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Tədris metodları 
 

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və müzakirə aparılır 

Fənnin  Təsviri 

 

 

Fənn (adı,krediti) Müasir maliyyə-kredit təşkilatlarının fəaliyyət 

istiqamətləri, 6 kredit  

Fakültə İdarəetmə 

Səviyyə (bakalavriat, 

magistratura) 

Magistratura səviyyəsi 

Semestr III 

Təlimçi Cahidzadə Naim Etibar oğlu 

E-mail: naim_cahid@hotmail.com 

Tel: +994 50-483-28-50 

Dərs günləri və saatları  III gün II saat,  IV gün II saat alt həftə, 

Dili  Azərbaycan dili 

Baza/Seçmə  Baza 

Tələb olunan 

dərsliklər və dərs 

materialları 
 

1. Əliyev S.İ., Eminov A.N., Süleymanov E.B., Ələsgərova F.Q. Beynəlxalq maliyyə 

təşkilatları və Azərbaycan. Bakı. Mekan serves NN MMC, 2017. -272 s. 

2. Quliyev N.R., Mahmudov M.M. Beynəlxalq maliyyə münasibətləri.  Dərslik. Bakı: 2011. – 

356  səh. 

3. Bağırov D.A., Həsənli M.X. Maliyyə. Dərslik. Bakı: “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, 2011. 

– 384 s. 

4. Bağırov M.M. Banklar və bank əməliyyatları. Bakı: Nurlan, 2003. – 512 s. 

5. Xudiyev N.N. Sığorta işi. Bakı. Azərnəşr, 2003. – 397 s. 

İstifadə ediləcək web 

səhifələr 

 

1. https://isb.az/sual-cavab/ 

2. https://aynha.az/index.php?lang=az&page=9&dataPg=5&dataID=281 

3. https://edu.e-cbar.az/course/preview.php?id=73 

4. https://www.youtube.com/watch?v=NruXYq_mD4U 

5. https://report.az/maliyye-xeberleri/azerbaycanda-sigorta-tariflerinin-tenzimlenmesi-isi-

yeni-quruma-hevale-edilir/   

Fənnin xülasəsi 

 

Fənndə maliyyə təşkilatlarının nəzəri və praktiki məsələlərinə baxılır. Maliyyə-kredit 

təşkilatlarının mahiyyəti və funksiyaları açıqlanır, pul, kredit və bank sistemində, sığorta 

xidmətləri bazarında, lizinq xidmətləri bazarında, auditor fəaliyyətində, fond birjalarında, 

valyuta bazarında maliyyə biznesinin müxtəlif aspektləri ətraflı şərh edilir. 

Fənnin məqsədləri Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının Azərbaycandaki fəaliyyəti çoxşaxəlidir. Belə ki, ekoloji 

layihələrin həyata keçirilməsini, işğal edilmiş ərazilərin bərpa edilməsini, kənd təsərrüfatının 

inkişafını (nümunəvi fermer təsarrüfatlarının yaradılması), özəl sektorun inkişaf etdirilməsi və 

s. bu kimi işlərin maliyyələştirilməsi beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının fəaliyyət dairəsinə 

daxil etmək olar. Ümumiyyətlə beynəlxalq maliyyə təşkilatlarına üzv olan bütün dövlətlərdə bu 

kimi layihələrin həyata keçirilməsi üçün iri həcmdə kreditlər ayırlması və inkişaf proqrmlarının 

hazırlanması əsas prinsiplərdəndir. 

Öyrənim nəticələri 1. Tədris planında verilən mövzuları müvəffəqiyyətlə öyrənən  tələbə ölkədə baş verən 

böhranların, maliyyə sabitliyinin pozulmasının aradan qaldırılmasında biznes fəaliyyətindən 

necə istifaddə olunacağını öyrənəcək. 

