
Məmmədova Gültəkin Qabil qızının dərc olunmuş  

Elmi və Tədris-metodiki işlərinin  SIYAHISI    

№ İşin adı 
İşin 

növü 
Nəşriyyat, jurnal və s.adı Işin həcmi 

1 Bazar yönümlü iqtisadi islahatların xarakteri və 

istiqamətləri  

Məqalə ADİU  İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika № 2. 

Bakı-2004 
   0,1 ç.v. 

2 İslamda maliyyə-kredit fəaliyyətinin əsas prinsipləri Məqalə AMEA İqtisadiyyat İnstitutu  Milli iqtisadiyyatın 

problemləri (məqalələr toplusu). II Buraxılış  Bakı-

Elm-2007 

  0,7  ç.v 

3 Keçid iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanda 

maliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsinin zəruriliyi 

Tezis 2006-2007-ci ildə ADİU-də yerinə yetirilmiş büdcə-

təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr 

edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri. Bakı-2008  

  0,1  ç.v 

4 Qlobal maliyyə böhranı şəraitində Azərbaycanın 

maliyyə sisteminin tənzimlənməsi prioritetləri 

Məqalə İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika. Rüblük  nəzəri 

və elmi-praktiki jurnal. № 3-4  Bakı 2008.   
  0,8  ç.v  

5 Büdcələrarası münasibətlərin təşkili xüsusiyyətləri Tezis 2008-ci ildə ADİU-də yerinə yetirilmiş büdcə-

təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr 

edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri Bakı- 2009 

  0,1  ç.v 

6 Büdcə kəsiri və onun aradan qaldırılması yolları Məqalə AMEA İqtisadiyyat İnstitutu  Elmi əsərlər № 1  2009   0,7  ç.v 

7 Maliyyə siyasətinin formalaşmasının nəzəri-

metodoloji məsələləri  

Məqalə İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika. Rüblük nəzəri 

və elmi–praktiki Jurnal № 1-2 (2009) 

  0,6  ç.v 

8 H.Əliyevin sosial–iqtisadi inkişaf konsepsiyasında 

maliyyə sisteminin yeri 

Tezis “Heydər Əliyev İqtisadi İnkişaf strategiyasının 

təntənəsi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktiki 

konfransın tezisləri. Bakı-2009  

  0,2 ç.v 

9 Maliyyə sahəsində dövlət siyasətinin rolu və 

formalaşması şəraiti  

Tezis 2009-ci ildə ADİU-də yerinə yetirilmiş büdcə-

təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr 

edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri  Bakı-2010 

  0,1  ç.v 

10 Основные направления совершенствование 

бюджетно-налоговой системы Азербайджана в 

условиях глобального финансового  кризиса  

 

Статья Регион. Политика, экономика, социология. № 1. 

2010 г. Санкт-Петербург 
  0,6 ç.v 



11 Azərbaycanın maliyyə sistemində beynəlxalq  

maliyyə axınlarından istifadənin prioritetləri 

Məqalə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi   

Maliyyə və uçot. N 7,  2010 

  0,8 ç.v 

12 Büdcə kəsirinin idarəedilməsinin bəzi istiqamətləri  Məqalə Innovasiyalı kənd təsərrüfatı istehsalının 

formalaşdırılması problemlərinə həsr edilmiş 
beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. 

Bakı-2010 

  0,3 ç.v 

13 Maliyyə siyasəti, onun makroiqtisadi məqsədləri və 

vəzifələri barədə  

Məqalə “Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa 

çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf modelinin 

formalaşması problemləri” Respublika elmi-praktiki 

konfransı.   Bakı-2010 

  0,2 ç.v 

14 Azərbaycanda dövlət borcunun və büdcə kəsirinin 

səmərəli idarə edilməsi istiqamətləri 

Məqalə İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika. Rüblük nəzəri 

və elmi–praktiki Jurnal № 4 ⁄ 2010 

0,8 ç.v 

15 Финансы: новое содержание в условиях рынка  Статья Российское предпринимательство. №7⁄2011,    

г.Москва  

0,3   ç.v 

16 Maliyyə sisteminin fəaliyyət mexanizmi  Tezis 

 

2010-ci ildə ADİU-də yerinə yetirilmiş büdcə-

təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr 

edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri  Bakı-2011 

 0,1 ç.v. 

17 Yeni iqtisadi şəraitdə maliyyə sisteminin 

formalaşması qanunauyğunluqları 
Məqalə “Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 

Tebliğleri”. İstanbul 2011 
0,6 

18 Sahibkarlığa maliyyə dəstəyinin formalaşması və 

inkişafı problemləri  

Məqalə “Milli iqtisadiyyatın inkişafı və səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi” beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. 

Bakı-2012  

0,5 

19 Maliyyə strategiyası müəssisənin effektiv 

inkişafının  əhəmiyyətli amili kimi  

Məqalə “Qloballaşan dünyada biznesin idarə edilməsi və 

KSM” beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-2012 

0,6 

20 Sahibkarlığın maliyyə dəstəyinin formalaşması və 

inkişafı istiqamətləri 

Məqalə “Milli iqtisadiyyatın inkişafının səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi” Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. 

Bakı-2012 

                                           çapdadır 

 

21 “Müəssisə maliyyəsi” proqramı proqram Çapdadır  

 


