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ÖN SÖZ 

“İqtisadi nəzəriyyə” kursunun mikroiqtisadiyyat bölməsi-

ni əhatə edən proqram, Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

Nazirliyinin “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartları bakalavr 

hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan minimum 

dövlət tələbləri”nə uyğun olaraq, “İİ 010000 –Ümumi 

iqtisadiyyat” istiqaməti üzrə ali təhsil proqramına daxil edilmiş 

“İqtisadi nəzəriyyə” kursunun (kod İÜ HF B 04) tədrisinə dair 

göstərişləri, tövsiyələri əsasında, habelə Bakı Biznes 

Universitetinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, müəllimlərə-

tələbələrə kömək məqsədi ilə hazırlanmışdır. 

Kurs 23 mövzunu əhatə edir, 90 saat (mühazirə 46 saat və 

məşğələ 44 saat) tədris yüküüçün nəzərdə tutulan proqramda, 

cəmiyyətin tələbatlarının sonsuzluğu, iqtisadi resursların isə 

məhdudluğu reallığında İqtisadi nəzəriyyənin tərkib hissəsi 

olan mikroiqtisadiyyatın əsas problemləri, mikroiqtisadiyyatın 

digər elmlərlə əlaqəsi – məntiqi ardıcıllıqla təsbit olunmuşdur. 

Proqramda kursun predmeti, metodları, kateqoriyaları, 

qanun və prinsipləri aydınlaşdırılmış; təsərrüfat həyatının mik-

roiqtisadiyyat səviyyəsində müxtəlif səpgili aktual nəzəri mə-

sələləri, müasir tələblər baxımdan öz əksini tapmışdır. Eyni za-

manda bazar və onun fəaliyyət mexanizmi, mülkiyyət 

müxtəlifliyi, əmtəə və pul, dəyər və qiymət, tələb-təklif və 

rəqabət, istehsal xərcləri, mənfəət və onun artırılması yolları kimi 

aktual problemlərə diqqət yetirilmişdir. 

Sonda “Mikroiqtisadiyyat” kursuna dair ümumi ədəbiyyat 

siyahısı, mühazirə və məşğələ saatlarının bölgüsü verilmişdir. 

Proqrama dair arzu və tənqidi qeydlər minnətdarlıqla nə-

zərə alınaraq, gələcəkdə daha təkmilləşdirilmiş nəşrlərində 

razılıqla istifadə ediləcəkdir.  
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MÖVZU 1.  

MİKROİQTİSADİYYAT-İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏNİN 

TƏRKİB HİSSƏSİ KİMİ 

 
Mikroiqtisadiyyat anlayışı. Mikroiqtisadiyyat iqtisadiy-

yatın ilkin səviyyəsi kimi. Mikroiqtisadiyyatın əsas məqsədi. 
Mikroiqtisadiyyatın əsas problemləri. Mikroiqtisadiyyatın vəzi-
fələri. Mikroiqtisadi səviyyənin hüdudları. Mikroiqtisadiyyatın 
funksiyaları. 
        Mikroiqtisadiyyatın predmeti. Mikroiqtisadiyyatın meto-
du. Mikroiqtisadiyyatın predmetində təsərrüfat subyektləri. 
Mikroiqtisadiyyatın predmetinin müəyyənliyində bazar məsələ-
ləri. Mikroiqtisadiyyatda təhlil metodu. Mikroiqtisadiyyatda 
analiz və sintez metodu. Mikroiqtisadiyyatda riyazi-statistik 
metod.  

Subyektivçi yanaşma. Rasionalist yanaşma. Qrafik 
yanaşma. Neopozitivist-Emprik yanaşma. Tərs xətti asılılıq. 
Düz xətti asılılıq. Qeyri-xətti asılılıq. Dairəvi diaqramlarla 
hesablama. Sütunvari diaqramlarla hesablama. 

İqtisadiyyatın tətbiqi səviyyələri. Riyazi məktəbin əsas 
xüsusiyyətləri. Riyazi məktəbin əsas məqsədi. Əsas prinsiplər. 
Riyazi məktəbdə hesablama metodikası. Riyazi üsulların 
iqtisadiyyata tətbiqi. İqtisadi riyazi proqramlaşdırma. Riyazi 
üsulların üstünlükləri. 
        İqtisadi nəzəriyyənin əhəmiyyəti. Mikroiqtisadiyyatda 
təhlilin aparılması. Mikroiqtisadiyyatda bazar modelləri. 
Mikroiqtisadiyyatda istehsal üzrə modellərin öyrənilməsi. 
Mikroiqtisadiyyat üzrə istehsal xərcləri modelləri. Mikroiqtisa-
diyyat üzrə qiymətləndirmə modellərinin öyrənilməsi. 
Mikroiqtisadiyyatda modellər üzrə təhlilin əsas xüsusiyyətləri.  
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MÖVZU 2.  

MİKROİQTİSADİYYATDA ƏSAS 

KATEQORİYALAR VƏ QANUNLAR 

 

        Mikroiqtisadiyyatda əsas anlayışlar. Ev təsərrüfatı anlayı-

şı. Təsərrüfat subyekti anlayışı. Mikroiqtisadiyyatda bazar ele-

mentləri anlayışı. Mikroiqtisadiyyatda kateqoriyalar. Kateqori-

yaların spesifikası. Mikroiqtisadi kateqoriyaların ümumi 

tərəfləri. 

        İqtisadi anlayışların xüsusiyyətləri. Tələb anlayışı. Təklif 

anlayışı. Faydalılıq anlayışı. Müvazinət anlayışı. Qiymət 

anlayışı. Tənəzzül anlayışı. Kateqoriyaların spesifikası. 

        Mikroiqtisadiyyatda qanunlar. Mikroiqtisadiyyatda bazar 

qanunları. Mikroiqtisadiyyatda istehsal üzrə qanunlar. 

Qanunların işləməsi. qanunların pozulmasının iqtisadi tərəfləri. 

Mikroiqtisadi qanunlar əsas kateqoriyalar kimi. Mikroiqtisadi 

qanunların spesifikası. 

       Maraqların təmin olunması. Mənafelər. Mikroiqtisadi 

qanunların işləməsi mexanzimi. Ev təsərrüfatları üzrə gəlirlərin 

dövriyyəsi qanunu. Ev təsərrüfatlarının xərcləri və onun 

dövriyyəsi üzrə qanun. Mikroiqtisadiyyatda gəlirlərin və 

xərclərin dövranı. Gəlirlərin və xərclərin dövriyyəsində 

dövlətin rolu.  Ümumi iqtisadi qanunlar. 

        İnsan modellər. Dörd əsas insan modeli. A.Smitin  insan 

modeli. C.Keynsin insan modeli. Subyektiv davranışlar. 

Subyektiv davranışların iqtisadi səbəbi. İqtisadiyyatda subordi-

nasiya. Subyektiv-psixoloji qanun.  

 

MÖVZU 3.  

ƏMTƏƏ VƏ BAZAR ANLAYIŞI 

 

İctimai təsərrüfat. Təsərrüfatın modelləri. Əmtəə anlayışı. 

Əmtəə və məhsul anlayışları. Əmtəənin iqtisadi mahiyyəti. 
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Onun ikili xassəsi. Əmtəə və faydalılıq. Əmtəə və mübadilə. 

İctimai əmək bölgüsü və əmtəə. 

Bazar anlayışı. Mübadilə. Əmtəə təsərrüfatında bazarın 

rolu. Pulun mahiyyəti. Əmtəə təsərrüfatında pul. Pulun mey-

dana gəlməsi zəruriliyi. İctimai əmək bölgüsündə mübadilə.  

Bazarın tərifləri. Müxtəlif baxışların sistemləşdirilməsi. 

