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Müasir iqtisadiyyatın mükəmməl qəbul olunması qəbul edilən qərarların 

effektivliyinin artırılmasından çox asılıdır. Belə ki, qəbul edilən qərarların 

optimallığı, müasirliyi, əsaslandırılmış olması insan fəaliyyətinin bütün sahələrində 

işin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəlməsinə təsir göstərir. Bu 

nöqteyinəzərdən qərar qəbuletmə idarəetmənin  mühüm funksiylarından biri olub, 

elmi əsaslara və qanunauyğunluqlara söykənməlidir. Odur ki, “ Qərar qəbuletmə 

nəzəriyyəsinin riyazi əsasları” kursunun ayrıca bir fənn kimi təhsilin magistr 

pilləsində tədris olunması vacib və aktualdır. Fənnin tədrisində əsas məqsədlər : 

- tələbələrin qərar qəbuletmənin prinsipləri nəzəri və praktiki metodları ilə tanış 

etmək, nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış həllərin tapılması alqoritmlərini 

öyrətmək, iqtisadi təhlil aparmaq və qoyulmuş məsələnin “ən yaxşı” həllinin 

tapılması üçün düzgün və effektiv həll metodlarını seçmək bacarığını 

formalaşdırmaqdan; 

- istər müəyyənlik, istərsə  də risk və qeyrimüəyyənlik  şəraitində həllin (qərarın) 

tapılması metodları və nəzəriyyəsi sahəsində bilikləri daha da 

genişləndirməkdən ibarətdir. 

Fənni öyrəndikdən sonra tələbələr: 

- qərar qəbuletmə nəzəriyyəsinin əsas prinsipləri və imkanları haqqında 

müəyyən təsəvvürə malik olmalı; 

- qərar qəbuletmə nəzəriyyəsinin metodoloji əsaslarını, qərarların seçilməsi 

metodlarını mənimsənilməsi; 

- qərar qəbuletməyə dair əldə etdikləri nəzəri biliyi müəyyənlik, risk və qeyri-

müəyyənlik şəraitində həllin tapılması və düzgün qərarın qəbul edilməsi üçün 

istifadə etməli ; 

- tədris prosesində öyrəndiklərindən riyazi modellərin qurulması, tətbiqi 

məsələlərinin effektiv və ya optimal həllinin tapılması prosesində istifadə 

etməli, müqayisəli təhlil aparmağı bacarmlıdırlar.  

           Mənimsənilmiş biliklərin tətbiqini reallaşdırmaq məqsədi ilə nəzəri kurs 

məşğələlərlə olunur. 

                                             Fənnin məzmunu 

Giriş. Qərar qəbuletmənin əsas anlyışları, metodoloji əsasları və 

prinsipləri. Sistemli təhlilin mərhələləri. 

Müəyyənlik şəraitində qərar qəbuletmə. Xətti proqramlaşdırma 

modelləri və onların həll üsulları. 



Risk şəraitində qərar qəbuletmə. Riyazi gözləmə kriteriyası, riyazi 

gözləmə və dispersiyanın kombinasiyası, son hədd kriteriyası. Misllar. 

Qeyri-müəyyənlik şəraitində qərar qəbuletmə. Laplas, Sevic, Qurviç, 

minimaks kriteriyaları. Misallar. 

Qərar qəbuletmənin çoxkriteriyalı məsələləri. Məslənin ümumi şəkildə 

qoyuluşu. Effektiv və zəif effektiv həll anlayışları. Pareto və Sleyter çoxluqları. 

Çoxkriteriyalı maksimallaşdırma məsələsinin həll üsulları. 

Qərar qəbuletmənin ekonometrik üsulları. Reqresiya modelləri. Ən kiçik 

kvadratlar üsulu. Çoxölçülü reqresiya. 

Qərar qəbuletmənin Markov tipli modelləri. Markov zənciri. Markov 

zəncirində qərar qəbuletmənin mahiyyəti. 
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