2.  Maliyyə-kredit təşkilatları sahəsindəki təzahürünü  geniş şəkildə öyrənəcək.  

3. Dünya bankını maliyyə  təşkilatının əsas fəaliyyət sahəsi kimi öyrənəcək. 

4.  Maliyyə kredit təşkilatlarının Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrini geniş aspektdə araşdıracaq 

5. Dünya maliyyə bazarında biznes və valyuta bazarında maliyyə biznesi geniş şəkildə 

öyrənəcək. 
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Təcrübi məşğələ Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar) nümayişi ilə izah 

edilir. 
Təhlili fəaliyyət Tələbələr dərs müddətində öyrəndikləri mövzulardan istifadə edərək 

sərbəst təhlil apara bilir və statistik məlumatlardan istifadə edərək 

düzgün qərar verməyi öyrənir 

Simulyasiya  Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin mənimsənilmə səviyyəsi 

yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilir və simulyasiya 
proqramlarından istifadə edilərək nəticələr qeyd edilir 

Digər Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş ( oyunlar üçün materiallar, testlər) 

və vizual (slaydlar, sxemlər, qrafiklər, şəkillər, sənəd nümunələri) 

materiallar kimi təlim metodlarından istifadə edilir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti(%) və yə bal 

Balların maksimum miqdarı 100 L 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə 

görə maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç) qiyməti olduğu halda, ona 

tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum  50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: 

Semestr ərzində imtahanın nəticəsinə görə toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr 

fənni mənimsəmiş hesab edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə 

metodları 
Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular verilir 

və semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzuları: 
1. Dünya bankı və onun fəaliyyətinin əsas istiqamətləri  

2. Dünya Bankının təkamülü  

3. Dünya Bankı Qrupu  

4. Dünya Bankının məqsədləri və əsas fəaliyyət istiqamətləri  

5. Dünya Bankının kredit proqramları və tətbiq etdiyi maliyələşdirmə metodları  

6. Beynəlxalq valyuta fondu və onun fəaliyyətinin əsas istiqamətləri  

7. BVF-nin inkişaf tarixi  

8. BVF-nin məqsədləri və funksiyaları  

9. BVF-nin maliyyə resursları və kredit siyasəti  

10. BVF-nin fəaliyyətinin təzadlı məqamları  

11. Azərbaycanın dünya bankı ilə əməkdaşlığı  

12. Azərbaycanın digər beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə əlaqələri  

13. Azərbaycan və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf bankı münasibətləri  

14. Azərbaycan və İslam İnkişaf Bankı münasibətləri  

15. Azərbaycan və Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı münasibətləri  

16. Azərbaycanın Asiya İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlığı  

17. Azərbaycanın və digər beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar ilə əlaqələri  

18. Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə əlaqələrinin konseptual məzmunu  

19. Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə əlaqələrinin inkişaf itiqamətləri  

20. Azərbaycanın daxili və xarici dövlət borclarının idarəedilməsi  

21. Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə əlaqələrinin inkişaf problemləri 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq sunulan təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 



 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən qiymətləndirilir.  

 
 

Qaydalar 

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak etməyən     

tələbə imtahana buraxılmır.            

      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya im-

tahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam sinif iştirakı 

və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad verilməlidir. 

Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və sitatlardan ibarət olan 

hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə imtahan 

nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən əvvəl-

cədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə digər 

tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

                                                                         İlkin cədvəl 

Həftə Tarix 
(ilkin) 

                        Mövzular Dərslik / Tapşırıqlar / 
ədəbiyyat 

1 15.09.2022 Mövzu 1. Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarının 

təkamülü.  Bеynəlхаlq Vаlyutа Fondu (1946), Bеynəl- 

хаlq Yеnidənqurmа və İnkişаf Bаnkı (1946), Bеynəlхаlq 

Mаliyyə Korporаsiyаsı (1956) və Bеynəlхаlq İnkişаf 

Аssosiаsiyаsı (1960) yаrаdılması.  Böyük Dеprеsiyа 

dövrü.  “Stеrlinq bloku”.  “Dollаr bloku”.  “Qızıl bloku”.  

1929-1933-cü illər böhrаnı.  Bеynəlхаlq StаbilləĢdirmə 

Fondu. Vаlyutаnın sаbitləşdirilməsi üzrə İngilis plаnı.  

Əliyev S.İ., Eminov A.N., 

Süleymanov E.B., 

Ələsgərova F.Q. 