Bazar iqtisadiyyatı. Bazar sistemi kimi. Əmtəənin istehlak 

dəyəri. İstehlak dəyəri üzrə faydalılıq. İstehlak dəyərini 

formalaşdıran əmək. Konkret əməyin məqsədi. Mübadilə 

dəyəri və onun məzmunu. Mübadilə dəyəri üzrə əməyin 

forması.  

 Bazarın rolu. Bazarın funksiyaları. Bazarın formaları 

üzrə finksiyaların bölgüsü. Yerli bazarların formalaşması. 

Əmtəə çeşidi üzrə bazarlar. Bazarların inkişaf istiqaməti. 

İqtisadi sistemdə bazar. 

Bazarın təsnifatı. Bazar əlaqələri. Bazar əlaqələrinin 

tipləri. Kapitalist əmtəə təsərrüfatında bazarlar. Bazar iqtisadi 

sistemi üzrə əmtəə təsərrüfatının formalaşması. Bazarların 

əhatə dairəsi. Bazarların böyüməsi.   

 

MÖVZU 4.  

BAZAR QURULUŞU VƏ İNFRASTRUKTURU 
 

Bazar quruluşu. Bazarın formalaşması. Bazar və 

mübadilə. Bazarın meydana gəlməsində əmək bölgüsünün rolu. 

Bazarların formalaşması üçün əmtəə təsərrüfatının inkişafı. 

Bazar və bazar sistemi.  

Bazar sistemində çoxmeyarlılıq. Bazarların müxtəlif 

strukturu. Gizli və açıq bazar. Qara bazar. Leqal və qeyri-leqal 

bazar. İstehsal vasitələri bazarı, topdansatış və pərakəndə satış 

bazarı.Tənzimlənən bazar. 

İnfrastruktur. Bazar infrastrukturu. İnfrastruktur ümumi 

itisadi sistemdə. Bazar infrastrukturunun işləməsi. İşləmə 
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mexanzimi. Bazar infrastrukturunun formalaşması zəruriliyi. 

Bazarın formaları üzrə infrastruktur. 

Bazar infrastrukturunun tərkibi. Əsas elementləri. 

Auksionlar. Yarmarkalar. Lizinq xidməti və hərraclar.  Diller-

lər, brokerlər. Bazar infrastrukturlarının əsas işləmə mexaniz-

mi. 

Birjalar. Birjaların yaranma tarixi. Birjaların xüsusiyyət-

ləri. Fond birjası. Əmtəə birjası. Əmək birjası. Birjalar dünya 

bazarı rolunda. Dünyada əsas birja mərkəzləri. 

 

MÖVZU 5. 

 TƏLƏB VƏ TƏKLİFİN FORMALAŞMASI 

 

Bazar mexanzimi. Bazar mexanizminin əsas qanunları. 

Xarakteristikası. Tələb və təklif anlayışları. Tələb və təklifin 

mahiyyəti. Tələb və tələbat. Təklif və istehsal. Tələb və təklifi 

formalaşdıran amillər. Tələbə təsir edən qeyri-qiymət amilləri. 

Təklifə təsir edən qeyri-qiymət amilləri. 

Tələbin formaları. Fərdi və bazar tələbi. Təklifin 

formaları. Fərdi və bazar təklifi. Tələb və təklifin həcmi. 

Məcmu təklifin iqtisadi gücü. İqtisadi müvazinətdə məcmu 

təklif. Təklif funksiyasının hesablanması. Təklifin xarakterinin 

dəyişilməsi qrafiki. 

Tələbə təsir edən qiymət amili. Tələb qanunu. Təklifə 

təsir edən qiymət amili. Təklif qanunu. Tələb əyrisi. Təklif 

əyrisi, tələb və təklif qanununu pozan amillər. Tələbin 

xarakterinin dəyişilməsi qrafiki. Tələb funksiyası.  

Tələbin elastikliyi. Qiymət üzrə elastiklik. Gəlir üzrə 

elastiklik. Təklifin elastikliyi. Elastikliyə təsir edən amillər. 

Elastiklik və vaxt amili. Elastiklik və effektlər. Nöqtəvari 

elastiklik. Qövsvari elastiklik. Tam elastik tələb. Tələbin 

vahidə bərabərliyi qrafiki. Sərt tələb qrafiki. Qeyri elastik tələb. 

Nisbi elastik təklif əyrisi. Sərt təklif qrafiki. Təkilf 
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elastikliyinin vahidə bərabər olması qrafiki. Elastikliyin faiz 

asılılığı. 

Bazar tarazlığı anlayışı. Tarazlığın pozulması. Bazar 

tarazlığına təsir edən qeyri-iqtisadi amillər. Subyektiv amillərin 

bazar tarazlığına təsiri. Bazar tarazlığının təmin olunması üzrə 

nəzəriyyələr. Tarazlığın təmin olunmasına klassik və marksist 

yanaşma. 

 

MÖVZU 6.  

BAZAR İQTİSADİYYATINDA İQTİSADİ 

İNSTİTUTLAR VƏ MÜLKİYYƏT 

 

İqtisadi institutlar. İqtisadi institutların rolu. Mülkiyyət 

əsas iqtisadi institut kimi. Mülkiyyət anlayışı. Mülkiyyətin 

tarixi təkamülü. Mülkiyyət haqqında baxışlar. Mülkiyyət üzrə 

fəlsəfi və sosioloji yanaşmalar. Mülkiyyətin iqtisadi mahiyyəti 

üzrə J.Prudonun baxışları. P.Laffarqın mülkiyyət baxışları. 

Mülkiyyət anlayışının tarixi təkamül ardıcıllığı (xronologiya).  

Mülkiyyət iqtisadi kateqoriya kimi. Mülkiyyətə iqtisadi 

kateqoriya verən mənimsəmə anayışı. Mülkiyyətin hüquqi 

mahiyyəti. İqtisadi və hüquqi mahiyyətlər arasında hüdudlar. 

Hüdudların müəyyən edilməsi. İqtisadi və hüquqi tərəflərin 

qarşılıqlı təmin edilməsi. Mülkiyyətin iqtisadi mahiyyətində 

sosial aspektlər. 

Mülkiyyət münasibətləri. Mülkiyyət münasibətlərində 

sosial məzmun. Sosial-iqtisadi münasibətlər və mülkiyyət. 

Sosial-iqtisadi münasibətlərin iqtisadi gücü. Mülkiyyət münasi-

bətlərində fərd və ictimai birliklər. Mülkiyyət münasi-

bətlərinin inkişaf istiqamətləri. Mülkiyyət münasibətlərində 

iqtisadi sistem dəyişikliyi effekti. 

Mülkiyyətdə reallaşdırma məsələləri. Mülkiyyətin iqtisa-

di cəhətdən reallaşdırılması. Reallaşdırmanın əsas məqsədi. 

Reallaşdırmanın əsas istiqamətləri. Mülkiyyətin hüquqi reallaş-
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dırılması. Reallaşdırma üzrə qarşılıqlı əlaqə. Reallaşdırma üzrə 

qarşılıqlı təmin olunma məsələləri. 

       Mülkiyyətdə sahibolma hüququ. Sahibolmanın mahiyyəti. 

Sahibolmada əsas məqsəd. Sahibolmadan istifadəetməyə keçid. 

İstifadəetmənin məqsədi. İstifadəetmənin baza istiqamətləri.       

Sərəncamvermə anlayışı. İstehsal vasitələri və istehsalın 

nəticəsi üzrə sərəncamvermə. 

Dövlətsizləşdirmə. Dövlət əmlakı. Özəlləşdirmə. Milli-

ləşdirmə. Özəlləşdirmədə əsas məqsəd. Özəlləşdirmənin 

formaları. Azərbaycanda özəlləşdirmə. Özəlləşdirmə mərhələ-

ləri.  

