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TƏDRİS METODİK VƏSAİT 

1. «Bank fəaliyyətinin Əsasları» (Elmi nəzəri -praktik məlumat nəşri). Dərs vəsaiti. Bakı: 

Azərnəşr. 2014. 400 c. 

2. Elmi və elmi-pedaqoji kadr hazirliğinin hüquqi əsaslari (Məlumat vəsaiti). Az.DİU.2014. 

3. Buraxılış işlərinin hazırlanması qaydası. Az.DİU.2014. 

4.  Istehsalat təcrübəsinin keçmə qaydaları. Az.DİU.2014. 

5. Beynəlxaq valyuta–kredit munasibətləri. Dərs proqramı. Bakı, 2014. 

6. «Pul –kreditin  tənzimlənməsi » fənni  üzrə  proqram (Ali məktəblərin  «maliyyə – 

kredit»   ixtisasi üzrə Magistraturada təhsil alan  magistrantlar  üçün). Bakı, 

Az.DİU.2014. 

7. Bank işi. Dərs proqramı. Bakı, Az.DİU.2014. 

8. «Müasir Maliyyə –Kredit Insitutlarinin Fəaliyyət Istiqamətləri»  fənni üzrə tədris 

proqrami. Bakı, Az.DİU.2014. 

9. Maliyyə bazarı. Dərs proqramı. Bakı, 2014. 

10. Pul , kredit və banklar. Dərs proqramı.  – Бакı, 2014.  

11. Beynəlxaq valyuta–kredit munasibətləri. Dərs proqramı. Bakı, 2014. 

12. «Bankların xarici iqtisadi fəaliyyətinin əsasları»fənni. Dərs proqramı. Bakı, 2014. 

13. Xarici ölkələrin pul- kredit sisteminə dair metodik vəsait. - Bakı, Az.DIU–2014. -  44 c.  

14. 5301.01.  «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi» Elm sahəsi üzrə fəlsəfə 

doktoruproqramı İxtisas Fənn Proqrami.Bakı, 2014. 

Моnoqrafiya və toplu elmi əsərlərdə nəşrlər  

 

1. З.Ф. Мамедов. Финансовый кризис и антикризисная политика.- 

Palmarium Academic Publishing. -  Германия, 2013. -141 с. 

2. Разработка информационных технологий в структурах ЖКХ. 

Москва: Интеграция, 2014.с. 205.  
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Beynəlxalq nüfüzlü və RF AAK-nın tövsiyə etdiyi elmi jurnallar 

 

1. Банковский  сектор Азербайджана: анализ и оценка// Научные труды.  

АкадемииуправленияприПрезидентеРеспубликиБеларусь. 2014. -  ЧастьI.  C.  

 

Beynəlxalq əhəmiyyətli elmi nəzəri və  praktik konfranslarda məruzə və tezislər  
 

1. Состояние и перспективы развития космической 

промышленности Азербайджана в условиях экономики знаний. 

Информационные технологии и системы: управление, экономика, 

транспорт, право: Сб. тр. Международной научно-практической 

конференции «Инфогео 2014»./Вып. 3 (14) /Под ред. д.т.н., проф. Истомина 

Е.П. – СПб: ООО «Андреевский издательский дом» - 2014 г.,129- 133.  269 

с. 

2. Iqtisadicəhətdən xəstələnmiş ölkələrdə qəbul edilən reseptlərin 

təsiri.// AMEA ELM Festifal;/ 10 noyabr 2014.  

3. Современное состояние банковского сектора Азербайджана в 

контексте  стран СНГ: современное состояние и проблем  III 

международная научно-практическая конференция «системный анализ в 

экономике – 2014» Научно-практическая конференция «Системный анализ в 

экономике – 2014» состоится 13 -14 ноября 2014 г. в Финансовом 

университете при Правительстве Российской Федерации г. Москва, 

Ленинградский проспект, 55. 

4. Банковский  сектор Азербайджана: анализ и оценка // 

«Государственное регулирование экономики и повышение эффективности 

деятельности субъектов хозяйствования». 9-я Международная научно - 

практическая конференция Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь. 10-11 апреля 2014. 

5. Центральный  банк  Азербайджана: новые вызовы в 

современных условиях «Экономическая политика России в условиях 
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глобальной турбулентности», которая пройдет в Москве 24-26 ноября 2014 

года в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации 

г. Москва, Ленинградский проспект, 55. 

6. Анализ и оценка банковского сектора  Азербайджана в 

контексте стран  // «Правовые и управленческие проблемы деятельности 

государства и хозяйствующих субъектов: российский и международный 

опыт».  IXМеждународная научно - практическая конференция. Филиал 

РГГУ в г. Домодедово. Интеграция. 2014. 

7. Основные пути повышения уровня капитализации 

Азербайджанских банков // «Государственное регулирование экономики и 

повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования». 10-я 

Международная научно- практическая конференция Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь. 16-17 апреля 2015. Пленарный 

доклад. С.47 -50. 

8. Перспективы развития альтернативных  финансовых 

институтов: страновые особенности и применение    в странах СНГ 

9. İslam bankçılıq fəaliyyətində yeni meyllər // İslam maliyyəsi:müasir 

vəziyyət və gələcək gözləntilər.Beynəlxalq  konfrans. Bakı 2015. S. 163-179.  

 

 

 

 


