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Fənnin xülasəsi 

Transmilli korporasiyalar fənninin predmetini beynəlxalq maliyyə qurumlarının 

yaranması, məqsədi və vəzifələri, strukturları, əsas fəaliyyət istiqamətləri, dünya 

ölkələrində həyata keçirdikləri sosial-iqtisadi inkişafa yardım layihələri, Dünya 

Bankının Azərbaycanın neft və qaz sektoruna ayırdığı kreditlərdən istifadənin vəziyyəti, 

istehsal, xidmət və infrastruktur sahələrində Azərbaycanın Dünya Bankı ilə 

əməkdaşlığının genişləndirilməsi istiqamətləri təşkil edir. 

Fənnin məqsədləri 

Transmilli korporasiyalar fənninin tədrisinin əsas məqsədi beynəlxalq maliyyə 

qurumları ilə dünya dövlətlərinin əlaqələri, sözügedən bankların dünya ölkələrində 

həyata keçirdiyi layihələr və onların iqtisadi təsirlərini ələ almaq, beynəlxalq maliyyə 

qurumlarının müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində rolunu və dünya ölkələrinin 

sosial-iqtisadi siyasətinə təsirini dəyərləndirmək və onun inkişaf perspektivlərini 

müəyyən etməkdir. 

Öyrənim nəticələri 

1. Transmilli korporasiyalar fənninin nəzəri metodologiyasını mənimsəyir. 

2. İqtisadi və siyasi sferada baş verən dəyişiklikləri dinamik olaraq təhlil edir. 

3. TMK-ların böyük inkişaf imkanlarının üzə çıxarılmasını  öyrədir.  

4. Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının dövlətlərin iqtisadi siyasətinin formalaşması və 

həyata keçirilməsində rolunu təhlil edir. 
5. Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əlaqələrini təhlil edir. 



 
 

Tədris metodları 

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və 
müzakirə aparılır 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar) 

nümayişi ilə izah edilir. 

Simulyasiya  
Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin 

mənimsənilməsəviyyəsi 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 ya 

bal 

Balların maksimum miqdarı           100 bal 

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 bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan 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. Qlobalistika və transmilliləşmə proseslərinin iqtisadi mahiyyəti 

2. Transmilli korporasiyaların yaranma səbəbləri 

3. Transmilliləşmə proseslərində Azərbaycanın milli və iqtisadi təhlükəsizliyi 

4. Kvazi və Meqa Transmilli korporasiyalar 

5. Transmilli korporasiyaların işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasında rolu 

6. Transmilli korporasiyaların iqtisadi ittifaqa gəlmələrinin səbəbləri 

7. Transmilli media holdinqlər 

8. Transmilli korporasiyaların geosiyasi, demoqrafik aspektləri 

9. Milli dövlətlərin qlobal geoiqtisadi strategiyası 

10. Qlobalizm dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatının təhlükəsizliyi 

11. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) transmilli iqtisadi siyasəti 



 
 

12. Azərbaycanda fəaliyyət göstətən xarici transmilli korporasiyalar 

13. Antiqlobalizm və antiqlobalistlər 

14. Transmilli korporasiyalar və inhisarçılıq amilləri 

15. Transmilli korporasiyaların тактика və strategiyası 

 

Təqdimat:Slayd formasında hazırlanaraq təqdim edilən 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 imtahanda 

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 əvvəlcədən 

müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə digər tələbələrlə 

əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

İlkin cədvəl 

Həftə Tarix  Mühazirə mövzuları 
Dərslik / Tapşırıq / 

Ədəbiyyat 

1. 16.09.2022 

 
Mövzu: 1.  

Transmilli korporasiyalar – predmeti, mahiyyəti, rolu, 

vəzifəsi 
Predmeti. Mahiyyəti. Rolu. Vəzifəsi. Qlobalistika və 

transmilliləşmə proseslərinin iqtisadi mahiyyəti. Transmilli 

korporasiyaların yaranma səbəbləri. Vahid dünya ailəsində 

«Böyük» və «Kiçik» ölkələr. Transmilli korporasiyaların inkişaf 

mərhələləri. Transmilliləşmə indeksi. Transmilliləşmə 

proseslərində Azərbaycanın milli və iqtisadi təhlükəsizliyi. Kvazi 

və Meqa Transmilli korporasiyalar. 

Ədəbiyyat   

1.Transmilli 

korporasiyalar. Gəncəli 

Gənciyev, Əşrəf 

Ələkbərov, Leyla 

Məmmədova. Bakı, 2007  

 

2. 23.09.2022 

Мövzu 2. 