 

MÖVZU 7.  

BAZARIN SİSTEM YARADAN ELEMENTLƏRİ 
        

Bazar sisteminin yaradılması. Formalaşmanın qanunauy-

ğunluğu. Mübadilə və bazarın meydana gəlməsi. Sistem yara-

dan elementlər. Əmtəə təsərrüfatı və bazar sistemi. Əmtəənin 

xassələrinin işləməsi. Xassələrin bazar mahiyyəti. Xassələri 

yaradan əməyin xarakteri.  

  Dəyər anlayışı. Dəyərin formalaşmasının əsas cəhətləri. 

Dəyərin formalaşmasına dair fərqli yanaşmalar. Dəyərin 

kəmiyyəti və ona təsir edən amillər. Dəyərlilik anlayışının 

iqtisadi mahiyyəti. Subyektiv qiymətləndirmədə dəyərlilik 

amili. Dəyərliliyi müəyyən edən meyarlar. 

 Faydalılıq və dəyərin qarşılıqlı əlaqəsi. Qiymətin müəy-

yən olunmasına dair iki konsepsiya. Faydalılıqda hədd məsələ-

si. Son hədd anlayışı faydalılığı müəyyən edən meyarlar. 

Faydalılıq üzrə fərdin davranışları. Faydalılıq üzrə bazar 

davranışları. 

Pulun iqtisadi təbiəti. Pul münasibətləri. Pul münasibət-

ləri və maliyyə münasibətləri. Pul münasibətlərinin xarakterik 

cəhətləri. Pul münasibətlərinin fərqli tərəfləri. Pulun iqtisadi 

fəlsəfəsi. Pul fetişizmi. Pulun funksiyaları. Pul dəyər ölçüsü 
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kimi. Pul tədavül vasitəsi kimi. Pul tədiyyə vasitəsi kimi. Pul 

yığım vasitəsi kimi. Dünya pulu. Pulun funksiyalarının 

işləməmə problemi. Müasir pul sistemi. Pul sisteminin 

elementləri. Pul kütləsi. Pul vahidi. Pul dövriyyəsi. Pul 

tədavülü qanunu. Pulun formaları. Nəqdsiz hesablaşmalar. 

Banknotlar. Qiymət miqyası. Qiymət miqyasının hesablanması. 

Pul bazarı. Pul bazarının obyektləri. Pul bazarının 

subyektləri. Beynəlxalq pul bazarları sistemi. Pul bazarında 

təklif. Pul bazarında tələb. Pul bazarı üzrə tarazlıq. Pul 

aqreqatları. M0 pul aqreqatı. M1 pul aqreqatı. M2 pul aqreqatı. 

M3 pul aqreqatları. Pul aqreqatlarının əsas iqtisadi funksiyaları. 

Pul aqreqatları üzrə Mərkəzi Bankın siyasəti. 

          

MÖVZU 8.  

BAZAR İQTİSADİYYATININ ƏSAS 

SUBYEKTLƏRİ 
           

Subyekt anlayışı. Bazar iqtisadiyyatının subyektləri. Ev 

təsərrüfatları. Ev təsərrüfatlarının mikroiqtisadiyyatda rolu. 

Ailələr. Ailələrdə gəlirlər və xərclər. Ev təsərrüfatlarında 

gəlirlərin və xərclərin dövr etməsi.  

Firma anlayışı. Firmanın formalaşması. Firmanının for-

malaşması üçün zəruri olan amillər. Firmaların bazar davranışı. 

Firmalar üzrə idarəetmə məsələsi. Firmalarda bazar tədqiqi. 

Firmadaxili strukturlar.  

 Firmaların fəaliyyət mexanizmi. Firmaların fəaliyyətinə 

təsir edən amillər. Firmaların işləmə məqsədi. Firmaların for-

malaşmasında hüquqi şəxs amili. Firmaların mənfəət məqsədi. 

Firmaların prestij məqsədi. Firmaların genişlənməsi və cəmiy-

yətləri. Firmalar haqqında nəzəriyyələr. Firmaların davranışı 

haqqında neoklassik yanaşma. Firmaların davranışı üzrə 

monetarist yanaşma. Firmalarda maksimumlaşdırma nəzəriyyə-

ləri. Firmalar üzrə novatorluq prinsipi. Firmalar üzrə liderlıik 

məsələsi. Alternativ firma nəzəriyyəsi. 
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        Sahibkarlıq. Kommersiya fəaliyyəti. Firmanın növləri. 

Kiçik firmalar. Orta firmalar. İri firmalar. İstehsal sferasında 

mövcud olan firmalar. Xidmət sferasında mövcud olan 

firmalar. Vasitəçi firmalar. Maliyyə sferası üzrə təşkilatlar. 

Firmalar üzrə müvazinət məsələsi. 

Dövlət bölməsi. Dövlət sektoru. Dövlət sektorunun hü-

dudları. Özəl sektor ilə əlaqəsi. Dövlət sahibkarlığı. Qərbi 

Avropada iqtisadiyyatın dövlət bölməsi. Azərbaycanda dövlət 

sektorunun hüdudları. 

 

MÖVZU 9.  

BAZAR MEXANİZMİ: BAZAR TARAZLIĞININ 

TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ QİYMƏTİN ROLU 

 

A.Marşalın qiymət nəzəriyyəsi. Qiymət konsepsiyası. 

Normal tələb anlayışı. Normal təklif anlayışı. Konyuktura 

anlayışı. Ümumi konyukturada qiymət. Konyukturanın dəyişil-

məsi. 

Tələb və təklifin qiyməti. Tələb qiyməti və gəlirlərin 

səviyyəsi. Tələb qiymətini formalaşdıran amillər. Təklifin qiy-

mətində istehsal xərci. Təklifin qiyməti üzrə minimum hədlər. 

Tələb və təklif determinantı. Determinanta təsir edən amillər. 

Normal qiymətlər. Ani tarazlıq şərtləri. Qısamüddətli 

dövr. Uzunmüddətli dövr. Bu dövrlərdə qiymət tərəddüdləri. 

Tarazlıq qiymətinin dəyişkənliyi. Qeyri-müəyyən artıb azalma. 

Qiymət tənzimlənməsi. Tənzimlənən qiymətlər dəsti. 

Dövlətin qiymət tənzimlənməsində əsas məqsəd. Bazarın 

özünün tənzimlənməsi. Dövlət tənzimlənməsi üzrə qiymətlərin 

səviyyəsi. Taarif şurası. Azərbaycanda qiymətlərin tənzimlən-

məsi.  

Vergilər. Vergilərin qiymətlərin səviyyəsinə təsiri. Vergi 

növləri üzrə təsiretmə. Dolayı verilərin qiymətlər üzrə təsiri. 

İstehlakçı üçün qiymətin səviyyəsi. Vergilərin stimullaşdırıcı 

funksiyaları. Qiymətlərin stabilləşməsi.    
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MÖVZU 10.  

RƏQABƏT VƏ İNHİSARÇILIQ. İNHİSARÇI-

RƏQABƏT NƏZƏRİYYƏLƏRİ 

 

Rəqabət anlayışı. Rəqabətin iqtisadi mahiyyəti. Rəqabə-

tin tipləri. Təkmil rəqabət. Qeyri-təkmil rəqabət. Sahədaxili 

rəqabət. Sahələrarası rəqabət. Təkmil rəqabət modeli. 

Səmərəlilik göstəriciləri. Allokativ səmərəlilik. İstehsal 

səmərəliliyi. İzoprofitlər. İzoprofitlərin hesablanması. Qeyri-

təkmil rəqabət modeli. 