Beynəlxalq maliyyə 

təşkilatları və 

Azərbaycan. Bakı. Mekan 

serves NN MMC, 2017. -

272 s./Maliyyə kredit 

təşkilatlarının inkişaf 

tarixini öyrənmək 

2 21.09.2022 Mövzu 2.   Dünya Bankı(DB) və onun fəaliyyətinin 

əsas istiqamətləri. Dünya Bankının təkamülü. Dünya 

Bankı Qrupu: Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf 

Bankı, Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası, Beynəlxalq 

Maliyyə Korporasiyası, İnvestisiya Təminatı üzrə 

Çoxtərəfli Agentlik və  İnvestisiya Mübahisələrinin Həlli 

üzrə Beynəlxalq Mərkəz. Dünya Bankının məqsədləri və 

əsas fəaliyyət istiqamətləri. Dünya bankının kredit 

proqramları və tətbiq etdiyi maliyələşdirmə metodları. 

Əliyev S.İ., Eminov A.N., 

Süleymanov E.B., 

Ələsgərova F.Q. 

Beynəlxalq maliyyə 

təşkilatları və 

Azərbaycan. Bakı. Mekan 

serves NN MMC, 2017. -

272 s./ Dünya bankının 

fəaliyyət istiqamətini 

öyrənmək 

3 28.09.2022 Mövzu 3. Beynəlxalq Valyuta Fondu(BVF) və onun 

fəaliyyətinin əsas istiqamətləri. Beynəlxalq Valyuta 

Fondunun inkişaf tarixi. Beynəlxalq Valyuta Fondunun 

məqsədləri və funksiyaları. Beynəlxalq ticarətin tarazlı 

inkişafına şərait yaratmaq. Valyutaların mübadilə 

məzənnələrinin sabitliyinə imkan yaratmaq. BVF-yə üzv 

olan dövlətlər arasında cari əməliyyatlar üzrə çox tərəfli 

hesablaşmalar sisteminin yaradılmasına nail olmaq. 

Beynəlxalq ticarətin inkişafına mane olan valyuta 

məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasına kömək etmək. 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun maliyyə resursları və 

kredit siyasəti. Beynəlxalq Valyuta Fondunun 

fəaliyyətinin təzadlı məqamları.  

Əliyev S.İ., Eminov A.N., 

Süleymanov E.B., 

Ələsgərova F.Q. 

Beynəlxalq maliyyə 

təşkilatları və 

Azərbaycan. Bakı. Mekan 

serves NN MMC, 2017. -

272 s./ BVF-nun fəaliyyət 

istiqamətini öyrənmək 

4 05.10.2022 Mövzu 4.  Azərbaycanın Dünya Bankı ilə əməkdaşlığı.  

Dünyа Bаnkının Аzərbаycаn Rеspublikаsınа аyırdığı 

krеditlər. Azərbaycan hökuməti və Dünyа Bаnkının 

əməkdaşlığı. Azərbaycan Respublikası Dünya Bankı 

(DB) Qrupuna daxil olan beş qurum: Beynəlxalq 

Əliyev S.İ., Eminov A.N., 

Süleymanov E.B., 

Ələsgərova F.Q. 

Beynəlxalq maliyyə 

təşkilatları və 

Azərbaycan. Bakı. Mekan 



Yenidənqurma və İnkişaf Bankı – 18.09.1992, İnvestisiya 

Təminatı üzrə Çoxtərəfli Agentlik – 23.09.1992, 

İnvestisiya Mübahisələrinin Həlli üzrə Beynəlxalq 

Mərkəz – 18.10.1992, Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası 

31.03.1995, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 

11.10.1995. Dünyа Bаnkının Аzərbаycаndа iqtisаdi 

islаhаtlаrın dəstəklənməsinə аyırdığı krеditlər. Dünya 

Bankının Azərbaycanda həyata keçirdiyi layihələr.  

serves NN MMC, 2017. -

272 s./ Azərbaycanın 

Dünya Bankı ilə 

əməkdaşlıq səviyyəsini 

öyrənmək 

5 12.10.2022 Mövzu 5. Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı 

inkişafında BVF-nin yeri və rolu. Azərbaycan 

Respublikası Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü kimi.  

