SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR SERİYASI
1992, №1.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 1992. –
№1. – 132 s. Tirajı 500 nüsxə. (Azərbaycan və rus dillərində).
FƏLSƏFƏ VƏ SOSİOLOGİYA
Şirəliyev H.İ., Vahidov F.Q. Şəxsiyyətin mənəvi-idraki fəallığında
incəsənətin rolu. – S.3-11.
Piriyev A.M., Bədəlova R.İ. Ailə münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi insan
amilinin fəallaşdırılmasının mühüm şərtidir. – S.11-15.
Həyat tərzimizin əxlaqi əsaslarının möhkəmləndirilməsi. – S.15-21.
Əhmədov Ə.İ. Estetik zövqdə emosional və rasional cəhətlərin vəhdəti. –
S.21-29.
Бабаева А. К философским взглядам Назыма Хикмета. (Nazim
Hikmətin fəlsəfi baxışlarına dair). (Rus dilində). – S.29-34.
Məmmədov N.M. Aqrar-sənaye inteqrasiyasının inkişafına iqtisadi
mənafelərin əlaqələndirilməsinin təsiri. – S.35-42.
Кязимова Т.С. К вопросу об «экономическом» субъективизме.
(Kazımova T.S. “İqtisadi” subyektivizm haqqında məsələyə dair). (Rus dilində).
– S.43-47.
HÜQUQ
Меликова М.Ф., Гамбаров С.Т. Авеста: вопросы преступления и
наказания. (Məlikova M.F., Qəmbərov S.T. Avesta: cinayət və cəza məsələləri).
(Rus dilində).– S.47-57.

Bayramov E.R. Nizami Gəncəvinin ictimai-siyasi idealı. – S.57-64.
Гамбаров С.Т. Вопросы брачно-семейных отношений. (Qəmbərov S.T.
Avestada ailə-nigah münasibətləri məsələləri). (Rus dilində). – S.64-73.
Касумов А.М. Некоторые социально-экономические и правовые
предпосылки реформы трудового законодательства. (Qasımov A.M. Əmək
qanunvericiliyi islahatlarının bir sıra ilkin sosial-iqtisadi və hüquqi şərtləri).
(Rus dilində). – S.73-80.
Набиев Э.К. Некоторые аспекты эффективности действия правовой
нормы. (Hüquqi normaların təsir gücünün bəzi cəhətləri). (Rus dilində). – S.8084.
Hüseynov V.C. Cinayətlərin qarşısının alınması üzrə müdafiəçilərinin
fəaliyyətinin bəzi məsələləri. – 84-89.
Мирзоев С.А. Риторика и реальное содержание в проблеме прав
человека. (Mirzəyev S.A. İnsan hüququ problemində ritorika və real məzmun).
(Rus dilində). – 89-95.
Гюльалиева Р.А. Вопросы совершенствования законодательства об
ответственности за правонарушения на транспорте. (Gülalıyeva R.A.
Nəqliyyatda qanun pozuntularına görə məsuliyyət haqqında qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi məsələləri). (Rus dilində). – 95-102.
Кулиева Р.О. Борьба с «теневой экономикой» на предприятиях
винодельческой промышденности. (Quliyeva R.O. Şərabçılıq sənayesi
müəssisələrində “kölgə iqtisadiyyatı” ilə mübarizə). (Rus dilində). – 102-107.
Мамедли А.Д. Глава государства в арабо-африканских странах.
(Məmmədli A.D. Afrikanın ərəb ölkələrində dövlət başçıları). (Rus dilində). –
107-114.
PSİXOLOGİYA VƏ PEDAQOGİKA

Bayramov Ə.S. “Kitabi-Dədə Qorqud”da etnik stereotiplərin inikası. – 114121.
Əsgərov Z. Naxçıvan MR-in konstitusiya səlahiyyətləri. – 122-128.
1994, №1.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 1994. –
№1. – 168 s. Tirajı 500. Format A5. (Azərbaycan və rus dillərində).
HÜQUQ
Mövsümov C., Hüseynov B. Suveren Azərbaycan Respublikasının cinayətprosessual qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi məsələləri. – S.5-11.
Гюльалиева Р.А. Основания классификации уголовных наказаний.
(Gülalıyeva R.A. Cinayət cəzalarının təsnifləşdirilməsinin əsasları). (Rus
dilində). – 12-17.
Гусейнов

Л.Г.

Понятие

международного

экологического

правонарушения. (Hüseynov L.Q. Beynəlxalq ekoloji qanun pozuntusu
anlayışı). (Rus dilində). – S.18-27.
Расулов М.Б., Касумов А.М. Особенности содержания коллективнотрудовых правоотношений. (Rəsulov M.B., Qasımov A.M. Kollektiv əmək
hüquq münasibətlərinin məzmununun xüsusiyyətləri). (Rus dilində). – S.28-36.
Касумов А.М. Некоторые вопросы классификации имушественных
правомочий в трудовых правоотношений. (Qasımov A.M. Əmək hüquq
münasibətlərində əmlak səlahiyyətlərinin bəzi məsələləri). (Rus dilində). – S.3743.
Садыхов З.Г. Расторжение трудового договора (контракта) в связи с
ликвидацией

предприятия,

учреждения,

организация,

сокращения

численности или штата работников. (Sadıqov Z.Q. Müəssisənin, idarənin,

təşkilatın ləğv edilməsi, işçilərin sayının və ya ştatının ixtisarı ilə əlaqədar olaraq
müdiriyyətin təşəbbüsü ilə əmək müqaviləsinin (kontraktın) pozulması). (Rus
dilində). – S.44-50.
Самандаров Ф.Ю. Относительная распространенность деяния и ее
значение для криминализации. (Səməndərov F.Y. Əməlin nisbi genişlənməsi
və kriminalistika üçün onun əhəmiyyəti). (Rus dilində). – S.51-59.
Abdullayev E.İ. Dövlət idarəçiliyində inzibati-amirlik metodu. – S.60-69.
İQTİSADİYYAT
Мустафаева З.М. Общие и специфические аспекты рыночных
отношений. (Mustafayeva Z.M. Bazar münasibətlərinin ümumi və spesifik
cəhətləri). (Rus dilində).– S.70-74.
Рустамбеков Г.Б. Экономический аспект национальных интересов.
(Rüstəmbəyov Q.B. Milli maraqların iqtisadi cəhətləri). (Rus dilində). – S.7580.
FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA VƏ POLİTOLOGİYA
Şirəliyev H.İ., Piriyev A.M. M.Ə.Rəsulzadənin siyasi baxışları. – S.81-90.
Юсифова Г.Ю. О процессах массоризации в современных условиях
(Yusifova Q.Y. Müasir şəraitdə kütləviləşmək prosesləri haqqında). (Rus
dilində). – S.91-97.
Мехтиев

Р.М.

