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Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinin iddiaçıları müəyyən edilmiş qaydada ixtisas fənnindən
fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün imtahan verməlidirlər (Elmi dərəcələrin və elmi
adların verilməsi qaydaları Haqqında Əsasnamənin 9 bəndi).
*******************************************************************
Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universiteti«Maliyyə» fakültəsinin Elmi Şurasının iclasının
qərarı ilə nəşr olunur(03.12.2014. 10 saylı protokol).
******************************************************************
5301.01. «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi» Elm sahəsi üzrə Fəlsəfə üzrə
doktoru proqramınınında Bank işi» kafedrasında tədris olunan - «Pul və banklar»; «Maliyyə
bazarı» «Maliyyə –kredit insitutları»;«Bank işi»;«Monetar siyasət»; «Beynəlxalq valyuta –
kredit münasibətləri» əsas fənnlərdə əks olunan mövzularəhatə olunur.
İmtahana hazırlıq prosesində doktorantlar monetar iqtisadiyyat üzrə elmi nəşrlərlə və
dünya təcrubəsi kontekstində Azərbaycanda bank sisteminin stabil və təhlükəsiz fəaliyyətinin
təmin edilməsi və tənzimlənməsi prinsipləri, qaydaları və normaları əks etdirən normativ
sənədlərlərlə tanış olmalı və özəlliklə Azərbaycan maliyyə - bank industriyası haqqında ətraflı
bilik və məlumatlara sahib olmalıdırlar.
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Giriş
5301.01. «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi» elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru
proqrami üzrə ixtisas p r o q r a m ı («Bank işi» kafedrasında tədris olunan əsas fənnlər üzrə) üzrə
tədrisin metodoloji və nəzəri əsası iqtisadi nəzəriyyənin, maliyyə və kredit nəzəriyyəsinin
müddəaları, maliyyə hüququ, Azərbaycan Respublikasının maliyyə-bank institutlarının
fəaliyyətini tənzimləyən Qanunlar və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının bankların
fəaliyyətinə dair hazırladığı Normativ xarakterli sənəd və təlimatlar təşkil edir. Tədris prosesində
beynəlxalq əhəmiyyətli maliyyə -kredit təşkilatlarının və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının normativ xarakterli sənəd və təlimatlarlarından,

elmi-tədqiqat nəşrlərinə istinad

məqsədəuyğundur.
Imtahana hazırlıq prosesində doktorantlar monetar iqtisadiyyat üzrə elmi nəşrlərlə və
dünya təcrubəsi kontekstində Azərbaycanda bank sisteminin stabil və təhlükəsiz fəaliyyətinin
təmin edilməsi və tənzimlənməsi prinsipləri, qaydaları və normaları əks etdirən normativ
sənədlərlərlə tanış olmalı və özəlliklə Azərbaycan maliyyə - bank industriyası haqqında ətraflı
məlumatlara sahib olmalıdır.
5301.01. «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi» Elm sahəsi üzrə Fəlsəfə üzrə
doktoru proqramınınında Bank işi» kafedrasında tədris olunan - «Pul və banklar»; «Maliyyə
bazarı» «Maliyyə –kredit insitutları»;«Bank işi»;«Monetar siyasət»; «Beynəlxalq valyuta –
kredit münasibətləri» əsas fənnlərdə əks olunan mövzularəhatə olunur.
5301.01. «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi» Elm sahəsi üzrə Fəlsəfə doktoru
proqramı üzrə ixtisas fənnindən imtahanın nəticələrinə qoyulan tələb.
İmtahanda qazanılan ən yüksək qiymət 5 (əla) -dir.İmtahan biletinə bir qayda olaraq
fənni əhatə edən 5 sual daxil edilir, o cümlədən - 2 sual bank işi kafedrası üzrə və 2 sual isə
maliyyə kafedrasına daxil olan mövzular. Sonuncu, yəni 5- ci sual isə doktorantın bilavasitə
təhkim olunduğu kafedranın profilinə və onun dissertasiya işinin mövzusu ətrafında doktorantın
məsələlərə baxışını nəzərə alaraq qiymətləndirilir.Hər sualun cavabı 1 bal ilə qiymətləndirilir.
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I. «Pul və banklar».
Pul: mahiyyəti, funksiyaları və formaları.İqtisadi həyatda pulun istifadəsi. Mübadilə
prosesi sistemində barterin rolu. Barter iqtisadiyyatının problemləri.Bankların yaranması tarixin
böyük iqtisadi inqilabı kimi.
M↔Mşəklində olan dəyişimin M→P və P→M formasına keçidin səbəbləri. Pulun forma və
növləri. Pulun funksiyaları. Pul dəyər ölçüsü funksiyası, qiymət miqyası, hesab pulları. Pul
mübadilə vasitəsi kimi. Pulun yığım vasitəsi funksiyası kimi. Pul gələcək ödəmələr üçün ölçü vahidi
kimi.Dünya pulları.
Pulun modern funksiyaları.
Pul haqqında nəzəri baxışlar. Klassiklərin pul haqqında nəzəriyyələri. Yeni klassiklərin
pul haqqında nəzəri düşüncələri. Keynesin pul haqqında nəzəriyyəsi. MiltonFredmanın pul haqqında
nəzəriyyəsi.
Pul sistemi. Pulun tədavül sürəti.Pul sisteminin tipləri: əmtəə, metal (monometal və
biometall), fidusiar (kağız və kredit-kağız, elektron). Pul sisteminin idarəetmə prinsipləri. Pul
sisteminin elementləri. Kağız pul sistemi. Kağız pul sistemindəvalyuta kursu. Pul kütləsi anlayışı. Pul
aqreqatları. Pul bazası. Pul tədavülünün sürəti. Pul tədavülünün qanunu. Pul kütləsinə təsir edən
amillər. Pula tələb və təklif. Pul miqdarı ilə qiymətlər arasındakıəlaqələrin təhlili. Azərbaycanda
pula tələb və pul aqreqatları. Azərbaycanda nağd pul tədavülünün təşkili. Monetizasiya.
İnflyasiya və antinflasiya siyasəti.İnflyasiya haqqında nəzəri düşüncələrin təhlili. Keynes
məktəbinin inflyasiya haqqında nəzəri düşüncələrinin təhlili. MiltonFriedmanıninflyasiya haqqında
nəzəri düşüncələrin təhlili. İnflyasiyanın mahiyyəti. İnflyasiyanın formaları. İnflasiyasının ölçülməsi
qaydası. İnflyasiyaya güclənməsinə təsir edən amillər.İnflyasiyanın iqisadiyyata təsiri.
Antiinflyasiya tənzimlənmə siyasəti: monetar, büdcə, valyuta, kredit, qiymət, strukturial,
antimonopoliya və xarici ticarət tədbirləri. Gəlir və qiymətlərin tənzimlənməsi metodu. Dünya
təcrübəsi

kontekstindəAzərbaycanda

inflyasiyaya

qarşı

mübarizə.