BVF-nin аyırdığı krеditlər. Аzərbаycаn hökümətinin 

BVF ilə хаrici borcun və uzаdılmış ödənişlərin 

limitləşdirilməsi.  BVF-nin Аzərbаycаndа fəаliyyətinin 

əsаs istiqаməti. BVF-nin Аzərbаycаndа iqtisаdi 

islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsi üçün аyırdığı krеditlər. 

BVF-nun Azərbaycanda maliyyələşdirdiyi lаyihələr.  

Mаliyyə invеstisiyа lаyihəsi üçün BMKT-nin krеditləri.  

Bеynəlхаlq mаliyyə krеditlərinin struktur dəyişkənliyi.  

MDB-nin krеditləri.  

Əliyev S.İ., Eminov A.N., 

Süleymanov E.B., 

Ələsgərova F.Q. 

Beynəlxalq maliyyə 

təşkilatları və 

Azərbaycan. Bakı. Mekan 

serves NN MMC, 2017. -

272 s./ BVF-nun 

Azərbaycan 

iqtisadiyyatında 

mövqeyini araşdırmaq 

6 19.10.2022 Mövzu 6.   Azərbaycan və Avropa Yenidənqurma və 

İnkişaf Bankının(AYİB) münasibətləri.  Azərbaycan 

Respublikası hökumətinin zəmanəti ilə ölkədə yenidən 

qurma və xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin 

inkişafını maliyyələşdirmək üçün AYİB ilə imzalanmış 

müqavilələr. AYİB-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi və 

həyata keçirmək istədiyi Proqramlar. Аvropа 

Yеnidənqurmа və İnkişаf Bаnkının Аzərbаycаndа 

invеstisiyа lаyihələrinin mаliyyələşdirilməsi üçün 

kommеrsiyа şərti ilə аyırdığı krеditlər. Azərbаycаn 

hökümətinə vеrilən və icrаçıyа ötürülən krеditlər. 

Hökümət zəmаnəti ilə təqdim еdilən krеditlər. 

Əliyev S.İ., Eminov A.N., 

Süleymanov E.B., 

Ələsgərova F.Q. 

Beynəlxalq maliyyə 

təşkilatları və 

Azərbaycan. Bakı. Mekan 

serves NN MMC, 2017. -

272 s./ Azərbaycanın 

AYİB ilə əməkdaşlığını 

analiz etmək. 

7 26.10.2022 Mövzu 7. Azərbaycan və İslam İnkişaf Bankının(İİB) 

münasibətləri. İslam İnkişaf Bankının fəaliyyət sferası.  

Azərbaycan Respublikasının İslam İnkişaf Bankına 

üzvlük tarixi.  Azərbaycanda İslam İnkişaf Bankı 

tərəfindən ayrılmış kreditlər hesabına həyata keçirilən 

layihələr. İslam İnkişaf Bankı islam müasibətləri prinsipi 

çərçivəsində Azərbaycanda dəstək göstərdiyi  

kommersiya bankları. Azərbaycan üzrə İslam İnkişaf 

Bankının büdcəsi.  

Əliyev S.İ., Eminov A.N., 

Süleymanov E.B., 

Ələsgərova F.Q. 

Beynəlxalq maliyyə 

təşkilatları və 

Azərbaycan. Bakı. Mekan 

serves NN MMC, 2017. -

272 s./ Azərbaycanın İİB 

ilə əməkdaşlığını 

araşdırmaq 

8 02.11.2022 Mövzu 8.  Azərbaycan və Qara Dəniz Ticarət və 

İnkişaf Bankının(QDTİB) münasibətləri. Qara Dəniz 

Ticarət və İnkişaf Bankının yaranması mərhələləri.  Qara 

Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının məqsəd və vəzifələri. 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan 

ölkələr. Azərbaycan Respublikası QDTİB-nın üzvü kimi.  

