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SİLLABUS 

“Beynəlxalq maliyyə ” 
 (8 kredit (AKTS)) 

Müəllim haqqında məlumat 

 

Müəllim:Məmmədova Aynur Rəhim qızı 

Kafedra: Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrası, 1-ci mərtəbə, 125 

İş nömrəsi:  

Mob 055 906 06 99 

İş saatları: 9 :00 – 17:00 

E-mail: m.arzu74@bk.ru 
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Müəllim əvvəlcədən tələbələrə elektron poçtla məlumat verəcək və ya iş 
vaxtının yenidən təyin edilməsi zərurəti yarandıqda  bu barədə məlumat 
verəcəkdir. 

Bu sillabus kursa aid olan bütün praktiki aspektləri, tələbləri və müddətləri 
əhatə edən əsas sənəddir. Sənəd tələbələr tərəfindən alındıqdan dərhal 
sonra hərtərəfli oxumalı və semestr ərzində bu sənədin tələblərinə əməl 
edilməlidir.  

Tələbələr WhatsApp qrupu və ya tələbələrin e-poçt qrupu vasitəsilə 
müəllimlə əlaqə qura bilərlər. Bu e-poçt ünvanı, elektron məlumatların 
ötürülməsi üçün tələb olunur, burada tələbələr müəllim tərəfindən təqdim 
oluna fənlə əlaqəli informasiyalarla tanış ola bilərlər. 

 

Kurs cədvəli 

 

Dərslər aşağıdakı zamanlarda ənənəvi qaydada əyani olaraq 
auditoriyalarda keçirilir: 

Çərşənbə axşamı-hər həftə (seminar)- 17:00-18:20 

 

 

Fənnin təsviri 

 

        Beynəlxalq maliyyə anlayışına daxil olan maliyyə varidatına xarici ölkə 

valyutalarından başqa xarici valyuta ilə depozit hesabları, istiqraz, pay 

sənədləri və digər qiymətli kağızlar da aiddir. Beynəlxalq maliyyə-valyuta 

münasibətlərinin təkamülü məhsullar qüvvələrin inkişafı, dünya bazarının 

yaranması, beynəlxalq əmək bölcüsünün dərinləşməsi, dünya təsərüffat 

əlaqələrinin beynəlmiləlləşməsi ilə sıx bağlıdır. 

Beynəlxalq maliyyə münasibətləri mürəkkəb iqtisadi münasibətlər 

sistemidir. Dünya təsərrüfatında baş verən proseslər bilavasitə olaraq ayrı-

ayrı ölkələrin pul sistemini, pul tədavülündə baş verən dəyişiklikləri, qızıl 

standartının tətbiqi və ləğv edilməsini, kredit sistemini, kredit sisteminin 

quruluşunu əks etdirir, onların iqtisadi maraqlarını ifadə edir. Bu baxımdan 

dünya iqtisadiyyatının inkişaf meyllərinin və qanunauyğunluqlarının 

öyrənilməsi ali təhsil sisteminin magistr pilləsində çox önəmlidir. 

Ayrı – ayrı ölkələrdə bazar iqtisadi münasibətlərinin təşəkkül tapması 

və inkişafı, xarici istehsalçılarla qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi dünya 

iqtisadiyyatının inkişaf meyllərinin öyrənilməsi zərurətini artırır. 



    Valyuta münasibətlərinin beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi 

ilə əlaqədar inkişafı, dünya təsərrüfatının beynəlxalq valyuta sisteminə 

münasibətdə tələbləri, valyuta münasibətində qızılın rolu, valyuta 

məzənnəsi və ona təsir edən amillər ən aktual və vacib məsələlərdən 

biridir. 

 

Planlaşdırlan təlim nəticələri 

 
 

 Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit 

sisteminin predmeti 

 Beynəlxalq valyuta sistemi 

 Beynəlxalq valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsi və valyuta 

siyasəti 

 Beynəlxalq hesablaşmalar 

 Beynəlxalq kredit münasibətləri 

 Dünya valyuta, kredit və maliyyə bazarları 

 Beynəlxalq, regional valyuta və kredit maliyyə təşkilatları. 

 

 

Fənn üçün 30 saat (8 kredit) verilir. Fənn 15 həftəlik bir semestr ərzində 

tədris olunmaq üçün hazırlanmışdır. Hər həftə 2 saat seminar var. 

 

 

Fənnin tematik təqvimi 

S.s Mövzular Sem. 

1 Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin 

pul-kredit sisteminin predmeti 

2 

2 Beynəlxalq valyuta sistemi 2 

3 Beynəlxalq valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsi və 

valyuta siyasəti 

2 

4 Beynəlxalq hesablaşmalar 2 

5 Beynəlxalq kredit münasibətləri 2 

6 Dünya valyuta, kredit və maliyyə bazarları 2 



 

Mühazirənin quruluşu 

 

Mühazirə məşğələsi fənnin tədris planında nəzərdə tutulmamışdır.  

  

 

Seminar 

 

Seminar mövzuları və istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı əvvəlcədən 
tələbələrə təqdim ediləcəkdir. Hər seminar üçün iki saat vaxt verilir. 
Seminarın əvvəlində tələbələrin nəzəri bilikləri təsdiqlənəcəkdir. Hər bir 
tələbə verilən suallara cavab verməli və mövzunu onun əsas məntiqini 
başa düşdüyünü nümayiş etdirməlidir. Cavablar əzbərlənərsə və səthi 
olarsa, tələbənin fənni mənimsəmədiyi hesab olunur. 
 