Deflasiya.

Staqflasya.

Devalvasiya.
Kreditin mahiyyəti. Yığım-investisiya əlaqəsi.Yığımı stimullaşdıran amillər. İnvestisiyanı
stimullaşdıran amillər. Kredit sisteminin iyerarxiyahəlqələri. Kredit institutları: əmanət qəbul edən
və əmanət qəbul etməyən kredit təşkilatları.
Kreditin mahiyyəti, prinsipləri, forma və növləri. Kreditin qanunları. Kreditin prinsipləri.
Kreditin forma və növləri. İstifadə formasına görə kreditlər: istehsal krediti, istehlak krediti və
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investisiya krediti. Təminat formasına görə: açıq kredit və təminatlı kredit. Kreditin iqtisadiyyatda
rolu.

Kredit

multiplikatoru.

Kreditləşmənin

iqtisadi

əhəmiyyəti

və

kredit

tələblərinin

dəyərləndirilməsi.
Faiz nəzəriyyəsi və faizin iqtisadi mahiyyəti. Faiz və faiz haqqındaiqtisadçiların
nəzəridüşüncələrinin təhlili.Klassiklərin faiz haqqinda nəzəriyyələri. Yeni klassiklərin faiz
haqqında nəzəri düşüncələri. Keynesinfaiz haqqında nəzəriyyəsi. MiltonFredmanın faiz haqqında
nəzəriyyəsi. Faiz dərəcələri və müddət. Faiz dərəcələrinə təsir edən amillər. İnflyasiya və faiz
arasında əlaqələrin təhlili. Nominal və real faiz.
Bank sistemi: Mərkəzi Bankı və kredit təşkilatları. Fəaliyyət növlərinə görə Banklar.

Tövsiyəolunanədəbiyyat
1. Abbasov Ə.M., Məmmədov Z.F. Bank işi və e-bankçılıq. Bakı, 2003. – 400 s.
2. Abdullayev Ş. E. Bank işi. Bakı, 2009.
3. Bəşirov R.A. Pul kredit və banklar. Bakı,AzDİU,2012.
4. R.Rzayev. Pul kredit və banklar. Bakı,AzDİU,2000
5. Zeynalov V. Maliyyə və kredit . Dərslik. Bakı, 2007.
6. Məmmədov Z.F. Pul, kredit və banklar. Dərslik . Бакı, 2010.
7. Məmmədov Z.F, Zeynalov Z.H. Pul, kredit və banklar və valyuta. Бакı, 2005.
8. Деньги, кредит и банки. /Учебник/. M.: Проспект, 2003.
9. Деньги, кредит и банки /под.ред. Г.Н.Белоглазовой. М. Юрайт-издат. 2004.
10. Иванова В.В., Соколова Б.И.Деньги. Кредит. Банки. Учебник. - 2-е изд.-М.: Проспект,
2010. − 848 c.
11. Финансовыеинституты, рынки и деньги. Питер 2000.
12. Ф.Мишкин. Экономическаятеорияденег, банковскогодела и финансовыхрынков. М.,
2000.
13. Деньги, кредит и банки. Москва. Финансы и статистика, 1999.
14. Современныеденьги и банковскоедело. Москва,2000.
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II. Maliyyə bazarı
Yığımpul gəlirinin istehak üçün sərf edilməmiş hissəsi kimi. Yığıma təsir edən amilər.
Klassik və neoklassik iqtisadçılara görə yığım faizin bir funksiyası kimi. Qiymətli kağızlar
bazarında investisiya fəaliyyətinin məqsədləri.
İnvestisiyaların təsnifatı.Investisiya prosesinin maliyyə təminatı.
Maliyyə

-

kredit

insitutları.Maliyyə

bazarlarında

əmanət

toplayan

kredit

təşkilatları.Bankçılığın əsas prinsipi: likvidlik, təhlükəsizlik və mənfəət. Bankların əsas məqsədi.
Əmanətin miqdarına və strukturuna təsir edən amillər. Bankların fəaliyyət növləri. Faizsiz
Bankçılığın mahiyyəti. İslam bank sisteminin fəlsəfəsi.
Əmanət qəbul etməyən maliyyə təşkilatları. İnvestisiya bankları. İnkişaf bankları. Sosial
güvənlik qurumları. Maliyyə şirkətləri. İnvestisiya fondları. Pensiya fondları. Sığorta şirkətləri.
Qiymətli kağızlarlarla əməliyyat aparan şirkətlər. Sığorta şirkətləri. Həyat sığorta şirkətləri.
Maliyyə bazarı və kapital aktivlərinin qiymətləndirilməsi.Pul bazarı və sərmayə bazarı.
Dövlət qiymətli kağız bazarı. Korporativ qiymətli kağız bazarı.
Maliyyə bazarının

təşkili. Pul bazarında istifadə olunan maliyyə alətləri. Kapital

bazarında əməliyyat görən əsas maliyyə alətləri. Derivativ kredit alətləri: Forward, Futures,
Opsiyon və SWAP.
Sığorta bazarı.Sığorta sistemi və sığorta haqqında qanunvericilik. Sığortanın iqtisadinəzəri əsasları. Sığorta işinin təşkilinin prinsip və funksiyaları. Sığorta işinin təşkili. Sığorta
agenti. Sığorta brokeri.
Sığorta müqaviləsinin məzmunu. Sığortalının vəzifələri. Sığortaçının vəzifələri. Sığorta
fəaliyyətinin əsasları və sabitliyi. Siğorta fəaliyyətinə dövlət nəzarəti.
Azərbaycanda siğorta fəaliyyətinin təsnifati. Sığorta bazarı və onun sosial-iqtisadi
məzmunu. Sığorta bazarının strukturu. Siğorta bazarinda fəaliyyət göstərən peşəkar iştirakçilar.
Sıgorta şirkətlərində korporativ idarəetmə standartı.
Qiymətli kağiz bazari və birja.Qiymətli kağızlar bazarının umumi funksiyaları. Qiymətli
kağızlar bazarının xüsusi fünksiyaları. Qiymətli kağız bazarının strukturu. Fond birjası. Səhm bazarı.
İstiqraz bazarı.
Qiymətli

kağızlar bazarında fəaliyyət növləri: broker fəaliyyəti; diler fəaiiyyəti;