Идея

социальной

справедливости

в

социал-

демократических доктринах. (Mehdiyev R.M. Sosil-demokratik doktrinalarda
sosial ədalət ideyası). (Rus dilində). – S.98-109.
Касумова Г.К. Эстетическое освоение Восточной культуры. (Qasımova
Q.K. Şərq mədəniyyətinin estetik əsasları). (Rus dilində). – S.109-118.

Исмаилова С.А. Природа исторического сознания. (İsmayılova S.A.
Tarixi şüurun mahiyyəti). (Rus dilində). – S.119-125.
Məmmədova N.K. Sosial eksperimentlə nəzəriyyənin vəhdəti. – S.126-133.
Fərəcli E.B. Abstraksiya gerçəkliyi dərk etmək üçün vasitədir. – S.134-142.
Məmmədov H.Q. Sosial proqnozlaşdırma. – S.142-148.
Səfərova G.H. Həyat tərzimizin əxlaqi məzmunu. – S.148-157.
Məmmədov Ə.B., Ağayeva S.D. Formalaşdırma və onun qneseoloji
aspektləri. – S.157-167.
1995, №1.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 1995. –
№1. – 160 s. Tirajı 100. Format A5. (Azərbaycan və rus dillərində).
HÜQUQ
Меликова М.Ф. Конституция Азербайджанской Республики и права
человека. (Məlikova M.F. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və insan
hüquqları). (Rus dilində).– S.5-13.
Rəsulov M.B., Qasımov A.M. Əmək hüququ sahəsindəki təşkilatiidarəçilik hüquq münasibətlərinin anlayışı və xarakterik əlamətləri). – S.14-21.
Hüseynov L.B. Beynəlxalq cinayət məhkəməsi: problemlər, perspektivlər.
– S.22-25.
Səməndərov F.Y. Cinayət hüquqi şüur və onun funksiyaları haqqında. –
S.26-36.
Кафаров Э.Т. К вопросу о правовой природы постановлений пленума
Верховного Суда. (Qafarov E.T. Ali məhkəmə plenumu qərarlarının hüquqi
təbiəti haqqında məsələlərə dair). (Rus dilində). – 37-43.

Самедов М.Н. Имплементация норм международного права в
пределах юрисдикции государства. (Səmədov M.N. Dövlətin yurisdiksiyası
çərçivəsində beynəlxalq hüquq normalarının implementasiyası). (Rus dilində). –
S.44-53.
FƏLSƏFƏ VƏ SOSİOLOGİYA
Babayev M.Ə. Tarixi şüur və onun strukturu. – S.54-64.
Vahidov F.Q., Əsədov A.İ. “İnformasiya” funksional təfəkkürün aparıcı
anlayışı kimi. – S.65-69.
Məmmədov Ə.B., Ağayeva S.D. Aksiomatik metod və elmi biliyin
təşkilində onun rolu. – S.70-81.
Рустамов А.С., Гасанов Р.М., Садыгов А.Ф. О некоторых социальноэкономических проблемах переходного периода. (Rüstəmov A.S., Həsənov
R.M., Sadıqov A.F. Keçid dövrünün bəzi sosial-iqtisadi problemləri haqqında).
(Rus dilində). – S.82-90.
Худавердиева
экологических

А.Р.

Механизмы

отношений.

формирования

(Xudaverdiyeva

A.R.

социальноSosial-iqtisadi

münasibətlərin formalaşması mexanizmləri). (Rus dilində). – S.91-97.
Аббасова К.Я., Алиева Р.О. Мудрость и гуманизм как элэменты
общественного сознания. (Abbasova K.Y., Əliyeva R.O. Müdriklik və
humanizm ictimai şüurun ünsürləri kimi). (Rus dilində). – S.98-101.
Sultanova A.Ə. H.Cavidin yaradıcılığında gerçəkliyin fəlsəfi-portik inikası.
– S.102-114.
SİYASİ TARİX VƏ POLİTOLOGİYA

Qəndilov S.T., Osmanova R.M. Sovetləşmənin başlanğıcında müstəqillik,
yerli şərait və milli mənafe məsələlərində Azərbaycan rəhbərliyində ixtilaflar
(1920-1922-ci illər). – S.115-126.
Süleymanova S.Y. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda
türkçülük ictimai-siyasi cərəyanı. – S.127-132.
İbişov F.F. Azərbaycan kəndi 20-ci illərin əvvəllərində. – S.135-138.
Məmmədov X.M. XX əsrin başlanğıcında erməni-azərbaycanlı münaqişəsi
və onun Azərbaycan milli hərəkatının inkişafına təsiri. – S.139-144.
Мехтиева

Р.М.

О

сущности

политического

мифотворчества.

(Mehdiyeva R.M. Siyasi mifyaratmanın mahiyyəti haqqında). (Rus dilində). –
S.145-153.
Həsənov N.K. Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentinin
yaranması və fəaliyyəti. – S.154-160.
1997, №1.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 1997. –
№1. – 186 s. Tirajı 150. (Azərbaycan və rus dillərində). (A4 formatında).
FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA, POLİTOLOGİYA
Hacıyev S.Ə., İsmayılova L.S. Protonun stabilliyi və materiyanın quruluşu.
– S.5-9.
Babayev M.Ə., İsgəndərov H.M., Qafarova R.H. Tarixi şüurun genezisi. –
S.10-15.
Cavadova H.Q., Əhmədov Y.P. Mifologiya – bəşər mənəviyyatının
ensiklopediyasıdır. – S.16-21.

Микаилова Н.Э., Алиева Н.Л. Проблема жизни и смерти в
Зороастризме. (Mikayılova N.E., Əliyeva N.L. Zərdüştlükdə həyat və ölüm
problemi). (Rus dilində). – S.22-29.
Əhmədov Ə.C. Demokratiya və insan hüquqlarının konstitusiya əsasları:
Qərb dəyərləri və Azərbaycan təcrübəsi. – S.30-39.
İbadov N.S. Ömər Faiq Nemanzadənin siyasi görüşləri. – S.40-43.
Qəndilov S.T., Əhmədov E.İ. ATƏT-in Minsk qrupu və onun Qarabağ
münaqişəsinə dair fəaliyyəti. – S.44-51.
Piriyeva E.A. Müasir dövrdə Azərbaycanda siyasi şəraitin sosial-psixoloji
təhlili. – S.52-59.
Шафиева Э.И. Эиоциональный фон общественного настроения как
объект социально-психологического исследования. (Şəfiyeva E.İ. İctimai
əhval-ruhiyyənin emosional fonu sosial-psixoloji tədqiqatın obyekti kimi). (Rus
dilində). – S.60-67.
Babayeva T.T. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında etnik psixologiya
məsələləri. – S.68-76.
Səfərova G.H. Ekoloji tərbiyə və həyat tərzinin əxlaqi əsaslarının
möhkəmləndiriməsi problemi. – S.77-82.
İQTİSADİYYAT
Məmmədov N.M. Keçid dövründə aqrar bölmədə yeni mülkiyyət
formalarının yaranmasının zəruriliyi. – S.83-95.
HÜQUQ
Abbasquliyev A.C. Azərbaycan Respublikasının ekologiya qanunvericiliyi
və onun inkişaf perspektivləri.– S.96-103.

