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Məcburi/Seçmə Məcburi 
Tələb olunan 

dərsliklər və dərs 

vəsaitləri 

Hal-hazırda Azərbaycan dilində tələbələr üçün əlçatan olan ədəbiyyat: 
1. Quliyev N.R., Mahmudov M.M.  Beynəlxalq maliyyə münasibətləri. Bakı, 

2011   
https://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/89_maliya.pdf 
2. Məmmədov Z. F. Beynəxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin 

pul-kredit sistemi. Bakı, 2003 
https://muhasibat.az/maliyyeye-aid-kitablar/ 
3. Vəliyev D., Rəhimov M.  Beynəlxalq maliyyə. Bakı, 2000 

https://muhasibat.az/maliyyeye-aid-kitablar/ 
4. Əliyev S.İ. və b. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları və Azərbaycan. Bakı, 

“Zərdabi-Nəşr” MMC Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi, 2016 
https://www.academia.edu/29225844/BEYNƏLXALQ_MALİYYƏ_TƏŞKİLATL
ARI_VƏ_AZƏRBAYCAN 

Kursun məzmunu Kursun məzmunu müasir dünyada beynəlxalq maliyyənin iqtisadi-siyasi 
münasibətlər sistemi olaraq necə təşkil olunduğunun və fəaliyyət göstərməsinin   
əsas prinsipləri və qanunauyğunluqları, formaları və istiqamətləri, həmçinin 
bazarları və institutları təşkil edir 

Kursun 

məqsədləri  

Kursun məqsədi beynəlxalq maliyyənin mahiyyətinin, mexanizmlərinin, inkişaf 
meyllərinin, tərkib hissələrinin, əhəmiyyətinin dərk edilməsi üçün zəruri olan 
nəzəri bilik və praktiki bacarıqların formalaşmasıdır.  
Kursun tədrisi tələbələr tərəfindən beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin 
konseptual, metodoloji və strateji aspektlərinin öyrənilməsini nəzərdə tutur. 
Beynəlxalq maliyyə münasibətləri sahəsində iqtisadi və analitik düşüncənin 
formalaşması bu kursun əsas məqsədlərindəndir. Buradan irəli gələn alt məqsədlər: 
- beynəlxalq maliyyənin müasir iqtisadiyyatdakı yerinin, təyinatının, əsas 
xüsusiyyətlərinin açıqlanması 
-  beynəlxalq maliyyənin institusional və funksional  əsaslarının, 
qanunauyğunluqlarının açıqlanması 
-  beynəlxalq maliyyənin milli inkişafda oynaya bildiyi rolun açıqlanması 

Kursun nəticələri Fənnin tədrisinin nəticələrinə əsasən tələbə bilməlidir / bacarmalıdır:  
- beynəlxalq maliyyə sahəsinin əsas anlayışlarını və təriflərini  
-  beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin vahid system olaraq fəliyyətini, qlobal və 
milli iqtisadi proseslərə təsirini 
-  beynəlxalq maliyyə sahəsində baş verən əhəmiyyətli problemləri və prosesləri 
təhlil etməyi, gələcəkdə onların necə inkişaf edə bilməsinə dair əsaslı proqnoz 
verməyi 
- beynəlxalq maliyyə sahəsi məsələlərinə dair mövqeyini məntiqi və savadlı 
şəkildə bildirməyi  

https://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/89_maliya.pdf
https://muhasibat.az/maliyyeye-aid-kitablar/
https://muhasibat.az/maliyyeye-aid-kitablar/
https://www.academia.edu/29225844/BEYN?LXALQ_MAL?YY?_T??K?LATLARI_V?_AZ?RBAYCAN
https://www.academia.edu/29225844/BEYN?LXALQ_MAL?YY?_T??K?LATLARI_V?_AZ?RBAYCAN


-  beynəlxalq maliyyə sahəsində problemləri müəyyənləşdirməyi, onların həlli 
yollarını əsaslandırmaqı 

Qaydalar  Qrup müzakirəsi. Müzakirə mühazirə zamanı nəzərdən keçiriləcək mövzulara 

