturunun təhlili 

45 Məhsul keyfiyyətinin təhlili 

46 İş ( xidmət) satışı üzrə müqavilə öhdəlikləri 

47 İş ( xidmət) satışı üzrə müqavilə öhdəliklərinin yerinə 

yetirilməsinin təhlili 

48 Məhsul buraxılışına təsir edən amillərin təhlili 

49 Əsas fondların istifadəsinin təhlilinin vəzifələri 

50 Əsas fondlardan istifadəsinin təhlilin informasiya mənbələri 

51 Müəssisənin əsas fondlarla təmin olunmasının təhlili 

52 Əsas fondların strukturunu xarakterizə edən göstəricilərin təhlili 

53 Əsas vəsaitlərin hərəkətinin təhlili 

54 Əsas vəsaitlərin texniki vəziyyətinin təhlili 

55 Müəssisənin ( firmanın) əmək resursları ilə təmin olunması və 

onlardan istifadənin təhlilinin və informasiya mənbələri 

56 Müəssisənin ( firmanın) əmək resursları ilə təmin olunmasının 

təhlili 

57 Material resurslarında istifadəni xarakterizə edən göstəricilər 

sistemi. 

58 Sənaye müəssisələrində məsrəflərin maya dəyərinin təhlilinin 

vəzifələri. 

59 Sənaye müəssisələrində məsrəflərin maya dəyərinin təhlilinin 

informasiya mənbələri 

60 Əsas məlumat növlərinin maya dəyərinin təhlili 

 

 



XI. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar. 

 Fənnin tədrisinin sonunda tələbələr “ İqtisadi təhlil” kursundan 

müəyyən biliklərə malik olmalı, o cümlədən fənn haqqında fikirlərini 

əsaslandırmağı bacarmalıdır. Mikroiqtisadiyyat fənnindən praktiki 

vərdişlərə yiyələnməlidirlər. “ İqtisadi təhlil” tədrisi zamanı qoyulan 

tələblər aşağıdakı kimidir. 

- Mühazirə mətninin hazırlanması 

- Test tapşırıqları 

- İmtahan sualları  

       

                   

                       

            XII.Tələbələrin fənn haqqında fikrin öyrəniləsi 

 

Sillabus İqtisadiyyat və idarəetmə FBK-da müzakirə edilərək, 

bəyənilmişdir. ( 13 sentyabr 2019-cu il tarixli iclas protokol № 1) 

 

 

                                 Fənn müəllimi:                Kərimova Nuranə 

                                  FBK sədri:                       Şükürova Qətilə 

             

 

 

 