İnhisarçılıq anlayışı. İnhisarın iqtisadi mahiyyəti. İnhisar-

ların meydana gəlməsi. İnhisarın formaları. Xalis inhisar. İq-

tisadi inhisar. Təbii inhisar. İnzibati inhisar. İstehsal inhisarçı-

lığı. Oliqopoliya. Monopoliya. Monopsoniya. 

İnhisar və rəqabətin qarşılıqlı əlaqəsi. Rəqabətdən 

inhisara aparan yol. İnhisarların öz aralarında rəqabəti. 

İnhisarçılığın xidmət sferası üçün xüsusiyyətləri. İnhisarçılıqda 

müasir meyillər. İnhisarçılığın qəbul olunan tərəfləri. 

İnhisarçılıqda kapitallaşma amili. Bazar hökmranlığı göstərici-

ləri. A.Lerner indeksi. Herfindal və Hirşman indeksi. Firmala-

rın xüsusi çəkisi. 

İnhisarçı rəqabət anlayışı. İnhisarın qəbul olunan səviy-

yəsi. İnhisarçı rəqabət üzrə nəzəriyyələr. İnhisarçı rəqabət üzrə 

modellər. Kurnou inhisarçı rəqabət modeli. Stakelber modeli. 

Modellərin tətbiqi sferası. Bazar inhisarçılığının hesablanması.  

İnhisarlara qarşı mübarizə. Şerman qanunu. Petmen 

qanunu. Kleyton qanunu. Antiinhisar tənzimləmə aktları. 

Tənzimləmədə qiymət həddi. Tənzimləmədə kəmiyyət həddi. 

Təbii inhisarların tənzimlənməsi. 
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MÖVZU 11. 

TƏKMİL RƏQABƏT ŞƏRAİTİNDƏ FİRMANIN 

DAVRANIŞI 
 

Bazar quruluşunda modellər. Firmanın davranışı modeli. 

Firmanın uğurluluğu. Sahənin uğurluluğu. Milli iqtisadiyyatın 

uğurluluğu. Sahədə firmanın sayı. Məhsulun xarakteri. 

Təkmil rəqabətli bazar modeli. Məhsulun differensasi-

yası. Firmanın məhdudluğu anlayışı. Firmanın məqsədlərinin 

ardıcıllığı. İstehsalçı firmalar. Total profit. İzoprofit. 

Qısamüddətli dövrdə tarazlıq. Gəlirin maksimumlaş-

dırılması amili. Ümumi göstəricilər metodu. Maksimum-

laşdırma şərtləri. Orta hədd metodu. Son hədd metodu. Mən-

fəətin minimumlaşdırılması.  

Uzunmüddətli dövrdə firma. Sahənin təklifi. Təklifin 

artmasında qiymətin azalması amili. Miqyas amili. Miqyasın 

effekti. Sıfır effekt anlayışı. Miqyasın mənfi və müsbət effekti. 

İctimai səmərəlilik. Allokativ səmərə. İstehsal səmərəli-

liyi. Səmərəliiyin təmin olunması. Bazarda texniki yeniliklər. 

Texnologiyanın həyat dövrü. Məhsulun həyat dövrü. Standart-

laşdırılmış məhsul amili.   

 

MÖVZU 12. 
İNHİSAR ŞƏRAİTİNDƏ FİRMANIN DAVRANIŞI 

 

İnhisarın müasir modeli. İnhisar probleminə baxışlar. 

Məhsulun əvəzləyicisi. Bazarın coğrafi miqyası. İnhisarçılıq 

vəziyyətinin təsbiti. İnhisarçılığın sistem yanaşması. Miqyasa 

qənaət rejimi. 

İnhisarçı firmanın şərtləri. Rəqabətli bazarlardan tələb. 

İstehlakçının qiymət reaksiyası. İnhisarçının hədd gəliri. Satış-

dan əldə olunan pul. İndekslər. Onların rolu. İndekslərin sıfıra 

bərabərliyi. 
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İnhisarçı firmanın tarazlığı. Tarazlığın dövrü dəyişməsi. 

Resursların rassional bölüşdürülməsi. Səmərəlilik şərtlərinin 

təmini. Son hədd xərcləri və qiymət asılılığı. İstehsalın həcmi. 

Qiymət ayrı-seçkiliyi. Birinci növ ayrı-seçkilik. İkinci 

növ ayrı-seçkilik. Üçüncü növ ayrı-seçkilik. Həssas alıcılar. 

Əmtəənin müxtəlif vahidliyi. Alıcı güzəşti. 

İnhisar və cəmiyyət. İnhisarın cəmiyyət üzrə effekti. 

İctimai rafah və inhisar. İstehsalın inhisarlaşması. Cəmiyyətin 

itkiləri. İctimai rifahda itkilər. Xalis itkilər. 

    

MÖVZU 13. 

MİKROİQTİSADİYYATDA İSTEHLAKÇI DAVRANIŞI 

 

        İstehlakçı davranışının məqsədi. İstehlakçı davranışının 

formalaşması. İstehlakçı davranışının əsas məzmunu. Davra-

nışda formalaşma amilləri. İstehlakçı davranışının iqtisadi 

proseslərə təsiri. İstehlakçı davranışında mümkün seçimlər. 

Seçimlər üzrə qiymətləndirmələr.  

        İstehlakçı davranışlarında kardinalist nəzəriyyə. Nəzəriy-

yənin əsas prinsipi. Nəzəriyyənin əsas məqsədi. Nəzəriyyənin 

tətbiq olunduğu iqtisadi şərait. Nəzəriyyənin praktik effekti. 

Nəzəriyyə üzrə mümkün qiymətləndirmələr. Ümumi kardina-

list nəzəriyyəyə yanaşmalar. 

        İstehlakçı davranışlarında ordinalist nəzəriyyə. Nəzəriy-

yənin əsas prinsipi. Nəzəriyyənin əsas məqsədi. Nəzəriyyənin 

tətbiq olunduğu iqtisadi şərait. Nəzəriyyənin praktik effekti. 

Nəzəriyyə üzrə mümkün qiymətləndirmələr. Ümumi ordinalist 

nəzəriyyəyə yanaşmalar. 

 İstehlakçı davranışları üzrə nəzəriyyələr. A.Marşallın 

görüşləri. Avstriya məktəbi nümayəndələrinin görüşləri. Ame-

rikan məktəbi nümayəndələrinin görüşləri. Mövcud nəzəriy-

yələrdə ümumi cəhətlər. Nəzəriyyələrdə fərqli tərəflər. Nəzə-

riyyələr üzrə iqtisadi şəraitin dəyərləndirilməsi. 
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         İstehlakçı davranışı və əmtəə faydalılığı. Faydalılığın 

təmin olunması üzrə davranışlar. İstehlakçı davranışında 

ardıcıllıq. Seçim üzrə təmin olunma problemi. Əmtəə seçimi 

üzrə qiymət amili və onun davranışlarda əks olunması. 

İstehlakçı davranışı ilə əmtəə faydalılığı arasında mütənasibli-

yin qorunması. Davranışlarda yanılmalar və onun qiymət 

effekti. 

         

MÖVZU 14. 

 İSTEHSAL XƏRCLƏRİNİN TƏBİƏTİ VƏ 

QURULUŞU 

 

İstehsal xərcləri anlayışı. İstehsal xərclərinin məzmun 

elementləri və formalaşması. İstehsal xərclərinin formalaş-

masına təsir edən amillər. İstehsal xərclərinin azaldılması 

istiqamətləri. İstehsal xərclərinin azaldılmasında dövlətin rolu. 

İstehsal xərcləri üzrə nəzəri yanaşmalar. İstehsal xərcləri üzrə 

ümumi konsepsiyalar. 