Dövlət və özəl transmilli korporasiyalar 

Dövlət və özəl transmilli korporasiyaları fərqləndirən cəhətlər. 

Dövlət və özəl transmilli korporasiyaları eyniləşdirən cəhətlər. 

Dövlət şirkətlərinin transmilliləşmə tendensiyaları. Özəl 

şirkətlərinin transmilliləşmə tendensiyaları. Transmilli 

korporasiyaların dövlət tenderlərində iştirakı. Transmilli 

korporasiyaların iqtisadi ittifaqa gəlmələrinin səbəbləri. 

Transmilli media holdinqlər. Milli dövlətlərin qlobal geoiqtisadi 

strategiyası. Qlobalizm dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatının 

təhlükəsizliyi. Azərbaycanda fəaliyyət göstətən xarici transmilli 

korporasiyalar. Antiqlobalizm və antiqlobalistlər. 

Ədəbiyyat   

1.Ceyhun Yusifov. 

Transmilli korporasiyalar. 

Vergi jurnalı. Bakı, 2013  

2.Aqil Əliyev, Arif 

Şəkərəliyev, İdris Dadaşov.  

Dünya İqtisadiyyati: 

Müasir dövrün problemləri 

Bakı, 2003       

 



 
 

3. 30.09.2022 

Мövzu 3. 

Transmilli korporasiyalar və inhisarçılıq amilləri 

Transmilli korporasiyaların təkəlçilik meyllərı. Təkəlçilik 

meyllərində insan faktorunun rolu. Dövlətin antiinhisar siyasəti. 

Transmilli korporasiyalar arasında iqtisadi rəqabət. Transmilli 

korporasiyaların təhlükəsizlik vasitələri. Kommersiya sirri. 

Transmilli korporasiyaların geosiyasi maraqları. Transmilli 

korporasiyaların geoiqtisadi strategiyası. İnhisarçılığın pozitiv və 

neqativ nəticələri. Beynəlxalq konsessiya müqavilələri . 

1.Ceyhun Yusifov. 

Transmilli korporasiyalar. 

Vergi jurnalı. Bakı, 2013  

2.Aqil Əliyev, Arif 

Şəkərəliyev, İdris Dadaşov.  

Dünya İqtisadiyyati: 

Müasir dövrün problemləri 

Bakı, 2003 

4. 07.10.2022 

Mövzu 4 

Transmilli korporasiyaların müasir inkişaf mərhələsi 

Transmilli korporasiyaların müasir inkişaf mərhələsi. Türkiyə 

Respublikasının aparıcı transmilli korporasiyaları. Rusiya 

Federasiyasının transmilli korporasiyaları. Qərbi Avropa 

ölkələrinin aparıcı transmilli korporasiyaları. Amerika Birləşmiş 

Ştatlarının aparıcı transmilli korporasiyaları. Transmilli 

korporasiyaların müstəmləkəçilik siyasəti. Transmilli 

korporasiyaların тактика və strategiyası. Transmilli kapitalın 

qlobal iqtisadiyyatda payı. Transmilli korporasiyaların inkişaf 

perspektivləri. 

1.Transmilli 

korporasiyalar. Gəncəli 

Gənciyev, Əşrəf 

Ələkbərov, Leyla 

Məmmədova. Bakı, 2007 

2. Ceyhun Yusifov. 

Transmilli korporasiyalar. 

Vergi jurnalı. Bakı, 2013  

5. 14.10.2022 

Мövzu 5. 

Transmilli korporasiyaların işçi qüvvəsinin beynəlxalq 

miqrasiyasında rolu 

İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasını şərtləndirən səbəblər. 

İşçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasının müasir xüsusiyyətləri. 

İşçi qüvvəsinin kütləvi marketinqi. Transmilli korporasiyaların 

personal marketinqi. Transmilli korporasiyaların "ağıl axını" 

prosesinə təsiri. Transmilli korporasiyaların sosial siyasəti. İşçi 

qüvvəsinin sənayeləşmiş ölkələrə miqrasiyası. Əmək 

miqrasiyasının dövlət tənzimlənməsi 

1.Beynəlxalq və transmilli 

şirkətlər. Bakı, 2010 

2.Məmmədov M., İbadov 

E. Beynəlxalq iqtisadi 

təşkilatlar, Bakı 2008 

 

6. 21.10.2022 

Mövzu 6.  

. Transmilli korporasiyalar və dünya sənayesi 

Transmilli korporasiyaların dünya sənayesində yeri. Təbii 

sərvətlərin istismarında transmilli korporasiyaların rolu. 