Azərbaycan Respublikasının QDTİB-dən istifadə 

imkanları. QDTİB Azərbaycanda kiçik və orta biznesin 

kreditləşməsini inkişaf etdirmə strategiyası. QDTİB-nin 

ölkəmizdəki fəaliyətinin əsas məqsədi: -Üzv ölkələrin öz 

aralarında əməkdaşlıq etmələri; - Qeyri neft sahələrinin 

inkişafı üçün lahiyələrin hazırlanması; - Ölkə 

iqtisadiyatına təsir göstərəcək lahiyələr, məs sənaye, qida 

istehsalı, aqro biznes, enerji sahələrində cəlb olunan 

investisiyaları inkişaf etdirmək. 

Əliyev S.İ., Eminov A.N., 

Süleymanov E.B., 

Ələsgərova F.Q. 

Beynəlxalq maliyyə 

təşkilatları və 

Azərbaycan. Bakı. Mekan 

serves NN MMC, 2017. -

272 s./ Azərbaycanın 

QDTİB ilə əməkdaşlığını 

araşdırmaq 



9 10.11.2022 Mövzu 9.   Azərbaycanın Asiya İnkişaf Bankı(AİB) ilə 

əməkdaşlığı. Asiya Inkişaf Bankının ölkəmizdəki 

lahiyələri. Azərbaycanın Asiya İnkişaf Bankı ilə qarşılıqlı 

əlaqələri. Asiya Inkişaf Bankının yaradılmasında məqsəd.  

Asiya İnkişaf Bankı başqa banklarla və beynəlxalq 

maliyyə institutları ilə birlikdə maliyyələşdirdiyi 

layihələr. Asiya İnkişaf Bankının fəaliyyəti. Asiya İnkişaf 

Bankının Ticarətin Maliyələşməsi Praqramı. Asiya 

İnkişaf Bankının Hesabatlıq Mexanizmi Siyasəti. Asiya 

İnkişaf Bankının İdarə Heyəti. Asiya Inkişaf Bankı 

tərəfindən ölkəmizdə həyata keçirilən yardım siyasəti. 

Əliyev S.İ., Eminov A.N., 

Süleymanov E.B., 

Ələsgərova F.Q. 

Beynəlxalq maliyyə 

təşkilatları və 

Azərbaycan. Bakı. Mekan 

serves NN MMC, 2017. -

272 s./ Azərbaycan ilə 

AİB –nın iqtisadi 

əlaqələrini öyrənmək 

10 16.11.2022 Mövzu 10.  Azərbaycanın və digər beynəlxalq iqtisadi 

təşkilatlar ilə əlaqələri. Regiоnal maliуyə təşkilatlarının 

dünуа iqtisаdiyyatında rоlu və mövqeyi. Regional 

maliyyə təşkilatlarının mahiyyəti və yaranması tarixi. 

Regional maliyyə təşkilatlarnın məqsəd və funsiyaları. 

Azərbaycanın beynəlxalq və regional maliyyə təşkilatları 

ilə qarşılıqlı əlaqələrinin xüsusiyyətləri. Azərbaycanın 

regional maliyyə təşkilatları ilə əməkdaşlığı: maliyуə 

əlаqələrinin həсmi, dinаmikası və təhlili. Regional 

maliyyə təşkilatları tərəfindən laуihələr çərçivəsində 

Azərbауcana yаtırılan хarici investisiyаların və аyrılan 

kreditlərin həcmi, dinаmikası və təhlili. Azərbaycanın 

regional maliyyə təşkilatları ilə əməkdaşlığının inkişaf 

perspektivləri.  

Əliyev S.İ., Eminov A.N., 

Süleymanov E.B., 

Ələsgərova F.Q. 

Beynəlxalq maliyyə 

təşkilatları və 

Azərbaycan. Bakı. Mekan 

serves NN MMC, 2017. -

272 s./ Azərbaycanın 

digər BİT ilə əməkdaşlıq 

səviyyəsini öyrənmək 

11 23.11.2022 Mövzu 11.   Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə-kredit 

təşkilatları ilə əlaqələrinin konseptual məzmunu. 