     Qısamüddətli istehsal xərclərinin əsas istiqaməti. Sabit 

istehsal xərci. Sabit xərcin əsas prinsipi. Sabit xərc üzrə 

ödəmələrin müəyyənliyi. Sabit xərclərin ilkin mənbəyi. Sabit 

xərclərin istiqaməti. Dəyişən xərclər.  

         Uzunmüddətli dövrdə istehsal xərcləri. İstehsal xərclə-

rində vaxt amili. Dövr üçün istehsal xərcləri. İstehsal xərc-

lərinin dövrü olaraq dəyərləndirilməsi. Mühasibat üsulu ilə 

istehsal xərclərinin dəyərləndirilməsi. Uzunmüddətli istehsal 

xərclərinin əsas istiqamətləri. 

Son hədd xərci. Son hədd xərcinin hesablanması. Son 

hədd xərc üzrə müəssisənin davranışı. Miqyas effekti anlayışı. 

Miqyas effektinin hesablanması metodikası. Miqyasın müsbət 

effekti. Miqyasın mənfi effekti. Miqyasın neytral effekti.  

İzokosta. İzokosta qrafiki. Xərclərin minumumlaşdırıl-

ması qrafiki. İzokvantlar. İzokvant qrafiki. İzokvant xəritəsi. 
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Xərclər əyrisi. Vaxta görə istehsal həcmi ilə xərclərin müqa-

yisəsi qrafiki. 

 

MÖVZU 15.  
ALTERNATİV FİRMA NƏZƏRİYYƏSİ 

 

Ənənəvi nəzəriyyə. Firma nəzəriyyəsi. Nəzəriyyədə 

ehtimallar. Nəzəriyyənin səmərəliliyi. Nəzəriyyənin tətbiqi 

sahəsi. Məqsədin formalaşması. Məqsədin reallaşması. 

Menecerial nəzəriyyə. Konsepsiayanın şərtləri. Operativ 

idarəetmə. Satışın həcmi. Peşəkarlıq səviyyəsi. Menecerial 

konsepsiyasının inkişafı. Menecerin statusu.  

Artımın  maksimumlaşdırılması. Aktivlər. Aktivlərin artı-

rılması. Mənfəətin bölünməyən hissəsi. Mənfəətin saxlanıl-

ması. Orta mənfəət səviyyəsi. Qrafik izahı. Daxili artım 

mənbələri.  

Məqsədlər ardıcıllığı. Mənfəət. Satışın həcmi. Artım 

ardıcıllığı. Yüksək dvident məqsədi. Davranış nəzəriyyəsində 

istiqamətlər. Firmanın çiçəklənməsi. 

Yüksək mənəvi vəziyyət. Onun təsiri. Fərdi variantlar. 

Davranış nəzəriyyəsində yapon modeli. Nəzəriyyədə ixtilaflar. 

Bixeviorizm nəzəriyyəsi. Xarici mühitin təsiri. 

 

MÖVZU 16.  

İSTEHSAL AMİLLƏRİ VƏ AMİL GƏLİRLƏRİNİN 

BÖLGÜSÜ NƏZƏRİYYƏSİ 

 

İstehsal amillərinin mahiyyəti və formalaşmasının 

zəruriliyi. İstehsal amillərinə dair nəzəriyyələr. İstehsal 

resursları və istehsal amilləri. Əsas və törəmə istehsal amilləri. 

Şəxsi və maddi istehsal amilləri. Əmək. Torpaq. Kapital və 

sahibkarlıq qabiliyyəti. Elmi-texniki tərəqqi. İstehsalın infor-

masiya amili. 



17 
 

İstehsal amillərindən istifadənin normaları. Qarşılıqlı əvəz 

olunma norması. Seçim norması. Mütləq  və qismən qarşılıqlı 

əvəz olunma. İstehsal amillərindən səmərəli istifadə. 

Səmərəliliyin müəyyən olunması prinsipi. Amillərdən 

istifadədə istehsal funksiyasının rolu. 

Gəlir anlayışı. Mikroiqtisadi səviyyədə gəlir. Gəlirlərin 

təsnifatı. Amillər üzrə təsnifat. Nominal, real və xalis gəlir. 

Ümumi gəlir dinamikası. Sahibkarlıq gəliri. 

Son hədd gəliri. Hesablanması. İstehsal miqyasının 

artması. Asılılığ qrafikləri. Funksional bölgü. İstehsal amilləri-

nin qiyməti. Maksimum gəlir və minimum zərər.  

İstehsal amilləri bazarında tələb və təklif. Mənfəətin 

hesablanması. İstehsal amilinə bazarın tələb və təklifi qrafiki. 

İstehsal amilləri bazarında fərdi tarazlıq qrafiki. İstehsal 

amillərinin son hədd məhsulu və son hədd gəliri qrafikləri. 

 

MÖVZU 17.  

ƏMƏK AMİLİ VƏ ONUN İQTİSADİYYATDA 

ROLU 

 

Əmək anlayışına metodoloji yanaşma. Əmək anlayışının 

tarixi təkamülü. Cəmiyyətin formalaşmasında əmək amilinin 

rolu. Cəmiyyətin iqtisadi həyatında əmək amilinin rolu. Əmək 

amilinə klassik yanaşma. Əmək amilinə marksist yanaşma. 

Əmək amilinə müasir yanaşmalar. 

Əmək və iş qüvvəsi. İnsanın əqli qabiliyyəti. İnsanın 

fiziki qabiliyyəti. İş qüvvəsinin formalaşması. İş qüvvəsinin 

formalaşması üzrə yaş məhdudiyyətləri. Əmək qabiliyyətli 

əhali. Əmək qabiliyyətli əhalinin yaşa görə müəyyənliyi. 

Qanunverici normalarla tənzimləmə. 

Əmək sərfinə görə ödənilən haqq. Əmək haqqı anlayışı. 

Əmək haqqının iqtisadi məzmunu. Əmək haqqı üzrə mövcud 

sistemlər. Əmək haqqının formaları. Vaxtamuzd əmək haqqı. 

İşəmuzd əmək haqqı.  
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        Əmək bazarında qiymətin formalaşması. Əvəzləmə 

effekti. Əmək haqqı tarifi üzrə qiymətləndirmə. Əməyin son 

həddi qrafiki. Əməyin qiymətində fərdi təklif. Ayrıca işçinin 

əmək təklifi qrafiki. İşçinin transfer qazancları. İqtisadi renta.  

        

MÖVZU 18. 

KAPİTAL VƏ TORPAQ AMİLİ 

 

Kapitalın mahiyyətinə dair klassik yanaşma. Kapitalın 

mahiyyətinə dair marksist yanaşma. Kapital anlayışına Keynsçi 

yanaşma. Kapitala dair digər müxtəlif yanaşmalar. Maddi 

istehsal sferası üçün kapital qoyuluşu. Kapitalın iqtisadi fəlsə-

fəsi. Kapital yığılmış istehsal vasitəsi kimi. Kapital yığılmış 

əmək kimi. 

Kapital bazarı. Qiymətin əmələ gəlməsi. Bazarda tələb və 

təklif. Kapitalın müxtəlif formaları. Kapitalın tarixi formaları. 

Kapitalın müasir formaları. Sələm kapitalı. Borc kapitalı. Tica-

rət kapitalı. Kapitala görə faiz.        

 Torpaq istehsal amili kimi. Torpaq rentasının mahiyyəti. 

Torpaq rentasının formaları. Birinci differensial renta. İkinci 

differensial renta. Mütləq renta. Mütləq rentanın hesablanması. 

Hasilat rentası. İnhisar rentası. 

Torpağın qiyməti. Torpağın qiymətini müəyyən edən 

amillər qrupu. Faiz norması və onun təsir gücü. Rentanın 

səviyyəsi. Rentanın səviyyəsində münbitlik amili. Rentanın 

səviyyəsində bazar amili. Rentanın səviyyəsində infrastruktur 

amili.  