Transmilli korporasiyaların dünyanın neft sənayesində payı. 

Transmilli korporasiyaların dünyanın maşınqayırma sənayesində 

payı. Transmilli korporasiyaların dünyanın elektrik avadanlığının 

istehsalı senayəsində payı. Transmilli korporasiyaların dünyanın 

kimya senayəsində payı. Transmilli korporasiyaların dünyanın 

poladtökmə senayəsində payı. Transmilli korporasiyaların 

dünyanın əczaçılıq senayəsində payı. Transmilli korporasiyaların 

dünyanın hərbi senayəsində payı. 

1..Beynəlxalq və 

transmilli şirkətlər. Bakı, 

2010 

2.Qloballaşma və xarici 

investisiyalar. Bakı, 2006 
 

7. 28.10.2022 

           Mövzu 7. 

Transmilli korporasiyalar və dünya ticarəti  

Müasir beynəlxalq ticarətin transmilliləşmə 

xüsusiyyətləri. Transmilli korporasiyaların dünya ticarətində yeri. 

Beynəlxalq bazarların təşkilində transmilli korporasiyaların rolu. 

Transmilli korporasiyaların Azad İqtisadi Zonalarda fəaliyyəti. 

Transmilli korporasiyaların əmtəə idxalı potensialı. Transmilli 

korporasiyaların əmtəə ixracı potensialı. Transmilli korporasiyalar 

və xidmətlərin dünya ticarəti. Ticarətin beynəlxalq dövriyyəsində 

transmilli korporasiyaların payı. Əmtəələrin dünya qiymətlərinin 

formalaşmasında transmilli korporasiyaların rolu. Əmtəə 

birjalarının fəaliyyətində transmilli korporasiyaların rolu. 

1.Beynəlxalq və transmilli 

şirkətlər. Bakı, 2010  

2. Ceyhun Yusifov. 

Transmilli korporasiyalar. 

Vergi jurnalı. Bakı, 2013 



 
 

8. 04.11.2022 

Mövzu 8. 

Transmilli korporasiyaların təşkilati idarəetmə 

strukturları 
Üfüqi inteqrasiya olunmuş transmilli korporasiyalar. Şaquli 

inteqrasiya olunmuş transmilli korporasiyalar. Üfüqi və 

şaquli inteqrasiya olmamış transmilli korporasiyalar. 

Çoxmilli transmilli korporasiyalar. Qlobal transmilli 

korporasiyalar. Transmilli korporasiyaların etnosiyasi 

xüsusiyyətləri. Transmilli korporasiyanın kvazi dövlət 

səlahiyyətləri. Transmilli korporasiyanın kvazi konyuktur 

maraqları. Transmilli korporasiyanın demping siyasəti. 

Transmilli korporasiyanın filiallar və "törəmə" şirkətlər 

şəbəkəsi 

 

1.Beynəlxalq və transmilli 

şirkətlər. Bakı, 2010  

2. Ceyhun Yusifov. 

Transmilli korporasiyalar. 

Vergi jurnalı. Bakı, 2013  
                                                                                

9. 11.11.2022 

Mövzu 9. 

Transmilli korporasiyalar və dünya siyasəti 
Transmilli korporasiyaların dünya siyasətində yeri. 

Transmilli korporasiyaların dövlət qərarlarının qəbuluna 

təsiri. Transmilli korporasiyaların dövlətin xarici siyasətinə 

təsiretmə mexanizmləri. Transmilli korporasiyaların siyasi 

riskləri. Dövlətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsində 

transmilli korporasiyaların rolu. Transmilli korporasiyalar 

ilə antiqlobalistlərin siyasi qarşıdurması. Transmilli 

korporasiyaların iqtisadi sanksiyalar şəraitində fəaliyyəti. 

Transmilli korporasiyaların iqtisadi böhran şəraitində 

fəaliyyəti. Azərbaycanın dünya bazarına inteqrasiyada 

transmilli korporasiyaların rolu. 

 

1.Transmilli 

korporasiyalar. Gəncəli 

Gənciyev, Əşrəf 

Ələkbərov, Leyla 

Məmmədova. Bakı, 2007  

2. Qloballaşma və xarici 

investisiyalar. Bakı, 2006 

 

 

       s 

10. 18.11.2022 

 

Mövzu 10. 

Transmilli korporasiyalar və qloballaşma prosesləri 

Qlobalistika anlayışının elmi tərifi. Qloballaşma proseslırinin 

mövcud durumu. Qlobalizm və Mondializm anlayışları. 