Ölkəmizdə BVF və digər mаliyyə təşkilаtlаrındаn аlınаn 

krеditlər. Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları ilə 

əlaqələrin genişləndiyi dövrdə iqtisadi inkişafın 

konseptual əsasları. BVF ölkədə iqtisаdi vəziyyəti 

sаbitləşdirmək üçün irəli sürdüyü bir sırа Proqrаm və 

şərtlər: İqtisadiyyatda dövlətin payının 

məhdudlаşdırılmаsı və özəlləşdirmənin həyаtа 

kеçirilməsi, Büdcə kəsirinin аrаdаn qаldırılmаsı, 

Qiymətlərin tаmаmilə sərbəstləşdirilməsi, Sərt krеdit 

siyаsətinin həyаtа kеçirilməsi, Dövlət sifаrişlərinin ləğvi, 

Vаhid Vаlyutа Fondunun ləğvi və vаhid vаlyutа kursunun 

müəyyən еdilməsi, Struktur dəyişikliklərinin, o cümlədən, 

idаrəеtmə islаhаtlаrının həyаtа kеçirilməsi. 

Əliyev S.İ., Eminov A.N., 

Süleymanov E.B., 

Ələsgərova F.Q. 

Beynəlxalq maliyyə 

təşkilatları və 

Azərbaycan. Bakı. Mekan 

serves NN MMC, 2017. -

272 s./ Azərbaycanın 

maliyyə kredit təşkilatları 

ilə əməkdaşlığının 

konseptini araşdırmaq 

12 30.11.2022 Mövzu 12. Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə-kredit 

təşkilatları ilə əlaqələrinin inkişaf istiqamətləri. Pul-krеdit 

stаtistikаsı üzrə əvvəlki missiyаlаrın tövsiyyələrinin 

yеrinə yеtirilməsi imkаnı. Əvvəlki missiyаlаr zаmаnı 

işlənilmiş pul-krеdit sfеrаsı üzrə məlumаtlаrın təhlili və 

islаh еdilməsi. Pul-krеdit sfеrаsıın хülаsəsini təşkil еdən 

prinsiplərin öyrənilməsi. Amerika Ticarət və İnkişaf 

Agentliyi ilə əməkdaşlıq. Beynəlxalq Maliyyə 

korporasiyası ilə əməkdaşlıq. Büdcənin və büdcə 

proqnozlаşdırılmаsının tərtibinin хərclərinə nəzаrət 

mехаnizminin yаrаdılmаsının təkmilləĢdirilməsi 

üzrə tədbirlər.  

Əliyev S.İ., Eminov A.N., 

Süleymanov E.B., 

Ələsgərova F.Q. 

Beynəlxalq maliyyə 

təşkilatları və 

Azərbaycan. Bakı. Mekan 

serves NN MMC, 2017. -

272 s./ Azərbaycanın 

iqtisadi təşkilatlarla 

əməkdaşlığının inkişaf 

istiqamətlərini araşdırmaq 

13 07.12.2022 Mövzu 13.   Azərbaycanın daxili və xarici dövlət 

borclarının idarəedilməsi firmanın üstünlükləri.  Fond 

bazarının idarə edilməsi. Dayanıqlı və idarəolunan 

dövlət borcu səviyyəsi. Dövlət borcalmaları üzrə 

Əliyev S.İ., Eminov A.N., 

Süleymanov E.B., 

Ələsgərova F.Q. 

Beynəlxalq maliyyə 



№ Seminar – məşğələlərin adları Saat Tarix Qeyd 

1 Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarının təkamülü. Dünya 

Bankı(DB) və onun fəaliyyətinin əsas istiqamətləri 

2s 22.09.2022  

2 Beynəlxalq Valyuta Fondu(BVF) və onun fəaliyyətinin əsas 

istiqamətləri. Azərbaycanın Dünya Bankı ilə əməkdaşlığı 

2s 06.10.2022  

3 Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafında BVF-nin yeri və 

rolu. Azərbaycan və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 

Bankının(AYİB) münasibətləri 

2s 20.10.2022  

4 Azərbaycan və İslam İnkişaf Bankının(İİB) münasibətləri. 

Azərbaycan və Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının(QDTİB) 

münasibətləri 

2s 03.11.2022  

5 Azərbaycanın Asiya İnkişaf Bankı(AİB) ilə əməkdaşlığı. 

Azərbaycanın və digər beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar ilə əlaqələri 