Torpaq bazarı. Bazarda tələb və təklif. Tələbin 

formalaşması və qiyməti. Torpağın qiymətinə təsir edən süni 

amillər. Torpaq bazarında tarazlıq qrafiki. Rentanın torpağın 

son hədd məhsuldarlığından və torpağa tələbdən asılılığı. 
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MÖVZU 19.  

FƏRDİ TƏKRAR İSTEHSAL. MÜƏSSİSƏ 

RESURSLARININ HƏRƏKƏTİ 
 

Kapital qoyuluşu. İnvestisiya. Kapital dəyərinin artması. 

Xalis investisiyalar. Ümumi investisiyalar. İnvestisiya və 

aktivlər. İnvestisiyaların texnoloji quruluşu. 

Əsas kapital anlayışı.  Əsas kapitalın xüsusiyyətləri. Əsas 

kapital və sabit kapital anlayışlarının ümumi tərəfləri. Dövriyyə 

kapitalı. Dövriyyə kapitalının xüsusiyyətləri. Dövriyyə kapitalı 

dəyişən kapital kimi. Tədavül dairəsi. 

İnvestisiya resurslarının hərəkəti. Kapitalın dövranı. 

Kapital əsas fondlar kimi. Əsas fondların dövranında birinci 

mərhələ. Kapitalın dövranında ikinci mərhələ-məhsul mərhə-

ləsi. Kapital dövranında sonuncu mərhələ-pul mərhələsi. 

Kapitalın əsas mənbəyi. Sərbəstləşən pul vəsaitləri. 

         Kapitalın dövriyyəsi. Müəssisə və təşkilatlarda kapitalın 

dövriyyə sürəti. Dövriyyə sürətinin tezliyi məsələsi. Dövriyyə 

vaxtı. Tədavül vaxtı. Məhsulun reallaşması vaxtı. Dövriyyə 

vaxtında istehsal vaxtının nəzərə alınması. 

         Diskontlaşdırma anlayışı. Göstəricilərin hesablanması. 

Texniki üsul. Pulun cari və gələcək üsulu. Fond verimi və fond 

tutumu. Diskontlaşdırmada faiz dərəcələri. Əməyin kapitalla 

təminatlılığı. 

 

MÖVZU 20. 

GƏLİRLƏRİN BƏRABƏRSİZLİYİ. GƏLİRLƏRİN 

YENİDƏN BÖLGÜSÜ 

 

Bərabərsizlik. Gəlirlərin bərabərsizliyi. Sosial siyasət. 

Bərabərsizliyin səbəbləri. Bazar iqtisadiyyatında gəlir bölgüsü. 

Kapitala görə gəlirin bölgüsü. Fərdin gəlirləri. 
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Bərabərsizlik göstəriciləri. Desil əmsalı. Fondlar əmsalı. 

Kvintil əmsalı. Kvartil əmsalı. Dispersiya əmsalı. Cini əmsalı. 

Lorens əyrisi. Variasiya əmsalı. 

Sosial ədalət anlayışı. Sosial ədalət nəzəriyyəsi. Yenidən 

bölgü problemi. Libertarizm. Utilitarizm. Fərdi azadlığın 

üstünlüyü. Qrafik təsvirlər. Eqalitarizm. Meyarlar arasında 

seçim. 

Seçimin şərtləri. Seçim üsulları. Kompensasiya meyarı. 

Üstünlüklər. Əlyetər faydalılıqlar əyrisi. İctimai rifah. Funk-

sional asılılıq.  

Yenidən bölgünün formaları. Metodlar. Dövlət siyasəti 

və onun nəticələri. Pul ödənişləri. Subsidiyaların qrafik izahı. 

Onların təhrifedici təsiri. Natural yardımlar.  

 

MÖVZU 21. 

MİKROİQTİSADİYYATDA QEYRİ-

MÜƏYYƏNLİK AMİLLƏRİ. RİSKLƏR 

NƏZƏRİYYƏSİ 
 

Təsərrüfat riski. Mahyyəti. Səbəbləri. Riskin nəticələri. 

Riskin zəruriliyi. İqtisadi risklər. Onların növləri. İstehsal, 

kommersiya və maliyyə riskləri. 

Risklərə görə itkilər. İtkilərin növləri. İtkilərin mənfi 

effekti. Maddi itki. Vaxt itkisi. Xüsusi itki. Maliyyə itkiləri. 

Əmək itkiləri. 

İtkilərin quruluşu. Onları yaradan səbəblər. Riskin tipik 

mənbələri. İstehsal sahibkarlığında itkilər. Biznes planı və 

itkilər. İtkilərdə əmək məhsuldarlığı. Azalması problemi.  

Risk göstəriciləri. Onların qiymətləndirilməsi. Risk əyri-

si. Risk zonaları. Yol verilən risk zonası. Itki ehtimalları əyrisi. 

Hesablanma üsulları. Ekspert üsulu. Analitik üsul. 

Risklərin idarə edilməsi. İdarə etmə metodları. Məhdud-

laşdırma metodları. Əvəzetmək metodları. Yayınma metodları. 

Səpələmə metodları. Proqnozların əhəmiyyəti. 
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                                       MÖVZU 22.  

BAZARIN İFLASI NƏZƏRİYYƏSİ 
 

Xarici təsirlər. Xarici effektlərin yaranması. Onların təsir 

gücü. Xarici effektlərdə üçüncü tərəf. Mənfi xarici effektlər. 

İstehsalın xarici təsiri. İstehlakın xarici təsiri.  

Müsbət xarici effektlər. İstehsalın xarici qazancları. 

İstehlakın optimumu. Xarici effektlər problemi. Qloballaşma 

və xarici effektlər. Xarici effektlərin beynəlmiləlləşməsi. 

Regional xarici effektlər.  

Xarici effektlərin neytrallaşdırılması. Zərurət və üsullar. 

Tənzimləyici vergilər. Tənzimləyici subsidiyalar. Kənar 

effektlərdə dövlətin rolu. R.Kouz teoremi. Bazar sövdələşmələ-

rinin rolu. 

İctimai nemətlər. Xüsusi nemətlər. Bazarda qeyri-

müəyyənlik vəziyyət. Bazarın qeyri-müəyyənlik halını yaradan 

səbəblər. Təsərrüfat subyektlərin bu prosesdə davranışları. 

İctimai nemətlərin dəyərləndirilməsi. Transaksiya xərcləri.   

Assimetrik informasiya anlayışı. Limonlar bazarı. Müva-

zinət üzrə nəzəriyyələr. E.Lindel müvazinəti. E.Lindel 

müvazinətinin əsas prinsipləri. K.Tibu modeli. Tibu modelinin 

əsas cəhətləri.  

 
MÖVZU 23.  

BAZAR İQTİSADİYYATINDA DÖVLƏTİN ROLU 
 
Dövlətin iqtisadi rolu. İqtisadi rola müxtəlif baxışlar. 

Klassik yanaşma. Marksist yanaşma. Neoklassik yanaşma. 
Keynsçi yanaşma. Müasir yanaşma.  

Dövlətin iqtisadi funksiyaları. Minimal funksiyalar. İqti-
sadi sabitlik funksiyası. Rəqabətin qorunması üzrə funksiya. 
Gəlirlərin bölgüsü üzrə funksiya. Dövlətin minimal funksiyala-
rı. Dövlətin maksimal funksiyaları. Dövlətin digər tənzimləmə 
funksiyaları. 
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Dövlətin iqtisadiyyatda maksimal funksiyaları. Dövlətin 
iqtisadiyyata müdaxiləsi. Müdaxilənin nəzəri əsaslandırılması. 
Müdaxilənin hüdudları. İqtisadiyyata təsir formaları. Birbaşa 
təsir. Hüquqi-inzibati formada təsir imkanları.  