Гадиров Э.Т. Основной вопрос философии права. (Qədirov E.T. Hüquq
fəlsəfəsinin əsas məsələsi). (Rus dilində). – 104-113.
Талыбов А.С. Сущность гражданско-правовой ответственности за
вред, причиненный источником повышенной опасности. (Talıbov A.S.
Yüksək təhlükə mənbəyinin vurduğu ziyana görə mülki-hüquqi məsuliyyətin
mahiyyəti). (Rus dilində). – 114-118.
Mirzəyeva A.Q. Dövlətin vergi siyasəti. – 119-125.
Əliyev B.H. Azərbaycanda məhkəmə-psixoloji ekspertizasının meydana
gəlməsi və müasir vəziyyəti. – 126-132.
Алиев М.М. Гражданско-правовая ответственность за повреждения
здоровья и смерть гражданина. (Əliyev M.M. Vətəndaşın səhhətinin
pozulmasına və ölümünə görə məsuliyyət). (Rus dilində). – 133-139.
Салимов К.Н. К вопросу о причинах внутригосударственного и
международного терроризма. (Səlimov K.N. Dövlətdaxili və beynəlxalq
terrorizmin səbəbləri). (Rus dilində). – 140-147.
Самедов М.Н. Спосовы имплементации норм международного права в
Азербайджане. (Səmədov M.N. Azərbaycanda beynəlxalq hüquq normalarının
implementasiya üsulları). (Rus dilində). – S.148-157.
Əliyev M.N. Sosial təminat üzrə hüquq münasibətlərinin ümumi
xarakteristikası. – 158-165.
Qasımov A.M. Əmək hüququ üzrə sınağın hüquqi təbiəti. – S.166-177.
Шихализаде С.Э. Переходной процесс выработка

правовых норм.

(Şıxəlizadə S.E. Keçid dövründə hüquqi normaların hazırlanması). (Rus
dilində). – S.178-181.
1998, №1.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 1998. –
№1. – 156 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).

Mərdanov M.C. Heydər Əliyev və Azərbaycanda təhsilin inkişafı. – S.5-16.
Məlikova M.F. Azərbaycanda hüquqi islahat və Konstitusiya Məhkəməsi.–
S.17-28.
Həsənov Ə.M. H.Əliyev və Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət
fəaliyyətinin qurulması.– S.29-39.
İmanov H.R., Hacıyev Z.C. Azadlıq və məsuliyyət. – S.40-52.
Qəndilov S.C. Azərbaycanın xarici siyasətinin başlıca istiqamətləri (iyun
1993-1997-ci illər). – S.53-68.
Zeynalov M.B. H.Əliyev və çağdaş Azərbaycanın ali məktəblərində fəlsəfi
elmlərin tədrisinin bəzi məsələləri.– S.69-77.
Əhmədov Ə.C. Demokratiya idealı və real demokratiya. Azərbaycanda
demokratik cəmiyyət quruculuğunun bəzi problemləri.– S.78-90.
Qasımov A.A. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf problemləri.– S.91-101.
Mövsümov C.H. Cinayət mühakimə icraatında sübutetmə prosesinin bəzi
məsələləri.– S.102-110.
Rəsulov M.B. Əmək hüquq subyektliyinin anlayışı. – S.111-116.
Салимов К.Н. К вопросу о национальном терроризме. (Səlimov K.N.
Milli terrorizm məsələsinə dair). (Rus dilində). – 117-133.
Аскеров З.А. История конституционного развития Нахчыванской
Автономной Республики. (Əsgərov Z.A. Naxçıvan Muxtar respublikası
Konstitusiyasının inkişaf tarixi). (Rus dilində). – 134-144.
Cəfərli N.H. XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycanın dövlət quruluşu taruixindən
(Şah, Ali Şura Məclisi, Dövlət Şurası). – S.145-153.
1999, №1-2.

Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. (Xüsusi
buraxılış: Kitabi-Dədə Qorqud). – 1999. – №1-2. – 276 s. Tirajı 120. Format
A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
HÜQUQ
Məlikova M.F. “Kitabi-Dədə Qorqud”da siyasi-hüquqi ideyalar. – S.5-25.
Mövsümov C.N., Qəfərov M.S. Müstəntiq tərəfindən müttəhimin hüquqları
və qanuni mənafeyinin təmin edilməsinin bəzi məsələləri. – S.26-38.
Салимов К.Н. Тактика и стратегия зарубежных государств по борьбе с
терроризмом. (Səlimov K.N. Xarici ölkələrin terrorizmlə mübarizə taktikası və
strategiyası). (Rus dilində). – 39-52.
Cəfərli N.H. Səfəvilər dövründə cəza və işgəncə növləri. – S.53-65.
İsmayılov

X.G.

Azərbaycan

Xalq

Cümhuriyyətinin

hüquqyaratma

fəaliyyətinin bəzi aspektləri. – S.66-83.
Xəlilov C.Z. Ali Məhkəmə Plenumunun izahatlarının cinayət-prosessual
tənzimetmə sistemində rolu. – S.84-91.
Салимов К.Н. Уголовно-правовая ответственность за терроризм по
законодательству Азербайджанской Республики. (Səlimov K.N. Azərbaycan
Respublikası qanunvericiliyində terrorizmə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb
etmənin problemləri. (Rus dilində). – 92-101.
Qəfərov M.S. Qəti-imkan tədbirlərinin seçilməsi zamanı müstəntiq
tərəfindən müttəhimin hüquqları və qanuni mənafeyinin təmin edilməsi. –
S.102-110.
POLİTOLOGİYA
Əfəndiyev M.Ə., Əfəndiyeva S.M Siyasi ideyalar mənəvi istehsaldır. –
S.111-119.