qiymətli kağızların idarə olunması üzrə fəaliyyət; depozitar fəaliyyəti; qiymətli kağızların
sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə fəaliyyət; klirinq fəaliyyəti; fond birjası fəaliyyəti.
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Maliyyə bazarının investisiya imkanlarının fundamental və texniki təhlili.Birja
kurslarının müəyyən edilməsində birbaşa və ya dolayı amillər. İnvestisiya fond alətlərinin
qiymətləndirilməsində istifadə edilən metodlar.Makroiqtisadi fundamental təhlil göstəriciləri.
Sahəvi fundamental təhlildə sahələrin investisiya cazibədarlığının qiymətləndirilməsi.
Mikroiqtisadi təhlil.
Texniki təhlil.Bazarın texniki və ya daxili təhlili, qiymət dəyişikliyinin öyrənilməsi.
Aksiya bazarının texniki təhlili. Klassik texniki təhlilin mahiyyəti. Trendlər, onların növləri,
həyat silsiləsi və hərəkət müddətlərinin müəyyən edilməsi.Trend təhlili və onun məqsədləri.
Maliyyə

bazarında investisiya riskinin qiymətləndirilməsi.Bazar iqtisadiyyatında

investisiya qoyuluşunun imkanları. Maliyyə

bazarında riskin əsas növləri: sistematik risk və

qeyri-sistematik risk.Kommersiya riskinin əsas faktorları. Maliyyə riski. İnflyasiya riski. Kredit
riski. İnvestisiya riski və növləri.
İnvestisiya riskinin qiymətləndirmə metodu. Qiymətli kağızlar bazarında investisiya
riskinin

qiymətləndirilməsi

qiymətləndirilməsi

metodları:

metodu.Iqtisadi-riyazi

statistik

təhlil,

modelləşdirmə

faktor
metodu

təhlili,

ekspertlərin

maliyyə

riskinin

qiymətləndirmə metodlarından biri kimi.
Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağız bazarının inkişaf proqramının məqsəd və
vəzifələri.
Beynəlxalq maliyyə bazarları.Beynəlxalq kapitalın hərəkəti.

Beynəlxalq maliyyə

əməliyyatının əsas məqsədi. Beynəlxalq kapital ixracı. Pul bazarlarındakı işləmlər. Beynəlxalq
kapital bazarında işləmlər. Beynəlxalq kredit bazarı. Avrodollar bazarı. Beynəlxalq maliyyə
bazarlarının strukturu. Beynəlxalq birjaların təsnifatı. Super birjalar( Nyu-York birjası,Evronext
birjası, Tokio birjası və London birjası). Böyük birjalar və Kiçik birjalar.Birja indeksləri.Baki
Fond Birjasında Qiymətli Kağızların Listinqi.Qiymətli kağızların delistinqi.

Ədəbiyyat
1. Z.F. Məmmədov.«Bank fəaliyyətinin Əsasları».Dərslik. Bakı: Azərnəşr. 2014.
2. Z.F. Məmmədov.Maliyyə və kredit. Dərslik. – Бакı, 2008.
3. Z.F. Məmmədov. Xalq kapitalizmin formalasmasi və inkisafinda qiymetli kagizlar bazarının
rolu. – Baku.: Elm, 2006. -320 c.
4. Z.F. Məmmədov. Finans iqtisadiyyatı. –Бакı: Qanun, 2003. - 375 c.
7

5.

Баринов Э.А., Хмыз О.В. Рынки: валютные и ценных бумаг.М.: Экзамен, 2001.

6. Волосский А.А. Инструменты финансового рынка: учебное Пособие. — Новосибирск,
2000.
7. Галанов В.А. Международный финансовый рынок: учебное Пособие. — М.: Магистр,
2007.
8. Дмитриев В.А. Глобализация и формирование мирового фи-нансового рынка. — М.:
Васиздаст, 2006.
9. Ильин А.А. Валютный и денежный рынок. — М.: РГБ, 2003.
10. Клоков В.И. Финансовые рынки: учебное пособие. — СПб.: Изд-во СЗАГС, 2005.
11. Международный финансовый рынок / под ред. В.А. Слепо-ва, Е.А. Звоновой. — М.:
Магистр, 2007.
12. Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела, финансовых рынков. —
М.: Аспект Пресс, 2007.
13. Попов К.А. Современная структура мирового финансового Рынка. — М.: МАКС Пресс,
2005.
14. Рынок ценных бумаг: учебное пособие для вузов / под ред. Е.Ф. Жукова. — М., 2007.
15. Суэтин А.А. Международный финансовый рынок: учебник— М.: КНОРУС, 2007.
16. Ширяев В.И. Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление
финансами и рисками. — М.: комкнига, 2007. Банк В.Р. и др. Финансовый анализ:
Учебное пособие. - Москва: Проспект, 2009. - 352 с.
17. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы
функционирования. Уч. пос. - 4-е изд.-М.: кнорус, 2010. УМО − 272 c.
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III.Maliyyə –kredit insitutları
Maliyyə

xidmətləri təklif edən

təşkilatlar.Depozit institutları.Əmanət toplayan

təşkilatlar. Kommersiya banklarının fəaliyyət növləri.Kredit ittifaqları.Əmanət bankları. Əmanət və
Kredit

birlikləri. Pоçt-bank qurumları. Maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində poçt

rabitəsinin milli operatoru və onun fəaliyyət növləri.
Qiymətli kagız Bazarının inkışafında Peşəkar İştirakçilarinin fəaliyyəti.
Kredit

təşkilatları.Azərbaycan

Respublikasinin

bank

sistemininhüquqi

əsaslari.

Azərbaycanda bank sisteminin fəaliyyətini tənzimləyən əsas qanunlar. Bank sistemində böhran.
Bank sistemində antiböhran tədbirlər

proqramı. Bank sistemində nəzarət modelləri. Bank

sistemində əmanətlərin siğortalanmasi.Əmanət sığorta sisteminin məqsəd və vəzifələri.
Mərkəzi banklarinin məqsəd və vəzifələri. Azərbaycan respublikasinin mərkəzi bankin
fəaliyyətinin ümumi əsaslari və əməliyyatlari. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Pul
siyasəti və Maliyyə Sabitliyi Komitəsi.Mərkəzi Bankfunksiyaları. Mərkəzi Bankın Pul
siyasətinin alətləri: açıq bazarda əməliyyatların aparılması; faiz dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi; kredit təşkilatları üçün məcburi ehtiyatların müəyyənləşdirilməsi; kredit təşkilatlarının
yenidən maliyyələşdirilməsi;