Hər tələbədən mövzu ilə əlaqəli bir təqdimat hazırlamaq tələb olunur. 10-15 
dəqiqəlik təqdimatlar əvvəlcədən hazırlanmalıdır. 10-15 slayddan ibarət ola 
bilər. Təqdimatın sonunda nəticələri ümumiləşdirmək lazımdır. 
Təqdimatdan sonra mövzu bütün auditoriya tərəfindən müzakirə olunur. 
Tələbələrə əhatə olunan mövzu ilə bağlı test sualları da təqdim olunur. 
Tələbələr hər dərsdə sual - cavabda aktiv iştirak etməli, mövzunu sərbəst, 
aydın, ardıcıl danışmağı bacarmalıdır.   
 

7 Beynəlxalq, regional valyuta və kredit maliyyə təşkilatları. 2 

8 Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyə, pul-kredit sistemləri 2 

9 Yaponiyanın maliyyə, pul-kredit sistemləri 2 

10 Kanadanın  maliyyə,  pul - kredit sistemləri 2 

11 Almaniyanın maliyyə, pul-kredit sistemləri 2 

12 Fransanın maliyyə, pul - kredit sistemləri. 2 

13 Böyük Britaniyanın maliyyə, pul - kredit sistemləri 2 

14 Böyük Britaniyanın maliyyə, pul - kredit sistemləri. 2 

15 İtaliyanın maliyyə, pul - kredit sistemləri. 2 

 Cəmi : 30 



Tələbələr üçün tövsiyyələr:Tələbələr auditoriyada fəal iştirak etməyə, 
sual verməkdən, fikirlərini bildirməkdən və səhv etməkdən 
çəkinməməlidirlər. 
 

Sərbəst işlər 

 
        Fərdi tapşırıqlar müəllim tərəfindən təyin olunmuş vaxtda təqdim 
edilməlidir. Fərdi tapşırıqlar iki səhifədən az olmamalıdır. Fərdi tapşırıqlar 
tələbənin fəsli tam başa düşdüyü zaman qəbul edilir. Əks təqdirdə, tapşırıq 
qəbul edilmir və ümumi baldan çıxılır. Fərdi tapşırıqların gec təqdim 
edilməsi qəbul edilmir və qiymətləndirilmir. Bununla birlikdə, növbəti ayın 
balları hesablanarkən, yuxarıdakı şərtlər daxilində fərdi tapşırıqlar yenidən 
təqdim edilə bilər. 
Bundan əlavə olaraq, ədəbiyyat icmalı, qrup və ya fərdi şəkildə təqdimatlar, 
sorğu və müəllimin müəyyənləşdirdiyi digər formada aparıla bilər. 
 

İmtahan 

 

İmtahan beş sualdan ibarət olacaqdır. Təqdim olunan bal dəyişdirilə bilməz 

(mexaniki və ya mövzunun hesablanmasında səhvlər istisna olmaqla). 

Verilən imtahan balı ilə razılaşmırsınızsa, bu məqsədlə Universitet 

tərəfindən yaradılan Apelyasiya Komissiyasına  şikayət edə bilərsiniz. 

Apelyasiya Komissiyası şikayətinizi əsaslı hesab edərsə, sizə yenidən 

imtahan vermək imkanı verilə bilər.  

 

Qiymətləndirmə 

 
Kurs qiymətləri aşağıdakı cədvəldə qeyd edildiyi kimi dərsə davamiyyət, 

fərdi tapşırıqlar, seminar balları və buraxılış imtahanı balları ilə müəyyən 

ediləcək: 

 

Fəaliyyət növü  Maksimum 
qiymətləndirmə  

Yekun 
qiymətləndirmənin 

%-i 

Dərsə davamiyyət 10 bal 10% 

Fərdi tapşırıqlar (10 mövzu) Hər sərbəst işə 1 
bal 

10% 

Seminar nəticələri 30 bal 30% 

İmtahan  nəticəsi 50 bal 50% 

Yekun kurs balı 100 bal 100% 

 

Tövsiyyə olunan ədəbiyyat 



 
1. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi  Bakı, Qanun 2005. 

2. “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  

    21 oktyabr 1994-cü il,  № 910 , Bakı şəhəri. 

3. E. Kərimov, B.Osmanov. İqtisadi nəzəriyyə. Bakı,“Vətən” nəşriyyatı-2010 

4. M.M.Sadıqov, E.Ə.Balayeva, Ş.Ü.Həmşiyeva. Beynəlxalq valyuta –kredit 

münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi. Bakı-2003 

5. Məmmədov Z. Beynəlxalq valyuta –kredit münasibətləri və xarici 

ölkələrin pul-kredit sistemi. Bakı-2001 

6. R. Əsgərova. Pul, kredit, banklar. Bakı – 2007 

7. N. Qreqori Mənkyu. Ekonomiksin əsasları. Bakı – 2004. 

8. Z. Məmmədov. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri. 

“Kooperasiya” nəşriyyatı  Bakı – 2004. 

9. Z. Məmmədov. Pul- kredit, banklar. Bakı - 2008  

10. Zeynalov V. Beynəlxalq maliyyə, Bakı-2010 

11. Kərimov C. Orucov A., İsrafilov H. Dünya iqtisadiyyatı, dərslik. Bakı: 

«Nurlan nəşriyyatı», 2007.  

12. Ломакин В.К. Мировая экономика. М.: ЮНИТИ, 2007.  

13. Мировая экономика (под ред. Булатова). М.: Экономисть, 2007.  

14. Walther T. Dünya Ekonomisi. Alfa, İstanbul, 2002.  

15. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 

учебник // под ред. Л.Н.Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2001. 

16. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. R.İ.Xasbulatov Bakı 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