Eyyubov İ.Ə. Azərbaycanda demoqrafik proseslərin həyata keçirilməsi. –
S.120-129.
Мехтиева Р.М. Роль религии в прoцессе политической социализации
личности. (Mehdiyeva R.M. Dinin şəxsiyyətin siyasi sosiallaşması prosesində
rolu). (Rus dilində). – S.130-138.
Mahmudova R.M. Ali məktəblərdə tələbələrin müstəqil işi problemi və
onun tarixinə dair.– S.139-144.
FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA
Гаджиев

С.А.,

Гаджиева

Л.С.

Механический

детерминизм

и

причинность в классической физике. (Hacıyeva S.A., Hacıyeva L.S. Klassik
fizikada mexaniki determinizm və səbəbiyyət prinsipi). (Rus dilində). – S.145148.
Əhmədov Ə.İ. Cəmiyyət həyatında mənəvi istehsalın yeri.– S.149-161.
Гасанов Р.М. Модели гражданского общества. (Həsənov R.M. Vətəndaş
cəmiyyətinin modelləri). – S.162-175.
Məmmədov Ə.B., İsmayılov H.O. Müasir fizikanın təşəkkülü və
inkişafında uyğunluq prinsipinin metodoloji rolu. – S.176-186.
Мамедова Р.О. Гражданское общество и социальная стратификация.
(Məmmədova R.O. Vətəndaş cəmiyyəti və sosial stratifikasiya). – S.187-196.
Quliyev A.İ. “Kitabi-Dədə Qorqud” ictimai-siyasi fikrimizin möhtəşəm
abidəsidir. – S.197-211.
İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏ
Məmmədov N.M., Mustafayev F.F. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına
keçid dövrünün ziddiyyətləri, onun səbəbləri və aradan qaldırılması yolları. –
S.212-68.

Bayramov M.T. Bazar münasibətlərinə keçid dövründə vergi siyasəti. –
S.225-234.
Aslanov

H.H.

Milli

hesablar

sistemi

makroiqtisadi

proseslərin

tənzimləyicisi kimi.– S.235-244.
Məmmədov A.B. İqtisadi nəzəriyyənin müasir istiqamətləri və iqtisadi
reallıq. – S.245-256.
Исазаде А.Р. Правовые особенности концепции этатизма в Турции.
(İsazadə Ə.R. Türkiyədə etatizm konsepsiyasının hüquqi xüsusiyyətləri). (Rus
dilində). – 257-270.
1999, №3.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. (Xüsusi
buraxılış: Kitabi-Dədə Qorqud). – 1999. – №3. – 198 s. Tirajı 120. Format
A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
FƏLSƏFƏ
İmanov H.R., Səlimov V.S. Varislik prinsipi və kütləvi şüur fenomeni. –
S.5-14.
Kərimov V.M. Dünyanın elmi-fəlsəfi mənzərəsi.– S.15-22.
Гаджиев С.А., Гаджиева Л.С. Классическая механика и детерминизм.
(Hacıyeva S.A., Hacıyeva L.S. Klassik mexanika və determinizm). (Rus
dilində). – S.23-27.
Əliyev B.X. İctimai-iqtisadi inkişaf konsepsiyasının təhlili. – S.28-37.
Sultanova A.Ə. H.Cavidin “Şeyx Sənan” əsərində etika məsələləri. – S.3843.
İQTİSADİYYAT

Qafarov Ş.S. İctimai əmək bölgüsü və bazar strukturunun formalaşması. –
S.44-49.
Sarıyev K.A. Azərbaycanın keçid iqtisadiyyatında dövlət büdcəsinin rolu. –
S.50-59.
Əyyubova N.S. Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə Azərbaycan
dövlətinin xarici-iqtisadi münasibətləri tənzimləmək tədbirləri. – S.60-65.
HÜQUQ
Səməndərov F.Y., Qədimov E.E. Mülkiyyət əleyhinə olan gizli oğurluq
haqqında 1998-ci il 7 aprel tarixli qanunun geriyə şamil edilməsinin bəzi
məsələləri. – S.66-73.
Байрамов Э.Р. Учение Аристотеля о политике. (Bayramov E.R.
Aristotelin siyasət haqqında təlimi). (Rus dilində). – 74-82.
Салимов К.Н. Терроризм, политика государственного терроризма и
национально-освободительное движение. (Səlimov K.N. Terrorizm, dövlət
terrorizmi siyasəti və milli-azadlıq hərəkatı). (Rus dilində). – 83-101.
Гюльалиев Р.А. Система наказаний и уголовно-правовые санкции.
(Səlimov K.N. Cəza sistemi və cinayət-hüquqi sanksiyalar). (Rus dilində). –
102-108.
Hüseynov V.C., Qəfərov M.S. Məhkəmə baxışı həddinin bəzi prosessual
məsələləri haqqında. – S.109-114.
Cəfərli N.H. Səfəvilər dövründə yüksək rütbəli din xadimlərinin
səlahiyyətləri. – S.115-126.
Quliyev A.İ. Azərbaycanın siyasi və hüquqi fikir tarixində qanun və
qanunçuluq problemi (qədim dövr). – S.127-134.

Рустамов Р.Г. О некоторых аспектах механизма убеждения субъектов
уголовно-процессуальных отношений. (Rüstəmov R.H. Cinayət-prosessual
münasibətlərdə inandırmanın bəzi aspektləri haqda). – S.135-151.
Кафаров Э.Т. К вопросу о судебной практике как источнике права в
Азербайджанской Республике. (Qafarov E.T. Azərbaycan Respublikasında
hüququn mənbəyi kimi məhkəmə təcrübəsi məsələsinə dair). – S.152-159.
Aslanov S.X. Sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsində mülki-hüquqi
müqavilənin rolu. – S.160-38.
İbayev V.Ə. Beynəlxalq hüquq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə tənzimlənməsini tələb edir. – S.165-174.
Исмайлов

Х.Дж.

Некоторые

вопросы

судоустройства

и

судопроизводства в Азербайджане в первой половине XIX века. (İsmayılov
X.C. XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda məhkəmə quruluşu və
mühakimə icraatının bəzi məsələləri). – S.175-189.
Görkəmli alim və nəcib insan (M.F.Məlikova – 70). – S.190-193.
2000, №1.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2000. –
№1. – 150 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA
Гусейнов Э.Б. Национальное самосознание: сущность и содержание.
(Hüseynov E.B. Milli mənlik şüuru: mahiyyət və məzmun). (Rus dilində). – S.516.
Aslanova R.H. İslam, insan hüquqları və müasirlik.– S.17-25.
Əliyev B.H. Xüsusi psixoloji biliklərin ekspertiza formasında tətbiqinin
prosessual əsasları. – S.26-39.