İqtisadiyyatın qloballaşmasında transmilli korporasiyaların rolu. 

Transmilli korporasiyaların müştərək maraqları – 

meqakorporasiyalar. Qlobal iqtisadiyyatda transmilli 

korporasiyaların rəqabət üstünlükləri. Qloballaşma dövründə 

transmilli korporasiyaların geosiyasi və geoiqtisadi hədəfləri. 

İstehsalat proseslərin kütləvi avtomatlaşdırılmasında transmilli 

korporasiyaların rolu. Transmilli korporasiyaların yüksək 

texnologiyalı məhsullar bazarına nəzarəti. Transmilli 

korporasiyaların vahid qlobal informasiya məkanının 

yaradılmasında rolu. 

 

1.Transmilli 

korporasiyalar. Gəncəli 

Gənciyev, Əşrəf 

Ələkbərov, Leyla 

Məmmədova. Bakı, 2007  

2. Qloballaşma və xarici 

investisiyalar. Bakı, 2006 

11. 25.11.2022 

 

Mövzu 11.  

Transmilli korporasiyalar və bəşəri inkişaf problemləri 

Ölkə sənayesinin keyfiyyətcə inkişafı və əmək 

məhsuldarlığının artması. Beynəlxalq siyasi və iqtisadi 

əməkdaşlığın genişlənməsi. Vergi və gömrük siyasətinin 

liberallaşması problemi. Yerlərdə fərdi prosedurların de-

bürokratizasiyası problemi. Kapitalın elmi tətqiqat, kəşv və ixtira 

işlərinin aparılmasına yatırılması. Kapital, yeni texnologiyalar, 

idarəetmə təcrübəsi kimi əlavə ehtiyatların əldə edilməsi. Yüksək 

 

 

1.Ceyhun Yusifov. 

Transmilli korporasiyalar. 

Vergi jurnalı. Bakı, 2013  

2. Aqil Əliyev, Arif 

Şəkərəliyev, İdris Dadaşov.  

Dünya İqtisadiyyati: 

Müasir dövrün problemləri 

Bakı, 2003  



 
 

inhisar qiymətlərin təyin edilməsi problemi. Təbii və əmək 

ehtiyatlarının yırtıcı istismar. Ölkədən kapital axını problemi. 

Transmilli korporasiyaların dövlətin siyasi və iqtisadi kursuna 

müdaxiləsi. 

12. 02.12.2022 

Mövzu 12. 

Transmilli korporasiyaların elmi-texniki tərəqqiyə təsiri 

Elmi-texniki tərəqqi səciyyələndirən amillər. Transmilli 

korporasiyaların elmi-texniki strategiyası. Transmilli 

korporasiyaların elmi-texniki patentlərə nou-xaulara nəzarəti. 

Elmi-texniki tərəqqidə transmilli korporasiyaların rolu. Müasir 

sənaye texnologiyalarının inlikaf etmiş ölkələrdən transfer 

edilməsi səbəbləri. Transmilli korporasiyaların qida, yeyinti 

məhsullarının kütləvi istehsalında rolu. Müasir iqtisadi 

texnologiyaların mübadiləsində transmilli korporasiyaların rolu. 

Transmilli korporasiyaların elmi-texniki insitutları və təcrübə 

müəssisələri. Tədqiqat və İnkişaf (R&D - Research and 

development) təşkilatı. Elmi və texnoloji inkişafın 

qloballaşmasında transmilli korporasiyaların rolu 

1.Aqil Əliyev, Arif 

Şəkərəliyev, İdris Dadaşov.  

Dünya İqtisadiyyati: 

Müasir dövrün problemləri 

Bakı, 2003  

2. Məmmədov M., İbadov 

E. Beynəlxalq iqtisadi 

təşkilatlar, Bakı 2008 

  

 

 

13. 

 

 

09.12.2022 

Mövzu 13.  

Transmilli korporasiyalar və beynəlxalq kapitalın 

miqrasiyası 
Beynəlxalq kapital miqrasiyasının səbəbləri. Beynəlxalq kapital 

miqrasiyasının formaları. Transmilli korporasiyaların beynəlxalq 

kapitalın miqrasiyasında rolu. Transmilli korporasiyaların 

merkantilizm maraqları. Transmilli korporasiyaların birbaşa 

investisiyaları. Transmilli korporasiyaların portfel investisiyaları. 

Beynəlxalq valyuta münasibətləri. Beynəlxalq transmilli banklar. 

Beynəlxalq kredit sistemi. Ofşor zonalarda kapitalın 

təhlükəsizliyik problemləri . 

