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                       Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)  

“İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının dosenti 

İSA İSMAYIL OĞLU MƏMMƏDOVun  

Elmi və tədris- metodik əsərlərinin siyahısı 

 

I. SCOPUS VƏ  Web of Science sistemində məqalələr: 

 

II. Beynəlxalq nüfüzlü elmi jurnallarda nəşr olunan məqalələr, 

o cümlədən AAK - tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər:  

 

1. Sosializmin iqtisadi qanunları sistemində tələbatın artması qanunu. D. 

Bünyadzadə adına AzXTİ "Elmi əsərlər" №3, Bakı-1974 

2. Tələbat - iqtisadi kateqoriyadır. D. Bünyadzadə adına AzXTİ "Elmi əsərlər" №4, 

Bakı-1976 

3. Şəxsi istehlakın inkişafı - elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsinin ictimai-

iqtisadi nəticəsi kimi. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. 

İqtisadiyyat seriyası, №4, Bakı-1988 

4. Əmtəə-pul münasibətlər. Dəyər qanunu. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının 

Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası, №5, Bakı-1990 

5. Azərbaycan respublikasının bazar iqtisadiyyatına və tam iqtisadi müstəqilliyə 

keçid proqramının konsepsiyası. Bakı-1992 

6. AXC-AKP koolisiyasının məzmunu və mərhələləri. Ekstremal şəraitdə siyasi və 

ictimai-iqtisadi proseslərin idarə olunması. Elmi-praktik konfransın materialları. 

Bakı-1992 
 

III. Beynəlxalq konfranslarda məruzələr 

 

1. Sosializmdə istehsal və istehlaka dair. Aspirant və dissertantların elmi-tematik 

konfransının tezisləri, Bakı-1973 

2. Tələbatın artması qanununun fəaliyyət mexanizmi. Azərbaycan ali məktəb 

aspirantlarının II respublika elmi konfransının məruzələrinin tezisləri, Bakı-1979 

3. İnkişaf etmiş sosializm cəmiyyətində əsas ziddiyət. Azərbaycan ali məktəb 

aspirantlarının V respublika elmi konfransının məruzələrinin tezisləri, Bakı-1982 

4. ETT şəraitində tələbatın artması qanununun istifadəsinin xüsusiyyətləri. 
Professor-müəllim heyətinin və aspirantların 1989-cu il üzrə elmi-tədqiqat işlərinin 

yekunlarına dair tezislər, Bakı-1991 
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5. Milli iqtisadiyyatın yaradılmasında bazar iqtisadiyyatına keçidin zəruriliyi. AR 

Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 2004-cü ildə AzDİU-nun 

büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi-praktiki 

konfransın tezisləri. Bakı, AzDİU, 2005 

6. Azərbaycanımızda bazar iqtisadiyyatına keçidin formalaşmasının əsasları. AR 

Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 2002-ci ildə AzDİU-nun 

büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi-praktiki 

konfransın tezisləri. Bakı, AzDİU, 2003 

 
 

IV. Tədris vəsaitləri 

 

1. İstehsal və istehlakın qarşılıqlı əlaqəsi. "Azərbaycan kommunisti jurnalı", №3 

Bakı-1975 

2. Tələb və təklif. Bazar tarazlığı. İqtisadi nəzəriyyə. Dərslik. Bakı-1999 

İqtisadi nəzəriyyə. Dərslik. Bakı-1999 

3. İqtisadi qeyri-stabillik və işsizlik. "İqtisadi nəzəriyyə" - Makroiqtisad-1,2., 

dərslik, Bakı-2009, tərcümə., VII fəsil. 

4. Bazar mexanizmi: bazarın mahiyyəti, elementləri, qanunları. "İqtisadi nəzəriyyə" 

- Makroiqtisad-1,2., dərslik, Bakı-2010, tərcümə., X fəsil. 

5. Bazar mexanizmi: bazar tarazlığının təmin edilməsində qiymətin rolu. "İqtisadi 

nəzəriyyə" - Makroiqtisad-1,2., dərslik, Bakı-2010, tərcümə., XI fəsil. 

6. İstehsal nəzəriyyəsi. İqtisad: Nəzəriyyə kursu. Dərslik, VI fəsil. Bakı - 2012, 

tərcümə 

7. Ümumi makroiqtisadi tarazlıq: məcmu tələb və məcbu təklif modeli. İqtisad: 

Nəzəriyyə kursu. Dərslik, XXI fəsil. Bakı - 2012, tərcümə 

8. Keçid iqtisadiyyatı və Rusiya iqtisadiyyatının milli modelinin formalaşması. 
İqtisad: Nəzəriyyə kursu. Dərslik, XXXVIII fəsil. Bakı - 2012, tərcümə 

9. İnstitusional dəyişikliklər. İnstitusional iqtisadiyyat. Yeni institusional iqtisadi 

nəzəriyyə. VI fəsil, Bakı - 2013, tərcümə.  

 

 

V. Monoqrafiya və toplu əsərlərdə məqalələri 

 

1. Sosialist istehsal münasibətləri sistemində şəxsi istehlakın yeri. Azərbaycan SSR 

Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası, №3, Bakı-1986  

2. ETT şəraitində tələbatın artması qanununun istifadəsi mexanizmi. ETT və 

respublika iqtisadiyyatında quruluş dəyişiklikləri (elmi əsərlər külliyatı), Bakı-1991 

3. M.Arazın əsərlərində sosial-iqtisadi və ekoloji məsələlər. İnstitusional 

iqtisadiyyat. Yeni institusional iqtisadi nəzəriyyə. VI fəsil, Bakı - 2013, tərcümə.  
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