Dövlətin maliyyə-büdcə elementləri ilə təsir imkanları. 
Dövlətin pul-kredit sistemi elementləri ilə təsir imkanları. 
Gömrük aləti. Subsidiya və dotasiyalar. Borclanma üsulu. Pul-
kredit və sığorta üsulu.  

Dövlətin uğursuzluqları. Səbəblər. Aradan qaldırılması. 
Siyasi proseslər. Bürokratiya. Lobbiçilik. Bazarın uğursuzlu-
ğundan fərqlənən cəhətlər.  
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“MİKROİQTİSADİYYAT” KURSUNUN İŞÇİ 

PROQRAMI (MÖVZULARIN ADI VƏ ONLARIN 

PLANI, MÖVZULARA AYRILMIŞ MÜHAZİRƏ VƏ 

MƏŞĞƏLƏ SAATLARI) 

 

№ Mövzunun adı Müh. Məş. Cəmi 

1 Mövzu 1. Mikroiqtisadiyyat- 

iqtisadi nəzəriyyənin tərkib 

hissəsi kimi 

2 

 

- 2 

 1.1. İqtisadi nəzəriyyənin cə-

miyyətin həyatında rolu 

1.2. İqtisadi nəzəriyyənin pred-

meti və metodu 

1.3. İqtisadi nəzəriyyənin meto-

dologiyası və onun spesifikliyi 

1.4. İqtisadi nəzəriyyədə iqtisa-

diyyatın tətbiqi səviyyələri 

1.5. İqtisadi nəzəriyyənin əhə-

miyyətinin ümumi səciyyəsi 

 

   

2 Mövzu 2. Mikroiqtisadiyyatda 

əsas kateqoriyalar və qanun-

lar 

2 

 

2 4 

 2.1. Mikroiqtisadiyyatda əsas 

anlayışlar. 

2.2. İqtisadi kateqoriyalar və on-

ların spesifikliyi 

2.3. Mikroiqtisadiyyatda əsas qa-

nunlar 

2.4. İqtisadi maraqların təmin 

olunması 

2.5. İqtisadi nəzəriyyədə insan 

modelləri 
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3 Mövzu 3. Əmtəə və bazar an-

layışı 

2 2 4 

 3.1. İctimai təsərrüfatın əsas for-

maları və modelləri 

3.2. Əmtəə (bazar) təsərrüfat 

3.3 Bazar baxışların təkamülü. 

Bazar iqtisadiyyatı. 

3.4. Bazarın mahiyyəti. İqtisadi 

sistemdə funksiyaları və rolu 

3.5. Bazarın təsnifatı 

 

 

  

4 Mövzu 4. Bazar quruluşu və 

infrastrukturu 
2 2 4 

 4.1. Bazar quruluşunun mahiy-

yəti 

4.2. Bazar sisteminin çoxmeyar-

lılıq xarakteri 

4.3. Bazar infrastrukturunun 

mahiyyəti 

4.4. Bazar infrastrukturunun 

yaranması və əsas elementləri 

4.5. Birjalar və bazar iqtisadiyya-

tında onların rolu 

   

5 Mövzu 5. Tələb və təklifin 

formalaşması 
2 2 4 

 5.1. Bazar mexanizminin əsas 

qanunlarının xarakteristikası 

5.2. Tələb və onun azalması qa-

nunu 

5.3. Təklif və onun dəyişilməsi 

qanunu 

5.4. Tələbin və təklifin elastikli-

yi 

5.5. Bazar tarazlığı. Tələb və 

təklif qanunu 
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6 Mövzu 6. Bazar iqtisadiyya-

tında iqtisadi institutlar və 

mülkiyyət 
2 2 4 

 6.1. İqtisadi institutların mahiy-

yəti 

6.2. Mülkiyyət iqtisadi və hüqu-

qi kateqoriya kimi 

6.3. Mülkiyyət nəzəriyyələri 

6.4. Müasir iqtisadiyyatda mül-

kiyyətin növ və formaları  

6.5. Dövlətsizləşdirmə və özəlləş-

dirmə 

 

   

7 Mövzu 7. Bazarın sistem 

yaradan elementləri 

2 

 

2 4 

 7.1. Əmtəə və onun xassələri 

7.2. Dəyər, Dəyərlilik və fayda-

lılıq 

7.3. Əmək-dəyər və son hədd 

faydalılığı nəzəriyyəsi 

7.4. Pulun mahiyyəti, konsepsi-

yaları və funksiyaları 

7.5. Pul tədavülü qanunu. Pul 

sistemləri 

 

   

8 Mövzu 8. Bazar iqtisadiyyatı-

nın əsas subyektləri 

2 2 4 

 8.1. Ev təsərrüfatları və ailə 

bazar iqtisadiyyatının subyekti 

kimi 

8.2. Firma (müəssisə) ehtiyat-

ların istehlakçısı və təchizatçısı 

kimi 

8.3. Müəssisənin təşkilati-iqtisa-
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di formaları 

8.4. Təsərrüfat fəaliyyətinin əsas 

formaları: biznes, sahibkarlıq və 

kommersiya 

8.5. İqtisadiyyatda dövlət 

bölməsi 

 

9 Mövzu 9. Bazar mexanizmi: 

bazar tarazlığının təmin edil-

məsində qiymətin rolu 

2 2 4 

 9.1. A.Marşalın qiymət nəzəriy-

yəsi 

9.2. Tarazlıq qiyməti. Tələb və 

təklif qiyməti  

9.3. Qısamüddətli və uzunmüd-

dətli dövrlərdə tarazlıq qiymət-

lərinin müəyyən olunması 

9.4. Bazar iqtisadiyyatı şəraitin-

də qiymətlərin dövlət tənzimlən-

məsi 

9.5. Vergilərin qiymətlərin sə-

viyyəsinə təsiri 

 

   

10 Mövzu 10. Rəqabət və inhisar-

çılıq. İnhisarçı rəqabət nəzə-

riyyələri 

2 2 4 

 10.1. Rəqabət: anlayışı və növ-

ləri 

10.2. İnhisar və oliqapoliya 

10.3. Bazar hökmranlığı  

10.4. İnhisarçı rəqabət və oliqa-

poliya şəraitində firmanın dav-

ranışı 

10.5. Antiinhisar tənzimlənməsi 
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11 Mövzu 11. Təkmil rəqabət 

şəraitində firmanın davranışı 

2 2 4 

 11.1.Bazar qurluşlarının model-

ləri 

11.2. Təkmil rəqabətli bazar 

modeli 

11.3. Qısamüddətli dövrdə fir-

manın tarazlığı 

11.4. Uzunmüddətli dövrdə fir-

ma və sahənin təklifi 

11.5. Təkmil rəqabət və ictimai 

səmərəlilik 

 

   

12 Mövzu 12. İnhisar şəraitində 

firmanın davranışı 

2 2 4 

 12.1. İnhisar və onun müasir 

modeli 

12.2. Xalis inhisar şəraitində 

firmanın davranışı 

12.3. İnhisarçı firmanın qısa-

müddətli və uzunmüddətli dövr-

lərdə tarazlığı 

12.4. Qiymət ayrı-seçkiliyi 

12.5. İnhisar və cəmiyyət 

 

   

13 Mövzu 13. Mikroiqtisadiyyat-

da istehlakçı davranışı 

2 2 4 

 13.1. İstehlakçı davranışı və əm-

təənin faydalılığı 

13.2. İstehlakçı davranışının 

kardinalist nəzəriyyəsi 

13.3. İstehlakçı davranışının 

ordinalist nəzəriyyəsi 

13.4. Qeyri-müəyyənlik və risk 
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şəraitində istehlakçının səmərəli 

seçimi 

13.5. Məhsul elementlərinin 

xüsusiyyətlərinin təhlili əsasında 

istehlakçı seçimi 

 