depozit əməliyyatlarının aparılması; bank əməliyyatlarının

məhdudlaşdırılması; beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş pul siyasətinin digər alətləri.
Ödəniş sistemı və nağdsız hesablaşma sistemi anlayışlarının məzmunu. Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankının ödəniş sistemləri sahəsində fəaliyyəti. Nağdsız hesablaşma
formaları.Müasir maliyyələşmə sistemləri. Lizinq. Faktorinq. Forfatinq.Françayzinq.Alternativ
maliyyə insitutlari (islam bankinq). İslam maliyyə sistemi.
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Монография. 2011. 360 с.
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IV. Bankfəaliyyətinin əsasları
Bank işininin fəlsəfi mahiyyəti. Bank sisteminin təsnifatı. Bank sisteminin təşkili və
insitutsional həlqələri. Bank sisteminin tarixi inkişafı. Azərbaycanda bank sisteminin tarixi
inkişafı. Azərbaycanda bank sisteminin fəaliyyətinin hüquqi əsasları.
Bank sistemində aktiv həcminə görə bankların təsnifatı. Kapitalın mülkiyyətinə görə
bankların təsnifatı. Azərbaycan Respublikasının bank sistemində xarici kapitalın iştirakı.
Fəaliyyət növlərinə görə banklar. Holdinq bankçılıq. Pərakəndə bankçılıq.Toptan bankçılıq.
Beynəlxalq bankçılıq. On- line bankinq xidmətləri. Faizsiz bank modeli.
Azərbaycanda müasir bank sisteminin xarakteristikası. Azərbaycan bank sektorunun
icmalı. Azərbaycan bank sektorunun kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri. Azərbaycan bank
sisteminin öhdəlikləri. Azərbaycan bank sisteminin aktiv strukturu. Azərbaycan bank sektorunun
kapitalı. Azərbaycan bank sektorunun fəaliyyətinin maliyyə göstəriciləri.
Bank sistemində böhran anlayışı. Bank sistemində böhranların tarixi inkişafı. Sistemli
bank böhranlarının səbəb və nəticələri. Böhranın bank sistemində islahatların gücləndirilməsinə
təsiri . Qloballaşma və Bank böhranı. Qlobal «Yoluxma» effektinin milli iqtisadiyyata təsiri.
Bank sistemində tətbiq olunan antiböhran siyasət. Bank sistemində nəzarətmakromaliyyə sabitliyinin əsas amili kimi.
Əmanət siğorta sistemi bank sistemində böhranlara qarşı əsas maliyyə insitutu kimi.
Azərbaycanda Əmanət siğorta fondunun fəaliyyəti.
Bankların resurs bazası.

Bank kapitalının formalaşma qaydası. Bankların xüsüsi

kapitalının funksiyası: müdafiə, operativ, tənzimləmə funksiyaları. Bank kapitalinin və onun
adekvatliğinin hesablanmasi qaydaları.
Bankın məcmu kapitalının mahiyyəti. Bankın məcmu kapitalının strukturu:İ və İİ
dərəcəli kapital.
Bank fəaliyyətində

əmanətin önəmi və əmanətin tərkibi. Kommersiya banklarının

depozit siyasəti. Bankların resurs bazasının formalaşmasında hüquqi və fiziki şəxslərindən cəlb
olunmuş vəsaitlər. Məcmu öhdəliklərin strukturu. Azərbaycan Bank sektorunun öhdəliklərinin
strukturu.Azərbaycanbanklarında

əmanətlərin

strukturu.Bank sisteminin öhdəliklərində

Mərkəzi Bankdan cəlb edilmiş resurslar.
Banklarin aktiv əməliyyatları. Aktiv əməliyyatların mahiyyəti. Bank aktvlərinin
strukturu. Aktiv göstəricilərinin keyfiyyəti.Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə ölçülməsi. Bankda
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likvidliyin mahiyyəti. Bank likvidliyinin göstəriciləri.

Bank xidmətlərinin növləri. Kreditin

mahiyyəti, prinsipləri, forma və növləri. Bankların investisiya prosesində iştiraki. Bankların
qiymətli kağız bazarında əməliyyatı. Bankların valyuta əməliyyatı.
Beynəlxalq bank anlayışı. Beynəlxalq bankların insitisuonal xidmət vahidləri.
Bank menedcmentinin mahiyyəti.Bank menedcmentinin məqsəd və vəzifələri. Bank
menedcmentinin inkişaf və böhran prosesində əhəmiyyəti.Bank fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.
CAMEL – banklarda etibarlılıq ölçüsü kimi. Banklarda daxili nəzarət və daxili auditin təşkili.
Bank fəaliyyətinin idarəetmə sistemində bank

marketinqi. Banklarda marketinq

fəaliyyətinin özəllikləri. Banklarda məhsul və xidmət istehsalı və qiymət siyasəti. Banklarda
kommunikasiya siyasəti.
Banklarda mühasibat uçotu işinin təşkili. Bank sistemində maliyyə hesabatlarının tərtib
və təqdim olunması. Maliyyə hesabatlarının elementləri. Maliyyə hesabatları elementlərinin
tanınması. Maliyyə hesabatı elementlərinin qiymətləndirilməsi. Uçotsiyasəti.
Azərbaycan Respublikasinda fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarinda mühasibat
uçotunun aparilmasi qaydaları.Banklarda mühasibat uçotu.
Bank fəliyyətinin
informasiya bazası. Bank

maliyyə nəticələrinin

təhlili. Banklarda

sisteminin maliyyə dayanığlığı. Bankın

maliyyə təhlilinin
ödəniş qabiliyyətinin

mahiyyəti.
Bank fəaliyyətində risklər. Bank risklərinin mahiyyəti. Banklarda kredit riski. Kredit
riskinin ölçülməsi. Beynəlxalq risk idarə standartları və Bazel I, II tövsiyələri:minimum kapital
gərəkliyi, nəzarət sistemi və bazar intizamı qaydaları.
Bazar risklərinin ölçülməsi.Risklərin idarə edilməsi sistemi. Banklarda risklərin idarə
edilməsi funksiyasını həyata keçirən təşkilati struktur. Risklərin idarə edilməsi siyasəti.Risklərin
idarə

edilməsi

qaydaları.

Risklərin

müəyyənləşdirilməsi.

Risklərin

ölçülməsi

və

qiymətləndirilməsi.
Banklarda korporativ idarəetmə sistemi. Fidusiar vəzifələr - bankın maliyyə
göstəricilərinə nəzarət və onların qiymətləndirilməsi. Bankın idarə edilməsi, təşkilati strukturu və
reqlamenti. Müşahidə Şurası və onun iclasları. Müşahidə Şurasına verilən məlumat və
hesabatlar.Müşahidə Şurasının digər inzibatçılarla münasibətdə fidusiar vəzifələri. İdarə Heyəti.
Audit Komitəsi və daxili audit. Bank fəaliyyətində daxili komitələr.
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V. Monetar siyasət
Pul nəzəriyyəsinin tarixi. Müxtəlif pul konsepsiyaları və onların əsas istiqamətləri. Pula
tələb nəzəriyyəsi. Klassik pula tələb nəzəriyyəsi. Keynesyen pula tələb nəzəriyyəsi. Portfel
nəzəriyyəsi. M.Fredmanın monetar nəzəriyyəsi. Pul təklifi nəzəriyyəsi. Faiz nəzəriyyəsi. Pul
təklifi və faiz.
Pul siyasətinin məzmunu.

