
Əliyev Nəvai Şahlar oğlunun Elmi və metodiki əsərlərin  

SIYAHISI 

 

Sıra 
№ 

Əsərlərin adı Çap 
və ya 
əlyaz
ma 

Nəşr olunma haqqında məlumat Həc
mi 

Müəlliflər 

1 Azad ticarət və proteksionizm iqtisadi 
siyasətinin həyata keçirilməsi prosesində 
milli dövlət mənafeləri 

çap Professor- müəllim heyətinin 1998-ci ilin elmi 
tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş 
elmi-tematik konfransda dinlənilmiş 
məruzələrin tezisləri 

0,2  

2 Keçid dövründə birbaşa xarici 
investisiyaların üstünlükləri 

 Professor- müəllim heyətinin 2000-ci ilin elmi 
tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş 
elmi-tematik konfransda dinlənilmiş 
məruzələrin tezisləri 

0,2  

3 Xarici iqtisadi əlaqələrin səmərəliliyinin 
müəyyənləşdirilməsi üsulları 

 “Müstəqil Azərbaycan Respublikası üçüncü 
minilliyin birinci yüzilliyində” mövzusunda 
elmi-praktiki konfransda dinlənilmiş 
məruzələrin tezisləri. 2001-ci il 

0,2  

4 Система факторов обеспечивающих 
инвестиционной активности 

 ADİU-nun 70 illik yubileyinə həsr edilmiş 
elmi-tematik konfransda dinlənilmiş 
məruzələrin tezisləri. 2001-ci il 

0,2  

5 Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində 
investisiya və iqtisadi artım problemləri 

 Aspirantura və gəmc tədqiqatçıların vıı 
respublika konfransının tezisləri. 2001-ci il 

0,2  

6 Об оценке экономической 
эффективности инвестиционных 
проектов 

 Müasir əmlak bazarı və qiymətləndirmə 
fəaliyyətinin qanunvericilik təminatı. 2001-ci il 

0,2  

8 Международный опыт источников 
формирования крупного бизнеса и 
Азербайджан: Эмпирическая оценка 

 Актуальные проблемы социально-
экономического развития региона 
«Сборник научных статей и тезисов 
всероссийской научно-практической 
конференции 25 мая 2010г(выпуск 2)» 

0,5  



9 İri biznes subyektlərinin investisiya 

mənbələrinin formalaşmasında mövcud  

problemlər və onun aradan qaldırılması 

yolları 

 

 Azərbaycan Milli Elmler Akademiyası.elmi 
əsərlər 2013(4) 

0.5  

10 “Maliyyə menecmenti”  Metodiki göstəriş  ADİU “Maliyyə” kafedrası 
2013 

2 Dos. Abbasov S.A. 

11 Sosial sığorta fənni üzrə proqram  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
Metodik Şurasının 28 fevral 2006-cı il tarixli 3 
saylı protokolu ilə təsdiqləmnişdir  

0,5  

12 “Maliyyə” (rus dilində)   Fənn proqramı  2013 0.5 prof/.A.M.Kərimov 
Prof.Həsənli M.X. 
dos.N.S. Tağıyeva 
dos.R.A. İbrahimova 
müəl.N.Ş. Əliyev 

13 Maliyyə menecmenti( rus dilində)  Fənn proqramı  2013 0.5 müəl. N.Ş. Əliyev 
müəl.Y.R. Dəmirov 
 müəl. E.Ə.Qocayeva  
 i.e.n.Babayev M.T. 

14 “Sığorta işinin təşkili”  (rus dilində)  Fənn proqramı  2013 0.5 prof. N.N. Xudiyev 
müəl. N.S. Babayev  
i.e.n.Babayev M.T. 

15 “XÖM və BMM”  (rus dilində)  Fənn proqramı  2013 0.5 dos.N.S. Tağıyeva 
dos.T.S. Hasilov   
müəl. A.A. Hüseynov 
müəl. Hüseynova S.X. 

16 “Maliyyə nəzəriyyələri”(azərbaycan 
dilində) 

 Fənn proqramı  2013 0.5 prof.M.X.Həsənli 
prof.A.M.Kərimov 

17 “Финансы”  учебник под ред.   Г.Б. 
Поляк  (tərcümə) 

 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
nəşriyyatı 

2.0  

 
 