Mahmudova R.M. Ali məktəbdə tələbələrin müstəqil işinin təşkili
tarixindən. – S.40-45.
Əlizadə H.Ə. Sosial-pedaqoji ideyaların inkişaf tarixi. – S.46-57.
HÜQUQ
Abbasquliyev A.C. Hüquqi islahatlar və dövlət idarəetmə sisteminin
təkmilləşdirilməsi problemləri. – S.58-65.
Dəmirçiyeva

M.D.

Ailə-nikah

münasibətlərində

islam

hüququnun

təkamülü. – S.66-72.
Мамедов

Р.Ф.

Пограничные

озера

в

международном

праве.

(Məmmədov R.F. Beynəlxalq hüquqda sərhəd gölləri). (Rus dilində). – S.73-94.
Cəfərli N.H. Səfəvilər dövründə yerli hakimiyyət və idarə orqanları. –
S.95-107.
Курбанова С.С. Правовая охрана промышленной собственности.
(Qurbanova S.S. Sənaye mülkiyyətinin hüquqi mühafizəsi). (Rus dilində). –
S.108-123.
Алиев М.Н. Роль специального трудового стажа в пенсионном
обеспечении граждан. (Əliуev M.N. Xüsusi əmək stajının vətəndaşların
pensiya təminatında rolu). (Rus dilində). – 124-129.
Исмаилов Р. Некоторые аспекты приобретения гражданства в
Азербайджанской Республики. (İsmayılov R. Azərbaycan Respublikasında
vətəndaşlığın əldə olunmasının bəzi aspektləri). – S.130-139.
Садыгов А.И. Самоопределение или сепаратизм. (Sadıqov Ə.İ. Öz
müqəddəratını təyinetmə, yoxsa separatizm). (Rus dilində). – 140-147.
2000, №2.

Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2000. –
№2. – 170 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA
Kərimov V.M. Fəlsəfə və təbiətşünaslığın qarşılıqlı əlaqəsi. – S.5-11.
Musayeva Z.S. Siyasi reklam. – S.12-17.
Гасанов Р.М. Реформаторские течения в исламе и современный мир.
(Həsənov R.M. İslam islahatçılığı hrəkatı və müasir dünya). (Rus dilində). –
S.18-28.
İbrahimov

İ.A.

Sistem-struktur

yanaşma

metodu

əsasında

insan

kateqoriyasının təhlili. – S.29-35.
Кадырли А.Г. Логико-методологические основа научного познания.
(Qədirli H.Q. İdrakın məntiqi-metodoloji əsasları). (Rus dilində). – S.36-44.
Nemətova S.Ə Nəsimi fəlsəfəsində insan probleminə dair. – S.45-49.
İQTİSADİYYAT
Qasımov A.A. Xarici investisiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatında rolu. –
S.50-57.
Süleymanov Q.S. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində neft maşınqayırma
kompleksinin rasional idarə edilməsi məsələləri. – S.58-63.
HÜQUQ
Cəfərli N.H. Səfəvilər dövründə şəhərlərin idarəetmə orqanları. – S.64-78.
Мехтиев Н.Г.Межгосударственные и межведомственные соглашения
Азербайджанской

Республики

по

вопросам

правовой

помощи

по

уголовным делам. (Mehdiyev N.H. Azərbaycan Respublikasının cinayət işləri

üzrə hüquqi yardım haqqında dövlətlərarası və idarələrarası razılaşmaları). (Rus
dilində). – 79-90.
Mirzəyeva A.Q. Azərbaycanda vergi sistemi. – S.91-100.
Qasımzadə X.Ə. Məhəmməd Füzulinin ictimai-siyasi görüşləri. – S.101108.
İsmayılov X.C. Azərbaycanda məhkəmə orqanlarının təşəkkülü və inkişafı
tarixindən (1864-1917-ci illər). – S.109-122.
Ağamalıyev R.A. Təhsil sistemi, tədris müəssisələrinin idarəetmə modeli. –
S.123-134.
Гусейнов Дж.Р. Идейные истоки формирования политико-правового
учения общества «Ихван ас-Сафа». (Hüseynov C.R. “İhvən əs-Səfa”
cəmiyyətinin siyasi-hüquqi təlimlərinin formalaşmasının ideya mənbələri). (Rus
dilində). – S.135-142.
Mehdiyev E.Ə. Şahidlik immuniteti problemləri. – 143-149.
Zahidov B.S. Qısqanclıq motivi ilə qəsdən adam öldürmə əməli törətmiş
cinayətkarların şəxsiyyətlərinin xüsusiyyətləri. – 150-159.
Qasımov A.E. Cinayətdə iştirakçılığın formaları haqqında. – 160-165.
2000, №3-4.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2000. –
№3-4. – 148 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA
Əhmədli C.T. Elmi yaradıcılıqda təfəkkür ierarxiyası. – S.5-14.
Гусейнов

Э.Б.

Динамика

и

противоречивость

формирования

националього самосознания. (Hüseynov E.B. Milli mənlik şüurunun
formalaşmasının dinamikası və ziddiyyətləri). (Rus dilində). – S.15-26.

Məmmədov H.Q. Hüquq fəlsəfəsinin mahiyyəti. – S.27-34.
Həsənova R.Ə., Məmmədov Ə.B. Təbii-elmi və humanitar mədəniyyətin
dialektikasına dair. – S.35-41.
Микаилова Н.Э. К вопросу о духовности в современном обществе.
(Mikayılova N.E. Müasir cəmiyyətdə mənəvilik məsələsinə dair). (Rus dilində).
– S.42-51.
İQTİSADİYYAT
Nəbiyev R.Ə. Kommersiya hesabı kateqoriyasına retrospektiv baxış:
nəzəri-metodoloji aspekt. – S.52-68.
HÜQUQ
Səməndərov F.Y. Azərbaycan Respublikası yeni Cinayət Məcəlləsinin
sosial-hüquqi dəyərləri və qüsurları haqqında. – S.69-79.
Салимов К.Н. Источники финансирования терроризма. (Səlimov K.N.
Maliyyə terrorizminin mənbələri). (Rus dilində). – 80-90.
Nəbiyev E.Q. Böyük fransız burjua inqilabının bəzi mühüm sənədləri. –
S.91-95.
Əliyev M.N. Pensiya islahatının keçirilməsi XXI əsr qocalarını sosial
bəlalardan xilas edəcək. – S.96-100.
Салимов К.Н., Искендерова И.Г. Криминало-криминалистическая
характеристика

организованной

преступности

в

сфере

банковской

системы. (Səlimov K.N., İsgəndərova İ.H. Bank sistemi sahəsində mütəşəkkil
cinayətkarlığın kriminalistik-kriminoloji xarakteristikası). (Rus dilində). – 101113.
Rəhimov E.E. Məhkəmə baxışında cinayətin səbəb və şəraitinin aşkar
edilməsi üzrə müdafiəçinin fəaliyyəti. – 114-120.