Pul siyasətinin məqsədi.

Pul siyasətinin əsas və əlavə

göstəriciləri. Mərkəzi Bankın alətləri. Açıq bazar əməliyyatı. Reeskont siyasəti. Məcburi
ehtiyat normaları. Pul miqdarına nəzarət. Pul siyasətinin əməliyyat hədəfləri (operating targets).
Pul siyasətinin vasitəçi hədəfləri (intermediate targets).
Pul-kredit siyasəti, fəaliyyət dövrünə görə onun ayrı-ayrı məqsədlərinin bir-birindən
fərqləndirilməsi. Pul-kredit siyasətinin əsas vəzifələri. Faiz siyasəti. Marja. Faizin növləri və
hesablanma metodları. Yenidənmaliyyələşdirmə dərəcəsi ilə verilən mərkəzləşdirilmiş kreditin
müxtəlif formaları. Kredit tənzimlənməsində Mərkəzi Bankın rolu.
Pul-kredit siyasəti alətlərindən olan valyuta intervensiyası. Valyuta siyasəti onun
məqsəd və vəzifələri. Valyuta tənzimlənməsinin vasitələri. Valyuta məzənnələri. Nominal və
real valyuta məzənnələri, ona təsir edən amillər. Valyuta rejimi. Valyuta bazarı və onun
tənzimlənməsi. Inzibati və ya qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normativ qaydalar sistemi olan
valyuta məhdudiyyətləri. Valyuta siyasəti və valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi.
Azərbaycanda valyuta ehtiyatlarının formalaşması və istifadəsi.

Valyuta nəzarəti

orqanları və agentləri. Məzənnə siyasəti. Valyuta kursuna müdaxilə və nəticələri. Valyuta
kursuna təsir edən amillər. Dollarizasiya və qeyri-sabitlik.
Pul kütləsinin aqreqatları. Monetizasiya. Azərbaycanda nəğd pul tədavülüünn təşkili.
Depozit multiplikatoru.
Mərkəzi Bankın məqsəd və funksiyaları. Mərkəzi Bank dövlətin maliyyə agenti kimi.
Mərkəzi

Bank

nəğd

pul

tədavülünün

təşkilini

həyata

keçirən

orqan

kimi.

Faiz

koridoru.Beynəlxalq qeyri-valyuta ehtiyatlarının idarə olunması.Mərkəzi Bankın kredit
təşkilatları ilə münasibətləri.Mərkəzi Bank kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət edən orqan
kimi.Mərkəzi Bank sonuncu instansiya kreditoru kimi.
Maliyyə monitorinqi.Pul tədavülünün şəffaflığı. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinə qarşı mübarizə. terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və ona qarşı mübarizə. Maliyyə
monitorinqi xidmətinin fəaliyyət istiqamətləri. Maliyyə monitorinqi orqanıcinayət yolu ilə əldə
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edilmiş

pul

vəsaitlərinin

və

ya

digər

əmlakın

leqallaşdırılması

və

terrorçuluğun

maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində səlahiyyətləri həyata keçirən dövlət orqanı
kimi.
İnflyasiya və antiinflyasiya tənzimləmə siyasəti. İnflyasiya nəzəriyyəsi.İnflyasiyanın
mahiyyəti. Inflyasiyanın əsas pul və qeyri-pul amilləri.

Pul tədavülünün optimizasiyası.

Antiinflyasiya tənzimlənmə siyasətinin metodları.
Pul-kredit sistemində disproporsiya və böhran. Maliyyə böhranı anlayışı və onun
komponentləri. ABŞ-da ipoteka böhranı (2008) və onun Qlobal böhrana transformasiyası. Bank
böhranlarına qarşı dövlət orqanlarının