əsaslanacaq. Müzakirələrin məqsədi mövzunu daha yaxşı başa düşmək üçün bütün 

tələbələrin işbirliyi və qrup daxilində ünsiyyət qurduğu mühiti yaratmaqdır 
Keyslər. Tələbələr beynəlxalq maliyyə münasibətləri dair məsələləri araşdırmalı, 
problemlərin mahiyyətini anlamalı, onlar tərəfindən mümkün həll yollarının təklif 

edilməsi və ən yaxşısının seçilməsi. Dərslər zamanı tələbələrin ünsiyyət 

bacarıqlarını və davranışlarını inkişaf etdirmək üçün fərqli halların təhlil edilməsi   

Express testlər: bir yaxud daha çox düzgün cavab variantlı suallar 
Məsələlərin həlli: müvafiq mövzular üzrə zəruri hesablamalara əsaslanan 

məsələlər. 
Müəllim hər bir mövzunun qarşılıqlı diskussiya, interaktivlik tətbiq etməklə açıqlanmasını 
nəzərdə tutur. Bundan ötrü tələbələrin kurs və mövzular üzrə sillabusda göstərilmiş 
ədəbiyyatlardan başqa mənbələrdən istifadə etməsi məqsədəuyğundur. 

Keyslərin tətbiqi əvvəlcədən hazılanmış variantda yaxud cari mövzudan irəli gələrək 
ekspromt formatda baş verə bilər. 

Mövzuların cədvəli bütün semestr ərzində zərurət olduqda dəyişdirilə bilər. 

Tələbələrin bütün dəsrlərdə yüksək davamiyyəti vacibdir. Dərslərdə iştirak etməmək 
davamiyyət ballının azalmasına səbəb ola bilər. 

Tələbələrin qiymətləndirilməsi məsələlərdən ibarət olacaq ev tapşırıqlarının yerinə 
yetirilməsini nəzərdə tutur. Məsələlərin mart ayının 20-dən gec olmayaraq tələbələrə 

verilməsi nəzərdə tutulub ki, Novruz tətili günlərində onları həll edib qiymətləndirilməyə 
təqdim etsinlər.  

Aralıq imtahanın və final imtahanın tarixi departament tərəfindən elan ediləcək. 

Qiymətləndirmə Meyarlar İcra tarixləri Xüsusi çəkilər (%) 

Aralıq imtahanı  30 

Case təhlili   20 
Davamiyyət   5 
Aktivlik  5 
Final imtahanı    40 
Yekun  100 

Mövzuların həftəlik ardıcıllıqı 
Həftə Tarix Mövzu başlıqları Mənbə 

1  Mövzu I 

Beynəlxalq maliyyənin mahiyyəti, əhəmiyyəti və 

quruluşu 

 beynəlxalq maliyyə nədir? 
 beynəlxalq maliyyənin təyinatı nədir? 
 beynəlxalq maliyyənin quruluşu 

Məmmədov (fəsil I);  
Vəliyev, Rəhimov (fəsil I) 
 

2  Mövzu II 

Beynəlxalq valyuta sistemi 

 valyuta anlayışı və valyuta münasibətlərinin 
xüsusiyyətləri 

Quliyev, Mahmudov  
(fəsil I);  
Məmmədov (fəsil I); 
Vəliyev, Rəhimov (fəsil II) 



 milli valyuta sistemi 
 regional (məhəlli) valyuta sistemi 
 dünya valyuta sistemi 

 

3  Mövzu III 

Avropa valyuta sistemi 

 Avropa valyuta sisteminin yaranması və 
əsasları 

 Delor planı və Avroya keçid 
 Avropa valyuta sisteminin müasir durumu, 

onunla beynəlxalq maliyyə sistemi arasındakı 
qarşılıqlı münasibətlər 

Məmmədov (fəsil I); 
Vəliyev, Rəhimov (fəsil III) 

4  Mövzu IV 

Beynəlxalq maliyyənin institutları və mərkəzləri 

 beynəlxalq maliyyə institutları 
 qlobal maliyyə mərkəzləri 
 regional maliyyə mərkəzləri 
 qlobal offşorlar 

Quliyev, Mahmudov  
(fəsil VIII); 
Məmmədov (fəsil X, VI); 
Vəliyev, Rəhimov  
(fəsil IX) 
Əliyev (fəsil I, II) 

5  Mövzu V 

Beynəlxalq hesablaşmalar 

 beynəlxalq hesablaşmaların mahiyyəti və 
əsasları 

 xarici iqtisadi əqdlərin valyuta-maliyyə və 
ödəniş şərtləri 

 beynəlxal hesablaşmaların formaları 
 valyuta klirinqi və valyuta məhdudiyyətləri 