Бахышов Н.М. Механизм распределения государственного бюджета
Азербайджанской Республики в переходной период экономики. (Baxışov
N.M. İqtisadiyyatın keçid dövründə Azərbaycan Respublikasının dövlət
büdcəsinin bölgü mexanizmi). (Rus dilində). – 121-127.
Исмайлов Х.Дж. К вопросу о применении судебно-административной
реформы 1840 года в Азербайджане. (İsmayılov X.C. Azərbaycanda 1840-cı
il məhkəmə-inzibati islahatının tətbiqi məsələsinə dair). (Rus dilində). – S.128142.
2001, №1-2.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2001. –
№1-2. – 190 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA
Əhmədli C.T. Qanun elmi bilik sisteminin təşkili prinsipidir. – S.5-14.
Микаилова Н.Э. Художественное творчество как вид социальной
активности личности. (Mikayılova N.E. Bədii yaradıcılıq sosial fəallığın növü
kimi). (Rus dilində). – S.15-22.
Cabbarova L.M. Elmi-texniki tərəqqi və ünsiyyət problemləri.– S.23-34.
İQTİSADİYYAT
İsmayılov R.Ə. Azərbaycan Respublikasının büdcə-vergi siyasətinin
perspektiv istiqamətləri. – S.35-40.
Taner Acuner, Akif Tabak. Kiçik və orta müəssisələrin ixracat probleminin
həllində müştərək investisiyaların rolu. – S.45-53.

Nəbiyev R.Ə. Müasir Azərbaycanın keçid dövründə kommersiya hesabının
tətbiqinin zəruriliyi. – S.54-67.
HÜQUQ
Мамедов Р.Ф. Новые предложения Российской Федерации по поводу
определения

международно-правового

статуса

Каспийского

моря.

(Məmmədov R.F. Rusiya Federasiyasının Xəzər dənizinin beynəlxalq hüquq
statusunun müəyyənləşdirilməsinə dair yeni təklifləri). (Rus dilində). – S.68-86.
Самедова

Ш.Т.

Преступления,

не

представляющие

большой

общественной опасности, в новом Уголовном Кодексе Азербайджанской
Республики.

(Səmədova

Ş.T.

Azərbaycan

Respublikası

yeni

Cinayət

Məcəlləsində böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər). – S.87-96.
Qasımov A.E. Cinayət hüququnda “mütəşəkkil dəstə” anlayışı. – S.97-105.
Салимов К.Н. Проблема Нагорного Карабаха – механизм правового
решения. (Səlimov K.N. Dağlıq Qarabağ probleminin hüquqi həllinin
mexanizmi). (Rus dilində). – 106-120.
Бабаев О.С. Институт ограниченной вменяемости: история вопроса и
опыт законодательства зарубежных государств. (Babayev H.S. Məhdud
anlaqlıq institutu: məsələnin tarixi və xarici dövlətlərin qanunvericilik
təcrübəsi). (Rus dilində). – 121-129.
Гусейнов Дж.Р. Учение общества «Ихван ас-Сафа» о государстве.
(Hüseynov C.R. “İxvan əs-Səfa” (“Saflıq qardaşları”) cəmiyyətinin dövlətin
mənşəyi və mahiyyəti haqqında təlimi). (Rus dilində). – S.130-141.
Гадиров Э.Т. Феномен позитивного права. (Qədirov E.T. Pozitiv
hüququn fenomeni). (Rus dilində). – S.142-149.
Исмайлов

Х.Дж.

Специфические

особенности

устройства

и

процессуальной деятельности духовных судов в Азербайджане во второй
половине XIX века. (İsmayılov X.C. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda

dini

məhkəmələrin

quruluşu

və

prosessual

fəaliyyətinin

səciyyəvi

xüsusiyyətləri). – S.150-168.
Талыбова К.В. Конституционный Суд в механизме судебной защиты
основных прав и свобод человека. (Talıbova K.V. İnsan hüquq və
azadlıqlarının müdafiə mexanizmində Konctitusiya Məhkəməsi). – S.169-183.
TƏBRİK EDİRİK!
Fuad Fryzulla oğlu Qasımzadə (Azərbaycan Respublikası Elmlər
Akademiyasının akademiki seçilməsi münasibətilə). – S.184.
2001, №3-4.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2001. –
№3-4. – 134 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA VƏ PSİXOLOGİYA
Ахмедли Дж.Т. К вопросу о диалектике процессе познания. (Əhmədli
C.T. İdrak prosesinin dialektikasına dair). (Rus dilində). – S.5-15.
Kərimov V.M. Dünyanın maddi vəhdəti və onun təbii-elmi. – S.16-29.
Гусейнов Э.Б. Самосознание и свободная деятельность личности.
(Hüseynov E.B. Şəxsiyyətin mənlik şüuru və azad fəaliyyəti). (Rus dilində). –
S.30-39.
Мехтиева Р.М., Заманова Ф.Ю. Роль политической культуры в
политическом

участии

граждан.

(Mehdiyeva

R.M.,

Zamanova

F.Y.

Vətəndaşların siyasi iştirakçılığında siyasi mədəniyyətin rolu). (Rus dilində). –
S.40-48.

Тагиева М.А. К проблеме исследования политической культуры и
субкультуры. (Tağıyeva M.A. Siyasi mədəniyyət və submədəniyyətin tədqiqi
problemlərinə dair). (Rus dilində). – S.49-60.
İbadov N.S. Azərbaycan Respublikasında siyasi partiyalar. – S.61-65.
Кадырли А.Г. Онтологическое содержание законов логики и их
гнесеологические функции. (Qədirli A.Q. Məntiq qanunlarının ontoloji
məzmunu və onların qneseoloji funksiyaları). (Rus dilində). – S.66-76.
Allahverdiyeva İ.R., Tağıyeva F.B., Cavadov R.Ə. Ekstremal şəraitlərdə
davranışın bəzi psixoloji məsələləri. – S.77-81.
Карагезов
найиональной,

Р.Р.,

Кадырова

Р.Г.