tənzimləmə tədbirləri.Azərbaycanda Əmanət siğorta

fondunun fəaliyyəti.
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VI. Beynəlxalq valyuta – kredit münasibətləri və xarici ölkələrin
pul - kredit sistemi
Valyuta sistemlərinin tarixi inkişafı. “Qızıl standart” sistemi. Sabit kurslu Bretton-Vuds
Sistemi. Yamaykavalyuta sistemi. Avropa valyuta sisteminin tarixi inkişafı. Avro - Avropa
Birliyinin pul vahidi kimi. Rəsmi xarici qızıl – valyuta ehtiyatları. Beynəlxalq likvidlik.
Beynəlxalq finansda əsas paritet şərtləri. Tək qiymət qanunu və arbitraj. Satın alma gücü paritesi
(PCP). Faiz paritesi (FR). Ümumi Fiser təsir (FE). Beynəlxalq Fiser təsiri (İFE). İrəlidəki anında
kursla gələcəkdəki təslim kursunun səhvə yol vermədən proqnozlaşdırılması.
Tədiyə balansı anlayışı. Tədiyə balansının strukturu. Cari əməliyyatlar hesabı. Xarici
iqtisadi əlaqələrin inkişafında mal ticarəti. Cari əməliyyatlar balansında yer alan beynəlxalq
xidmətlər sahəsindəki ticarət. Cari əməliyyat balansında qarşılıqsız yardımlar. Kapital hərəkətləri
hesabı. Ehtiyat aktivləri hesabı. Azərbaycanıntədiyyə balansı və Azərbaycanın beynəlxalq
investisiya mövqeyi.
Sabit kurs sistemi. Üzən kurs sistemi. Valyuta kursunun dəyişməsinə səbəb olan amillər.
Mərkəzi Bank - valyuta siyasətinin həyata keçirən institut kimi. Məzənnə siyasətinin fəlsəfəsi.
Beynəlxalq bankçılığın mahiyyəti. Beynəlxalq bankların insitisuonal xidmət vahidləri.
Beynəlxalq kredit və dünya iqtisadiyyatındaborc böhranı.Beynəlxalq kreditin mahiyyəti.
Beynəlxalq kreditin şərtləri. Beynəlxalq borc böhranı. Ölkənin xarici borclanmasına təsir edən
amillər. Dünya təcrübəsi kontekstində borc böhranının həlli proqramları.
Beynəlxalq portfel investisiyası və risk. İnkişaf etməkdə olan ölkələrə yönəlmiş
beynəlxalq kapital hərəkətləri qısamüddətli yatırımlar və ya «hotmoney – isti pul».
Beynəlxalq maliyyə – kredit təşkilatları: ümumi anlayış və qruplaşdırma. Çalışma
sahələrinə görə maliyyə – kredit təşkilatlarının təsnifatı. Dünya və regional əhəmiyyətli maliyyəkredit təşkilatları.
Dünya Bank Qrupu təşkilatının əsas missiyası. DB-nin Azərbaycanda fəaliyyəti.
Beynəlxalq Valyuta Fondu. (BVF). BVF-nunəsəs məqsədi. BVF-nin Azərbaycanda
fəaliyyəti.
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı . AYİB-in Azərbaycanda fəaliyyəti. İslam
İnkişaf Bankı və onun Azərbaycanda fəaliyyəti.
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ABŞ pul- kredit sisteminin tarixi inkişafı. ABŞ dolları dünyada əsas ehtiyat valyutası
kimi. Federal Ehtiyat Sistemi ABŞ-ın mərkəzi bankı kimi. ABŞ-da kommersiya banklarının
fəaliyyəti. ABŞ-da investisiya banklarının fəaliyyəti.
Avropa Birliyi (AB) - 27 Avropa ölkəsinin üzv olduğu iqtisadi və siyasi birlik əsasında
qurulmuş dövlət kimi. Maastrixt müqaviləsi və Avropa Birliyi ölkələrinin iqtisadi
konvergensiyasının meyarları.
Avropa Birliyi ölkələrinin vahid pul sistemini tənzimləyən ilk maliyyə müəssisəsi
Avropa Valyuta İnstitutu. AVİ-nin əsas vəzifələri. Avrozonanın 13 üzv ölkəsinin monetar
siyasətinin həyata keçirilməsindən cavabdeh olan Avropa Mərkəzi Bankı (AMB).
AMBAvrozona üzrə faiz dərəcələrini təyin edən orqan kimi.
Alman Federal Bankının əsas funksiyaları. Almaniyanın bank sisteminin ikinci həlqəsi kommersiya bankları. Universal banklar.
Fransa Mərkəzi Bankının məqsəd və vəzifələri. Fransanın mərkəzi bankı olan Fransa
Bankının əsas vəzifəsi. Fransız kommersiya banklarının fəaliyyəti. Fransanın kredit təşkilatları.
İngiltərə Bankının məqsəd və funksiyaları. Britaniya Krallığının kredit təşkilatlarının
fəaliyyəti.
Yaponiya Bankı ölkənin mərkəzi bankı kimi.
YaponiyaBankının Siyasət Komitəsinin fəaliyyəti. Yaponiya şəhər bankları. Regional
banklar.Trast banklar. Uzunmüddətli kreditləşmə bankı. Yaponiyada xarici banklar.
Türkiyənin pul – kredit sisteminin tarixi inkişafı. Türkiyə Cümhuriyyəti Mərkəzi
Bankının

fundamental vəzifələri. Türk bank sistemində struktur dəyişikliyi prosesi. Bank

sektorunda dəyişmələr və yenidənqurma.Türkiyədəislamibankçılıq.
Rusiya Federasiyasının pul – kredit sistemi. RF Mərkəzi Bankı- bank tənzimləməsi və
kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət orqanı kimi. Bankın həyata keçirdiyi əsas funksiyalar.
Mərkəzi Bankın yanında Milli Bank Şurasının fəaliyyəti.

Tövsiyə olunan ədəbiyyat
1. Zeynalov V. Beynəlxalq maliyyə. Bakı, 2010. – 320 s.
2. H. Seyidoğlu. Uluslarasıfinans. İstanbul, 1997.
3. N.Ekren. Uluslarasıbankaçılıq. Ankara, 1984.
4. E. Erturk. Uluslarası iqtisad. Istanbul, 1998.
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5. R. Karluk. Uluslararasıekonomi. İstanbul, 1998.
6. Гусаков Н.П. Международныевалютно-кредитныеотношения. М., Инфро, М., 2006.
7. Дж. МэнвилХеррис. Международныефинансы. М., 1996.
8. Карелин В.С. Международныевалютно-кредитныеотношения. М., 2005.
9. Котелкин С.А. Международно-финансоваясистема. М.: Экономист, 2004.
10. Макогон Ю.В. Международныйбанковский бизнес. Киев: АТНКА, 2003.
11. Международныевалютно-кредитные и финансовыеотношения: учебник//подред.
Л.Н.Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2001.
12. Моисеев С.Р. Международныевалютно-кредитныеотношения. М.: Дело и сервис,
2003.
13. Основымеждународныхвалютно-финансовых и кредитныхотношений. Учебник. М.:
Инфра.- М., 1998.
14. Рубцов Б.Б. Современныефондовыерынки. М., 2007.
15. Рудий К.В. Международныевалютные, кредитные и финансовыеотношения. М.,
«Новоезнание», 2007.
16. Семенов К.А. Международныевалютные и финансовыеотношения. М., ТЕИС, 1999.
17. Суэтин А.А. Международныевалютно-финансовыеотношения. М.: Кнорус, 2004.
18. Федакина Л.Н. Международныефинансы. СПб.: Питер, 2005.