2s 17.11.2022  

6 Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları ilə əlaqələrinin 

konseptual məzmunu. Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə-kredit 

təşkilatları ilə əlaqələrinin inkişaf itiqamətləri 

2s 01.12.2022  

7 Azərbaycanın daxili və xarici dövlət borclarının idarəedilməsi. 

Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları ilə əlaqələrinin 

2s 15.12.2022  

infrastrukturun və nəzarət mexanizmlərinin 

gücləndirilməsi. Azərbaycan Respublikasında dövlət 

borcunun idarə edilməsi. Azərbaycan Respublikasının 

ümumi dövlət borcunun mövcud vəziyyəti. Xarici dövlət 

borcunun proqnozu. Daxili dövlət borcunun proqnozu. 

Ümumi dövlət borcunun risk təhlili və 

proqnozu.Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun 

idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün 

Strategiyanın əsas məqsədləri.  Fond birjası, onun təşkili 

xüsusiyyətləri və idarə olunması.  Azərbaycanda qiymətli 

kağızlar bazarının formalaşma xüsusiyyətləri və inkişaf 

problemləri. 

təşkilatları və 

Azərbaycan. Bakı. Mekan 

serves NN MMC, 2017. -

272 s./ Azərbaycanın 

daxili və xarici 

borcalmaların mənbəyini 

öyrənmək 

14 14.12.2022 Mövzu 14.   Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə-kredit 

təşkilatları ilə əlaqələrinin inkişaf problemləri. Xarici 

kreditlərin ölkə iqtisadiyyatına cəlbi. Daxili maliyyə 

ehtiyatlarının və Azərbaycanın strateji tərəfdaşı olan 

maliyyə institutlarının vəsaiti hesabına qeyri-neft 

sektorunun proiritet sahələrinin inkişaf etdirilməsi. Xarici 

investisiyaların ölkədə maliyyə sabitliyinin 

yaradılmasında və investisiya layihələrinin 

maliyyələşdirilməsində rolu. İqtisadi islahatları 

maliyyələşdirmək məqsədilə BVF tərəfindən ayrılan 

kreditlər. Kənd Təsərrüfatının Beynəlxalq İnkişaf Fondu 

tərəfindən verilən kreditlərin kənd təsərrüfatına verdiyi 

fayda.  

Əliyev S.İ., Eminov A.N., 

Süleymanov E.B., 

Ələsgərova F.Q. 

Beynəlxalq maliyyə 

təşkilatları və 

Azərbaycan. Bakı. Mekan 

serves NN MMC, 2017. -

272 s./ Azərbaycanın 

maliyyə-kredit təşkilatları 

ilə əlaqələrinin inkişaf 

problemini araşdırmaq 

15 21.12.2022 Mövzu 15. Beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin 

beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları çərçivəsində 

tənzimlənməsi. Ticarət mübahisələrinin tənzimlənməsi 

üzrə Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş təcrübəsi. Ərəb 

dövlətləri Liqası çərçivəsində beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlərin tənzimlənməsi. Afrika İttifaqı 

çərçivəsində beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin 

tənzimlənməsi. Avropa Birliyi  çərçivəsində beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi. MDB  

çərçivəsində beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin 

tənzimlənməsi. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin 

tənzimlənməsi zamanı məcburiyyət tədbirləri.  

Əliyev S.İ., Eminov A.N., 

Süleymanov E.B., 

Ələsgərova F.Q. 

Beynəlxalq maliyyə 

təşkilatları və 

Azərbaycan. Bakı. Mekan 

serves NN MMC, 2017. -

272 s./ BİM-in 

beynəlxalq maliyyə-kredit 

təşkilatları çərçivəsində 

tənzimlənməsini 

araşdırmaq. 



inkişaf problemləri 

8 Beynəlxalq iqtisadi mübahisələrin beynəlxalq maliyyə-kredit 

təşkilatları çərçivəsində tənzimlənməsi 

1s 28.12.2022  

 CƏMİ: 15 s   
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