 

1.Aqil Əliyev, Arif 

Şəkərəliyev, İdris Dadaşov.  

Dünya İqtisadiyyati: 

Müasir dövrün problemləri 

Bakı, 2003  

2. Məmmədov M., İbadov 

E. Beynəlxalq iqtisadi 

təşkilatlar, Bakı 2008 

14. 16.12.2022 

Mövzu 14.  

Dünyanın ən nəhəng transmilli korporasiyaları 

Exxon Mobil. General Electric. ICBC (Industrial and Commercial 

Bank of China). CBB (China Construction Bank). JP Morgan 

Chase. BP (British Petroleum Company). Microsoft 

Incorporation. Apple Incorporation. Amazon Incorporation. 

LUKOIL. Gazprom. Kraft Foods 

1.Aqil Əliyev, Arif 

Şəkərəliyev, İdris Dadaşov.  

Dünya İqtisadiyyati: 

Müasir dövrün problemləri 

Bakı, 2003  

2.Məmmədov M., İbadov 

E. Beynəlxalq iqtisadi 

təşkilatlar, Bakı 2008  

15. 23.12.2022 

Mövzu 15.  

Azərbaycanda həyata keçirilən transmilli layihələr 

Azərbaycan Avrasiya qlobal və transmilli layihələr çərçivəsində. 

"Əsrin Kontraktı" - Azərbaycan iqtisadiyyatının 

transmilliləşməsinin bir təzahürü kimi. Transmilli “İpək Yolu 

iqtisadi kəməri” layihəsi. BP-nin "Şahdəniz-2" qaz layihəsi. 

"Bakı-Tbilisi-Qars Dəmir Yolu" layihəsi. "Şimal–Cənub 

Nəqliyyat Dəhlizi" layihəsi. "Trans Anadolu Boru Kəməri" 

(TANAP) layihəsi. “Trans-Avrasiya Super İnformasiya 

Magistralı” (TASİM) layihəsi. "Cənub Qaz Nəqliyyatı Dəhlizi" 

(Nabukko) layihəsi. Azərbaycan Reapublikasında transmilli 

korporasiyaların inkişaf perspektivləri. 

1.Aqil Əliyev, Arif 

Şəkərəliyev, İdris Dadaşov.  

Dünya İqtisadiyyati:  

Müasir dövrün problemləri 

Bakı, 2003  

2. Məmmədov M., İbadov 

E. Beynəlxalq iqtisadi 

təşkilatlar, Bakı 2008  

    



 
 

CƏMİ: 30saat 

 
№ 

 

SEMİNAR – məşğələlərinin adı 
 

 

saat 

 

Tarix 

 

Qeyd 

1. “Transmilli korporasiyalar – tərifi, predmeti, mahiyyəti, rolu, vəzifəsi” 
2s 

19.09.2022  

2. “Dövlət və özəl transmilli korporasiyalar” 
2s 

26.09.2022  

3. “Transmilli korporasiyalar və inhisarçılıq amilləri” 
2s. 

03.10.2022  

4. “Transmilli korporasiyaların müasir inkişaf mərhələsi” 
2s. 

10.10.2022  

5. “Transmilli korporasiyaların işçi qüvvəsinin beynəlxalq 

miqrasiyasında rolu” 2s 

17.10.2022  

6. “Transmilli korporasiyalar və dünya sənayesi” 
2s. 

24.10.2022  

7. “Transmilli korporasiyalar və dünya ticarəti” 
2s. 

31.10.2022  

8.
 

“Transmilli korporasiyaların təşkilati idarəetmə strukturları” 
2s. 

07.11.2022  

9. “Transmilli korporasiyalar və dünya siyasəti” 
2s 

14.11.2022  

10. “Transmilli korporasiyalar və qloballaşma prosesləri” 
2s 

21.11.2022  

11. “Transmilli korporasiyalar və bəşəri inkişaf problemləri” 
2s 

28.11.2022  

12. “Transmilli korporasiyaların elmi-texniki tərəqqiyə təsiri” 
2s 

05.12.2022  

13. “Transmilli korporasiyalar və beynəlxalq kapitalın miqrasiyası”. 
2s 

12.12.2022  

14. “Dünyanın ən nəhəng transmilli korporasiyaları” 
2s 

19.12.2022  

15. “Azərbaycanda həyata keçirilən transmilli layihələr” 
2s 

26.12.2022  

                         

CƏMİ: 30 saat 
  

 

 

ÜMUMİ CƏM: 60  saat 

  

 

Fənn müəllimi:                        dos. H. Ə. Adıgözəlova 

 

 