Tövsiyə olunan elmi jurnallar
1. American Business Law Journal
2. American Economic Review
3. American Law and Economics Review
4. Annals of Economics and Finance
5. Applied Financial Economics
6. Asian Economic Journal
7. Banking Law Journal
8. British Accounting Review
9. Business Economics Canadian Journal of Economics
10. De Economist
11. Decisions in Economics and Finance
12. The Economic Journal
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13. European Economic Review
14. European Journal of Finance
15. German Economic Review
16. Global Finance Journal
17. Harvard Business Review
18. International Finance
19. International Journal of Finance and Economics
20. International Journal of the Economics of Business
21. International Review of Economics & Finance
22. Journal of Banking & Finance
23. Journal of Economics & Finance
24. Journal of Financial Intermediation
25. Journal of Financial Economics
26. Journal of Monetary Economics
27. WorldBankEconomicReview
28. Академия бюджета и казначейства Минфина России. Финансовый журнал
29. Вестник Казанского государственного финансово-экономического института Вестник
Финансовой академии
30. Вопросы экономики
31. Деньги и кредит
32. Международные банковские операции
33. Мировая экономика и международные отношения
34. Общественные финансы
35. Проблемы прогнозирования
36. Проблемы теории и практики управления
37. Российский экономический журнал
38. Рынок ценных бумаг
39. Финансовая аналитика: Проблемы и решения
40. Финансы
41. Финансы и кредит
42. Экономика и управление
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TÖVSIYƏ OLUNAN ƏLAVƏ ƏDƏBİYYATLAR
«BANK IŞI» KAFEDRASININ PROFESSOR- MÜƏLLIM HEYƏTININ BAŞLICA
ƏSƏRLƏRI
Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин «Банк иши» кафедрасынын мцяллими и.е.н,
dos..Ясэярова Рейщан Вагиф гызынын елми ясярляринин сийащиси
Чап
Чап едилмяси щагда
щяжми
Бирэя
№
Əsərlərin adı
едилмиш вя
мялумат (мянбя,
мцяллифляр
йа ялйазма
няшриййат, ил)
1
«Pul- kredit siyasətinin Чап
Игтисад елмляри
5 сящ
едилмиш
Нязяриййя вя
əsas istiqamətləri»
практика. Бакы -2002
3
«Пул-кредит
Чап
Игтисад елмляри
5 сящ
едилмиш
Нязяриййя вя
тянзимлянмясинин
практика. Бакы 2003,
игтисади вя бир сыра
№3
башга методлары»
4
«Мцасир игтисади
Чап
Азярбайжан
9 сящ
едилмиш
Республикасы
шяраитдя
Малиййя Назирлийи.
Азярбайжанда банк
«Малиййя вя Учот»
ишинин инкишаф
ъурналы. Бакы 2006
истигамятляри»
5
«Пул,кредит вя
Чап
Дярслик. Бакы-2007
391 сящ
едилмиш
банклар»
6
«Банк иши»
Чап
Дярслик. Бакы 2009
140 сящ Проф.
едилмиш
Ш.Абдуллайев
7
“Bank işi”
əlyazma
Dərslik
64 səh
“Bank işi”
kafedrasının
müəlliflər
kollektivi
8
Чап
Azərbaycan
dövlət
9
səh
Mərkəzi
Bankın
itisad universitetinin
ölkənin
bank едилмиш
elmi xəbərləri. Бакы
sisteminə
təsir
2014
yanvar-mart
mexanizmi

Dosent Bəşirov Rafiq Alim oğlunun elmi və metodiki əsərlərinin siyahısı
№

Əsərin adı

1

Банк иши

2

Кредитляшмянин базарын

Çap
edilmiş
və ya
əlyazma
Çap
olunmuş
Çap
20

Nəşr
olunmaq
haqqında
məlumat (nəşriyyat, jurnal, il
və
ya
müəlliflik
şəhadətnaməsinin nömrəsi)
Дярс вясаити, 2007

7,5 ç.v.

Игтисад елмляри: нязяриййя

0,5 ç.v.

Həcmi

3
4
5
6

тялябляриня
уйьунлашдырылмасы
«Пул вя банклар»
«Банк бющраны вя онун
нятижяляри»
Экономика Азербайджана
в условиях глобализации
Банк иши (интерактив дярс
вясаити)

olunmuş

вя практика.

Чап
олунуб
Чап
олунуб
Çap
olunmuş
Çap
olunmuş

Елми рящбяр. Бакы 2012.
4, 15 фясилляр
Санкт Петербург (тезис)
2011
Ъурнал «Экономикаи
управление» № 10, 2012
Бакы, 2014

29,5 ч.в.

7,0 ç.v.

Professor Sadıqov E. M.elmi və metodikiəsərlərinin siyahisi
Информация об
публикации и
(источники и
издательства)

Объе
м

Монография Изд-во
СПб ГУЭ и Ф,
2003. – 183 с.

11,5
п.л.

Баку, изд-во
«Адилоглы» - 2002.
– 154 с.

9,6
п.л.

Никифорова
В.Д.

Учебное
пособие.

Баку, изд-во
«Адилоглы» - 2002.
– 588 с.

36,75
п.л.

Никифорова
В.Д.

Монография

Баку, Издателство
«Адильоглы» - 2004,
стр.180

11,25
п.л.

№

Наименование работ

Печатанные
или рукописи

1

Рынок ценных бумаг
Азербайджана и
перспективы его
развития

Монография

2

Операции с ценными Учебное
бумагами
пособие.

3

4

Биржевые и
внебиржевые
фондовые рынки:
зарубежный опыт
Формирование и
регулирование
фондового рынка
Азербайджана

Совместные
авторы

Досент ИбращимовЗ.Щ. елми ишляринин сийащысы
1. «Пул вя банклар». Дярслик АДИУ-нин няшри. Бакы 2012, 29,5 ч.в 13 вя 14-жц фясилляр.
2. «Бейнялхалг бющрана гаршы Азярбайжанда эюрцлян габаглайыцжы тядбирляр»,
Бейнялхалг малиййя симпозиуму – 2010, декабр Истанбул, Март 2011, Истанбул, сящ
247-252
3. «Кцресел криз сонрасы Русийа банкчылыг секторунун соруnлары вя
Улусларарасы Финанс Семпозйуму, 2011 сящ 317-32, Истанбул
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юзелликляри»

Professor Sirzad Əyyub oğlu Abdullayevin elmi-metodik əsərlərininсийащысы

№

1

2

3

4

5
6

7

8

Əsərlərin adı

Kommersiya
banklarında kredit
resurslarının təşkili
və kredit risklərinin
sığortası
Azərbaycanda bank
sistemi və bank
resurslarının
idarəolunması
Milli bank
sisteminin
idarəolunmasının
elmi əsasları

Çap olunmuş
vəya
əlyazmasidir

Çap
olunmuş
səhifələr

“______”

Monoqrafiya Bakı2001

9.75.ç.v

“_____”

Monoqrafiya
Azərnəşr,Bakı-2001

22.ç.v

“______”

Azərbaycanda
müasir bank
“_______”
sisteminin
təkmilləşdirilməsinin
əsas istiqamətləri
Milli bank
sisteminin
tənzimlənməsi
Azərbaycan
Respublikasının
bank sferasında
inkişafın
tendensiyaları
Depozitlərin
sığortalanması
prosesində
prudensial nəzarətin
rolu
Kommersiya
banklarının
əməliyyatları

Nəşrin və yurnalin
adi,nömrəsi,
il

“_______”
“_____”

“_____”

“________”

AR dövlət
müstəqilliyinin 10-cu
ildönümünə həsr
olunmuş elmipraktiki konfransın
tezisləri bakı-2002
İqtisadi
elmlər:Nəzəriyyə və
praktika,jurnalı№1-2
Bakı 2002
“Pul və kredit”
jurnalı №1 Moskva
2002(rus dilində)
“Bank işi” jurnalı
№8 səh.41 Moskva
2002
“Voprosı
Ekonomiki” jurnalı
№1 Moskva 2004
Dərs vəsaiti Bakı2004
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0.1.ç.v