14 Mövzu 14. İstehsal xərclərinin 

təbiəti və quruluşu 

2 2 4 

 14.1. İstehsal xərcləri: mühasi-

bat və iqtisadi yanaşmalar 

14.2. Qısamüddətli dövrdə 

istehsal xərcləri 

14.3. Uzunmüddətli dövrdə 

istehsal xərcləri 

14.4. İstehsal xərcləri və miqyas 

effekti 

14.5. İstehsal xərclərinin 

minimumlaşdırılması. İzokosta 

 

 

 

  

15 Mövzu 15. Alternativ firma 

nəzəriyyəsi 

2 2 4 

 15.1. Ənənəvi firma nəzəriyyə-

si: mənfəətin maksimumlaşdırıl-

ması 

15.2. Menecerial firma nəzəriy-

yəsi: satışdan gəlirin maksi-

mumlaşdırıması 

15.3. Artımın maksimumlaşdı-

rılması nəzəriyyəsi 

15.4. Firmanın davranış nəzəriy-

yələri. 

15.5. Məqsədlərin çoxluğu 

nəzəriyyələri 
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16 Mövzu 16. İstehsal amilləri və 

amil gəlirlərinin bölgüsü 

nəzəriyyəsi 

2 2 4 

 16.1.İstehsalın əsas amilləri 

16.2.İstehsal artımının istehsal 

amillərinin istifadəsindən 

asılılığı 

16.3. Amil gəlirləri nəzəriyyəsi 

16.4. Amil gəlirləri və onların 

funksional bölgüsü 

16.5.İstehsal amilləri bazarında 

tələb və təklif. Firmanın 

tarazlığı 

   

17 Mövzu 17. Əmək amili və 

onun iqtisadiyyatda rolu 

2 2 4 

 17.1. Əmək anlayışına tarixi-

nəzəri yanaşma 

17.2. Əmək və əməyin qiyməti 

17.3. Təkmil rəqabət şəraitində 

əmək bazarında qiymətin forma-

laşması  

17.4. Qeyri-təkmil rəqabət şə-

raitində əmək bazarında qiymə-

tin əmələ gəlməsi 

 

 

  

18 Mövzu 18. Kapital və torpaq 

amili 

2 2 4 

 18.1. Kapital: ənənəvi və müasir 

şərhlər 

18.2. Kapital bazarında qiymə-

tin əmələ gəlməsi 

18.3. Torpaq istehsal amili kimi 

18.4. Torpaq və torpaq rentası 

18.5. Torpaq bazarında qiymətin 

əmələgəlməsi xüsusiyyətləri 
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19 Mövzu 19. Fərdi təkrar isteh-

sal. Müəssisə resurslarının hə-

rəkəti 

2 2 4 

 19.1. Kapital qoyuluşlarının ma-

hiyyəti (investisiyalar) 

19.2. Əsas və dövriyyə kapitalı 

19.3. Müəssisənin investisiya 

resurslarının hərəkəti: kapitalın 

dövranı 

19.4. Kapitalın dövriyyəsi  

19.5. İnvestisiya layihələrinin 

qiymətləndirilməsi. Diskontlaş-

dırma 

 

 

 

  

20 Mövzu 20. Gəlirlərin bərabər-

sizliyi. Gəlirlərin yenidən böl-

güsü 

2 2 4 

 20.1. Gəlirlərin bərabərsizliyi: 

mahiyyəti və səbəbləri 

20.2. Gəlirlərin bərabərsizliyinin 

göstəriciləri 

20.3. Sosial ədalət nəzəriyyəsi 

20.4. Ədalətlilik və səmərəlilik 

arasında seçim 

20.5. Gəlirlərin yenidən bölgü-

sü: formaları, metodları və döv-

lət siyasətinin nəticələri 

 

 

  

21 Mövzu 21. Mikroiqtisadiyyat-

da qeyri-müəyyənlik amilləri. 

Risklər nəzəriyyəsi 

2 2 4 

 21.1. Təsərrüfat riski: mahiyyəti 

və səbəbləri 

21.2. İtkilərin növləri 
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21.3. İtkilərin quruluşu və onları 

doğuran səbəblər 

21.4. Risk göstəricisi və onu 

qiymətləndirməyin üsulları 

21.5. Riskləri idarəetmə metod-

ları 

22 Mövzu 22. Bazarın iflası 

nəzəriyyəsi 

2 2 4 

 22.1. Eksternalilər (xarici təsir-

lər) 

22.2. Xarici təsirlərin təsnifatı 

22.3. Xarici effektlərin neytral-

laşdırma zərurəti və üsulları 

22.4. İctimai və xüsusi nemətlər 

22.5. Asimmetrik informasiya 

    

23 Mövzu 23. Bazar iqtisadiyya-

tında dövlətin rolu 

2 2 4 

 23.1. Dövlətin cəmiyyətdə rolu-

na baxışların təkamülü 

23.2. Dövlətin minimal funksi-

yaları 

23.3. Dövlətin maksimal funksi-

yaları 

23.4. İqtisadiyyatda dövlət təsi-

rinin forma və alətləri 

23.5. İctimai seçim nəzəriyyəsi 

və dövlətin uğursuzluqları 

 

 

  

 CƏMİ 46 44 90 
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MÖVZULAR ÜZRƏ SAATLARIN BÖLGÜSÜ 

№ Mövzunun adı Müh Məş Cəmi 

1 Mikroiqtisadiyyat-iqtisadi nəzəriy-

yənin tərkib hissəsi kimi 

2 - 2 

2 Mikroiqtisadiyyatda əsas kateqori-

yalar və qanunlar 

2 2 4 

3 Əmtəə və bazar anlayışı 2 2 4 

4 Bazar quruluşu və infrastrukturu 2 2 4 

5 Tələb və təklifin formalaşması 2 2 4 

6 Bazar iqtisadiyyatında iqtisadi ins-

titutlar və mülkiyyət 

2 2 4 

7 Bazarın sistem yaradan elementləri 2 2 4 

8 Bazar iqtisadiyyatının əsas sub-

yektləri 

2 2 4 

9 Bazar mexanizmi: bazar tarazlığı-

nın təmin edilməsində qiymətin 

rolu 

2 2 4 

10 Rəqabət və inhisarçılıq. İnhisarçı 

rəqabət nəzəriyyələri 

2 2 4 

11 Təkmil rəqabət şəraitində firmanın 

davranışı 

2 2 4 

12 İnhisar şəraitində firmanın davranı-

şı 

2 2 4 

13 Mikroiqtisadiyyatda istehlakçı 

davranışı 

2 2 4 

14 İstehsal xərclərinin təbiəti və quru-

luşu 

2 2 4 

15 Alternativ firma nəzəriyyəsi 2 2 4 

16 İstehsal amilləri və amil gəlirlərinin 

bölgüsü nəzəriyyəsi 

2 2 4 

17 Əmək amili və onun iqtisadiyyatda 

rolu 

2 2 4 
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18 Kapital və torpaq amili 2 2 4 

19 Fərdi təkrar istehsal. Müəssisə 

resurslarının hərəkəti 

2 2 4 

20 Gəlirlərin bərabərsizliyi. Gəlirlərin 

yenidən bölgüsü 

2 2 4 

21 Mikroiqtisadiyyatda qeyri-müəy-

yənlik amilləri. Risklər nəzəriyyəsi 

2 2 4 

22 Bazarın iflası nəzəriyyəsi 2 2 4 

23 Bazar iqtisadiyyatında dövlətin 

rolu 

2 2 4 

 CƏMİ 46 44 90 
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