этнолингвистической

Язык
и

обучения

религиозной

и

развития

идентичности

азербайджанских детей и подростков. (Qaragözov R.R., Qədirova R.H. Təhsil
dili və azərbaycanlı uşaqların və yeniyetmələrin milli, etnik, linqvistik və dini
identikliyinin inkişafı ). (Rus dilində). – S.82-97.
HÜQUQ
Демирчиева М.Д. Алиментные обязятельства. (Dəmirçiyeva M.D.
Aliment öhdəçilikləri). (Rus dilində). – S.98-105.
Салманов А.Ф. К вопросу освобождения несовершеннолетних от
уголовного наказания (в историческом аспекте). (Salmanov A.F. Yetkinlik
yaşına çatmayanların cinayət cəzasından azad edlməsi məsələsinə dair). (Rus
dilində). – S.106-110.
Гусейнов Дж.Р. Политический идеал общества «Ихван ас-Сафа».
(Hüseynov C.R. “İxvan əs-Səfa” (“Saflıq qardaşları”) cəmiyyətinin siyasi
idealları). (Rus dilində). – S.111-118.
Самедова Ш.Т. Менее тяжкие преступления Уголовном Кодексе
Азербайджанской Республики. (Səmədova Ş.T. Azərbaycan Respublikasının

yeni Cinayət Məcəlləsində az ağır cinayətlər kateqoriyası). (Rus dilində). – 119129.
2002, №1-2.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2002. –
№1-2. – 204 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
FƏLSƏFƏ VƏ SOSİOLOGİYA
Kazımova K.Q. S.Ə.Şirvani irsində əks etdirilən əsas sosial-psixoloji
problemlər. – S.5-14.
Микаилова Н.Э. Личность как активный субъект. (Mikayılova N.E.
Şəxsiyyət fəal subyekt kimi). (Rus dilində). – S.15-29.
Румянцев С.Ю. Демографическая ситуация в Азербайджане на пороге
XXI века. (Rumyantsev S.Y. XXI əsrin astanasında Azərbaycanda demoqrafik
vəziyyət). – S.30-42.
Файрушина

Л.Т.

Информационное

обеспечение

социального

управления. (Fayruşina L.T. Sosial idarəetmənin informasiya təminatı). – S.4050.
Аббасов И.А. Структура личности в теории З.Фрейда. (Abbasov L.A.
Z.Freydin nəzəriyyəsində şəxsiyyətin quruluşu). – S.51-57.
Бейдулова З.К. Типы социального реагирования на проблему
наркомании. (Beydulova Z.K. Narkomaniya probleminə münasibətin sosial
tipləri). – S.58-70.
İQTİSADİYYAT

Məmmədov
Azərbaycanda

N.M.,
istehsalın

Axundzadə

C.M.

strukturunun

Sovet

hakimiyyəti

qurulmasının

illərində

mənəviyyatın

formalaşmasına təsiri. – S.71-79.
Qasımov A.A., Aslanov N.A. Beynəlxalq Valyuta Fondu və beynəlxalq
valyuta-kredit münasibətlərinin tənzimlənməsində onun rolu. – S.80-89.
Mehdiyev S.B. Respublika aqrar-sənaye kompleksinin inkişafının başlıca
istiqamətləri. – S.90-96.
Кулиев А.Р. Условия и особенностивступления постсоветских
государств во Всемирную Торговую Организацию (сельскохозяйственный
аспект). (Quliyev Ə.R. Post-Sovet ölkələrinin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına
üzv olma şərtləri və xüsusiyyətləri (kənd təsərrüfatı aspekti). – S.97-111.
Nəzərov V.M. Sahibkarlıq və sosial-iqtisadi inkişafda onun rolu. – S.112126.
HÜQUQ
Səməndərov F.Y. Cinayət qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi korrupsiya
ilə mübarizənin vacib təminatlarındandır. – S.127-134.
Ахмедов М.Б. Проблемы применения уголовно-правовых санкций.
(Əhmədov M.B. Cinayət hüquqi sanksiyaların tətbiqi problemləri). (Rus
dilində). – S.135-140.
Алиев

Э.А.

Азербайджанской

Юридическая
Республики

природа
по

договорной

международным

практики

транспортным

сообщениям и перевозкам. (Əliyev E.Ə. Beynəlxalq nəqliyyat əlaqələri və
daşımaları üzrə Azərbaycan Respublikasının müqavilə praktikasının hüquqi
təbiəti). (Rus dilində). – S.141-150.
Гумматов Р.Д. Правовые основы организации и деятельности
исполнительной власти. (Hümmətov R.D. İcra hakimiyyətinin təşkilinin və
fəaliyyətinin hüquqi əsasları). (Rus dilində). – S.151-159.

Салимов К.Н. Тактика деятельности следственно-оперативной группы
по делам о взрывах и обнаружении взрывных устройств. (Səlimov K.N.
Partlayışlar və partlayıcı qurğuların aşkar edilməsində əməliyyat-istintaq
qrupunun fəaliyyət taktikası). (Rus dilində). – 160-175.
Ализаде И.Ф. Установление пределов прав человека и гражданина.
(Əlizadə İ.F. İnsan və vətəndaş hüquqlarının hədlərinin müəyyən edilməsi). (Rus
dilində). – 176-184.
Гасымов Н.Г. Интерпол в борьбе с международным терроризмом.
(Qasımov N.Q. İnterpol beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə). (Rus dilində). –
185-197.
2002, №3-4.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2002. –
№3-4. – 206 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
FƏLSƏFƏ VƏ SOSİOLOGİYA
Məmmədov Ə.B., İsmayılov V.İ Sinergetik paradiqmalar və dünyanın
fiziki mənzərəsi. – S.5-12.
Hacıyev Z.C. Keçid dövrü və sosial dəyərlər. – S.13-23.
Əhmədli N.S. İ.Kant əxlaq haqqında yeni düşüncə sisteminin yaradıcısıdır.
– S.24-39.
Əliyev B.X. K.Yaspers tarixi prosesin sxrmi haqqında. – S.40-47.
Тагиева М.А. К вопросу исследования конфликтов. (Tağıyeva M.A.
Siyasi mədəniyyət və submədəniyyətin tədqiqi problemlərinə dair). (Rus
dilində). – S.48-59.
HÜQUQ

Нуриев Э.Э., Салимов К.Н. Миротворческий процесс урегулирования
карабахского конфликта: возможно ли применеие силовой акции?
(Nuriyeva E.E., Səlimov K.N. Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
nizamlanması: güc tətbiq edilməsi mümkündürmü?). (Rus dilində). – S.60-73.
Бабаев О.С. Тактические приемы дороса в конфликтной ситуации.
(Babayev O.S. Konfliktli şəraitdə dindirmənin taktiki üsulları). (Rus dilində). –
S.74-87.
Исмайлов Х.Дж. Особенности судебного процесса по уголовным
делам в Азербайджане в 60-80-е годы XIX века. (İsmayılov X.C. XIX əsrin
60-80-ci illərində Azərbaycanda cinayət işləri üzrə məhkəmə prosesinin
xüsusiyyətləri). – S.88-105.
Cəfərov A.Ə. Konstitusion deliktlərin məntiqi. – S.106-116.
Агаев И.Б. Вопросы классификации множественности преступлений.
(Ağayev İ.B. Cinayət çoxluğunun təsnifati məsələləri). – S.117-124.
Ализаде

И.Ф.