Quliyev, Mahmudov  
(fəsil V); 
Məmmədov (fəsil IX); 
Vəliyev, Rəhimov  
(fəsil VII) 

6  Mövzu VI 

Beynəlxalq kredit / Tapşırıq 

 beynəlxalq kreditin mahiyyəti və əhəmiyyəti  
 beynəlxalq kredit münasibətlərinin 

istiqamətləri 

Quliyev, Mahmudov  
(fəsil VI); 
Məmmədov (fəsil IX); 
Vəliyev, Rəhimov  
(fəsil VII) 

 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 

Mövzu VII 

Beynəlxalq kapital axını    
 beynəlxalq kapital hərəkəti nədir və onu 

doğuran səbəblər 
 kapitalın beynəlxalq hərəkəti formaları 
 kapitalın beynəlxalq hərəkəti ayrı-ayrı 

ölkələrə və dünya iqtisadiyyatına təsiri 

Məmmədov  
(fəsil V, VII, XII) 
 

 
 
 

8 

 Mövzu VIII 

Beynəlxalq investisiya (1-ci hissə) 

 beynəlxalq investisiyanın mahiyyəti, təsnifatı,  
üstünlükləri 

 beynəlxalq birbaşa və portfel investisiyaları 
 beynəlxalq investisiyaların dünya miqyasında 

tənzimlənməsi 

Məmmədov  
(fəsil VII, XII) 
 

 
 

9 

 
 
 
 
 

 

Mövzu VIII 

Beynəlxalq investisiya (2-ci hissə) 

 beynəlxalq ticarətlə birbaşa xarici 
investisiyalar arasındakı əlaqə 

 beynəlxalq xarici investisiyaların 
yönləndirilməsi üçün ölkə seçimi 

Məmmədov  
(fəsil VII, XII) 
 



 

 
 
 
 

10 

 Mövzu IX 

Beynəlxalq hesablaşmalar balansları   
 beynəlxalq hesablaşmalar balansları nədir? 

Tədiyə və hesablaşma balanslarının 
müqayisəsi 

 tədiyə balansının quruluşu və tərtib prinsipləri 
 tədiyə balansına  təsir edən amillər və onun 

maliyyələşdirilməsi  
 tədiyə balansı ölkə iqtisadiyyatına mümkün 

təsiri 

Quliyev, Mahmudov  
(fəsil III); 
Məmmədov (fəsil II); 
Vəliyev, Rəhimov  
(fəsil IV) 

11  Mövzu X 

Beynəlxalq maliyyədə qızıl-valyuta ehtiyatları   
 qızıl və valyuta ehtiyatlarının tərkib hissələri, 

ölkənin beynəlxalq valyuta likvidliyi 
 dünya valyuta ehtiyatlarının quruluşu və 

həcmi 

Məmmədov (fəsil I) 
 

12  Mövzu XI  

Beynəlxalq maliyyədə dövlət borcu problemi 

 dövlət borcu nədir, onun İEÖ-in və İEOÖ-in 
ÜDM-də payı  

 beynəlxalq maliyyədə borc problemi və onun 
həllinə yanaşmalar 

 borc probleminin həllində beynəlxalq 
təşkilatların rolu 

Məmmədov (fəsil XI) 
 

13  Mövzu XII 

Beynəlxalq maliyyə bazarları 
 beynəlxalq valyuta bazarı. Avrovalyuta bazarı 
 beynəlxalq fond bazarı 
 beynəlxalq kredit bazarı 

Quliyev, Mahmudov  
(fəsil VII); 
Məmmədov (fəsil V); 
Vəliyev, Rəhimov  
(fəsil VI) 

14  Mövzu XIII 

Beynəlxalq özəl maliyyə qurumları 
 beynəlxalq miqyaslı maliyyə vasitəçiliyi 
 beynəlxalq bank maliyyə institutları 
 bank olmayan beynəlxalq maliyyə  institutları 

Məmmədov (fəsil VI) 
 

15  Mövzu XIV 

Beynəlxalq maliyyə böhranları 
 beynəlxalq maliyyə böhranlarının səbəbləri, 

qanunauyğunluqları və nəticələri 
 beynəlxalq maliyyə böhranlarının təkamülü  
 beynəlxalq maliyyə böhranlarının qarşısının 

alınması və nizamlanması problemləri 

Məmmədov  
(fəsil VIII, XI) 
 

  Final imtahanı  