0.5..ç.v

0.3..ç.v
0.25.ç.v

0.8.ç.v

8.0.ç.v

Birgə
müəllifin
adi

9

10

11

12

13

14

15

Kommersiya
banklarında likvidlik
problemləri

“_______”

Azərbaycanın
müasir bank
sistemi:problemlər,
inkişaf
tendensiyaları
Banklarda
əmanətlərin sığortası
və resurs bazasının
genişləndirilməsində
onun rolu
Bank işində risklərin
idarəolunması
problemləri

“________”

“Bank işi” ali
məktəblər üçün
dərslik
Bankların resrusları
və onların idarə
olunması sistemləri
Maliyyə sektorunun
inkişafında Milli
Bankın rolu-bank
resurslarının idarə
olunmasının əsasıdır

“________”

“________”
“________”

“İqtisadiyyat və
həyat” jurnalı №1
Bakı-2005

0.4.ç.v

“maliyyə və uçot”
jurnalı Bakı-2005

0.3.ç.v

“Maliyyə və uçot”
jurnalı Bakı 2005

0.4.ç.v

“İqtisadiyyat və
audit” aylıq elmi
0.3.ç.v
praktiki jurnalı №1
Bakı-2005
“Çaşıoğlu”
8.0.ç.v
nəşriyyatı, Bakı-2009

“________”

“Çaşıoğlu”
8.0.ç.v
nəşriyyatı, Bakı-2008

“________”

“Maliyyə və uçot”
Jurnalı, Bakı-2006,
N-4
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0.3.ç.v

Dr. Mustafa Aslan oğlu Abbasbəylinindərc olunmuş elmi işlərinin siyahısı
1. Sığorta fəaliyyətinin anlayışı // Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və
hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 13-cü buraxılış, Bakı:
Adiloğlu , 2005. s. 196-201
2. Sığorta iqtisadi və hüquqi kateqoriya kimi // Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında
dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 13-cü
buraxılış, Bakı: Adiloğlu , 2005.- s. 196-201
3. Понятие и значение страхования // Юрист, Алматы, 2009 № 8 (98). s. 77-79
4. Qlobal maliyyə böhranı şəraitində Azərbaycanda sığortanın inkişafına dövlət dəstəyi//
Qlobal maliyyə böhranı və dövlət idrəetmə sistemində antiböhran siyasət: dünya təcrübəsi və
Azərbaycan modeli” mövzusunda Elmi-praktiki konfransın materialları 04.06.10 Bakı,
Azərbaycan . - s. 273-275
5. Состояние финансого рынка Азербайджана в условиях мирового кризиса//
Финансовый рынок и кредитно-банковская система России Сборник научных трудов .
Выпуск № 14. Санкт-Петербург 2011. - s. 116-119
6. Мегарегулятор как система регулирования и надзора за финансовым рынком//
Финансовый рынок и кредитно-банковская система России Сборник научных трудов
Выпуск № 14.Санкт-Петербург 2011
7. Пути реформирования системы финансового надзора в Турции после кризиса//
Научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике-2012» Москва 27-28
апреля s. 6-8
8. Особенности деятельности центрального банка Азербайджана// Научно-практический
теоретический журнал «Финансы и Кредит» № 47. Москва Россия s. 73-80
9. Dünya təcrübəsi kontekstində meqatənzimləyici təşkilat-bank fəaliyyətinə nəzarət edən yeni
orqan kimi// Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri Yanvar-Mart 2014
10. Maliyyə xidmətləri bazarında nəzarət işinin təşkilində yeni meyillər (meqatənzimləyici
sistem)Bakı, Azərbaycan Maliyyə və Uçot, 2014, 11 s.11-18

24

i.e.d., professor Zahid Fərrux Məmmədovun əsas elmi və elmi – metodiki
işlərin siyahısı
I. Dərslik və dərs vəsaiti
1.

Pul , kredit və banklar. – Bакı, 2003. - 530 c.

2.

Beynəlxaq valyuta–kredit munasibətləri. Dərslik. - Bakı, 2012. – 600 c.

3.

Bank işi və e- Bankılıq. Bакı.:Qanun, 2003. -450 с.

4.

Maliyyə və kredit. Dərslik. – Бакı, 2008.

5.

Деньги, кредит, Банки. Учебник. Бакı, 2008. 400 с.

6.

Bankçılıq və monetar siyasət. Bakı, 2012.

7.

Bank fəaliyyətinin əsasları. Bakı, 2014

II. Моnoqrafiya və toplu elmi əsərlərdə nəşrlər
1. Современные позиции и роль иностранного капитала в банковском секторе
развивающихся стран // Финансовый рынок и кредитно – банковская система России.
Сборник научных трудов / Под ред. д.э.н., проф.А.С.Селищева. Выпуск № 8:– СПб.:
Инфо - да, 2007. с.187 -190.
2. Электронизация финансовой индустрии в условиях сетевой экономики. Баку:
Азернешр, 2007.
3. Банковский кризис как ускоритель процесса передачи государственных кредитных
учреждений в частные институты// Актуальные проблемы финансов и банковского
дела. - СПб: СПбГИЭУ, 2007. 79- 95
4. Банковский кризис и реформирование банковского сектора в контексте глобализации.
Баку: Азернешр, 2007.
5. Основные направления формирования устойчивого национального рынка ипотечного
жилищного кредитования в АР // Финансовый рынок и кредитно – банковская система
России. Сборник научных трудов / Под ред. д.э.н., проф.А.С.Селищева. Выпуск № 8:–
СПб.: Инфо - да, 2007. с.187 -190.
6. Эффективность финансовой стратегии правительства Азербайджанав условиях
мирового кризиса // // Финансовый рынок и кредитно – банковская система России.
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Сборник научных трудов / Под ред. д.э.н., проф.А.С.Селищева. Выпуск № 8:– СПб.:
Инфо - да, 2007. с.187 -190.
7. Основные тенденции развития денежно – кредитной системы Азербайджана //
Центральная Евразия: национальные валюты. Стокгольм: Изд. Дом «СА Press», 2008. –
79- 103.
8. Денежно- банковская Денежно- банковская система стран СНГ и Балтии: тенденции и
перспективы. Bakı, Azərnəşr.- 2008. -264 с.
9. Эффективность финансовой стратегии правительства Азербайджана в условиях
мирового кризиса // Финансовый рынок и кредитно – банковская система России.
Сборник научных трудов / Под ред. д.э.н., проф.А.С.Селищева. Выпуск № 14:– СПб.:
Инфо - да, 2011. с.209 -213.
10. Финансовый кризис и антикризисная политика.- Palmarium Academic Publishing. Германия, 2013. -141 с.

III. Beynəlxalq nüfüzlü və RF AAK-nın tövsiyə etdiyi elmi jurnallar
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