Ограничения

прав

и

свобод

человека

в

экстраординарных (чрезвычацных) ситуациях Установление. (Əlizadə İ.F.
Ekstraordinar (fövqəladə) vəziyyətlərdə insan hüquq və azadlıqlarının
məhdudlaşdırılması). (Rus dilində). – 125-133.
Гумматов Р.D. Исполнительная власть: история и современность.
(Hümmətov R.D. İcra hakimiyyəti: tarix və müasirlik). (Rus dilində). – S.134142.
Səmədov Z.A. Konstitusiyanın hüquqi müdafiə formaları. – S.143-153.
Салманов

А.Ф.

несовершеннолетних
воспитательного

Освобождение
с

воздействия

от

применением
(некоторые

уголовного

наказания

принудительных
аспекты).

(Salmanov

мер
A.F.

Yetkinlik yaşına çatmayanları cinayət məsuliyyətindən azad etməklə onların
barəsində tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq edilməsi). (Rus dilində).
– S.154-161.

Seyidov Ə.C.Beynəlxalq müqavilələrin konstitusiyaya və dövlətdaxili
qanunvericiliyə uyğunluğunun yoxlanılması sahəsində xarici konstitusiyaya
nəzarəti orqanlarının təcrübəsindən. – S.162-170.
İQTİSADİYYAT
Qafarov

Ş.S.

Müasir

mərhələdə

istehsalın

beynəlmiləlləşməsi

və

inteqrasiyalaşması proseslərində Azərbaycanın iştirakı. – S.171-179.
Mehdiyev S.B. Aqrar bölmədə sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi
mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi. – S.180-188.
Əyyubova

N.S.

Müasir

dövrdə

büdcənin

optimal

tənzimləyici

kriteriyalarının müəyyən olunması. – S.189-198.
2003, №1.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. (Xüsusi
buraxılış: Heydər Əliyev – 80). – 2003. – №1. – 178 s. Tirajı 120. Format
A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
Məhərrəmov Abel. Baş redaktordan (Heydər Əliyevin BDU-ya qayğısı
haqqında). –5-8.
HÜQUQ
Məlikova M.F. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin konstitusiyahüquqi əsasları. – S.9-19.
Əsgərov Z.A. Deputatın hüquqi statusu. – S.20-25.
Səməndərov F.Y. Təkrar cinayətlər və qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsində
inun tənzimi. – S.26-31.

Салимов К.Н. Проблемы сотрудничества в борьбе с терроризмом:
политические и правовые аспекты. (Səlimov K.N. Terrorizmlə mübarizə
sahəsində əməkdaşlığın problemləri: hüquqi və siyasi aspektləri). (Rus dilində).
– 32-51.
Qasımov A.M. Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycanda aparılan hüquqi
islahatlar. – 52-59.
Мамедов Р.Ф. Из истории форомирования международно-правового
статуса Каспийского моря. (Məmmədov R.F. Xəzər dənizinin beynəlxalq
hüquqi statusunun formalaşması tarixindən). (Rus dilində). – S.59-69.
Кулиева

Р.О.

Использование

компьютерных

программ

в

правоохранительных органах. (Quliyeva R.O. Hüquq mühafizə orqanlarında
kompüter proqramlarından istifadə). (Rus dilində). – S.70-77.
Гумматов Р.Д. Полномочия Президента Азербайджанской Республики
в сфере исполнительной власти. (Hümmətov R.D. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin icra hakimiyyəti sahəsində səlahiyyətləri). (Rus dilində). – S.7884.
FƏLSƏFƏ
Qasımzadə F.F. Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlət müstəqilliyi. – 85103.
Əhmədli C.T. Elmi yaradıcılıqda azadlıq. – 104-111.
Zeynalov M.B. Heydər Əliyev müdrikliyi və çağdaş Azərbaycanda fəlsəfə
tarixi elminin inkişafı. – 112-124.
Hacıyev Z.C. Keçid dövrü və sosial dəyərlər. – 125-133.
İQTİSADİYYAT

Qafarov Ş.S. İqtisadi və sosial proseslərin dövlət tənzimlənməsinin
zəruriliyi və müasir xüsusiyyətləri. – S.134-144.
Qasımov A.A. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya prosesində
iştirakı. – S.145-155.
Кулиев

А.Р.

Сельскохозяйственный

аспект

взаимоотношений

Азербайджана с Всемирной Торговой Организацией. (Quliyev Ə.R.
Azərbaycanın ÜTT (Ümumdünya Ticarət Təşkilatı) ilə qarşılıqlı əlaqələrinin
kənd təsərrüfatı aspekti. – S.156-171.
2003, №2.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2003. –
№2. – 138 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
HÜQUQ
Салимов К.Н. К проблеме разработки концепции национальной
безопасности Азербайджана. НАТО – реалии и перспективы. (Səlimov K.N.
Azərbaycanın milli təhlükəsizlik konsepriyasının işlənilməsi problrminə dair.
NATO – həqiqətlər və perspektivlər). (Rus dilində). – 5-16.
İmanov M.N. Terrorçuluq cinayətləri ilə cinayət-hüquqi mübarizə
məsələləri). – 17-25.
Ахмедов М.Б. Основные направления концепции нового Уголовного
Кодекса Азербайджанской Республики. (Əhmədov M.B. Azərbaycan
Respublikası yeni Cinayət Məcəlləsinin əsas konseptual istiqamətləri). (Rus
dilində). – 26-37.
Sadıxov M.M. Dövlətə xəyanət əməlləri ilə mübarizədə Azərbaycan
Respublikasında cinayət qanunvericiliyinin inkişafı. – 38-45.

Abbasov İ.Q. Prokurorun prosessual müstəqilliyinin bəzi məsələləri. – 4653.
Xudiyev N.N. Təkrar qəsdən adam öldürmə cinayətlərinin tövsifində
residiv halları. – 54-61.
FƏLSƏFƏ VƏ SOSİOLOGİYA
Rüstəmov

İzzət.

Müasir

təbiətşünaslığa

konseptual

yanaşma

(Ə.Məmmədovun və R.Bəşirovun eyni adlı kitabı (2001) haqqında). –62-80.
Багирова С.С., Вахидов Ф.К. Адекватная экранизация: критерии и
признаки. (Bağırova S.S., Vahidov F.Q. Adekvat ekranlaşdırma: meyarları və
əlamətləri). (Rus dilində). – 81-89.
Əliyev B.X. İ.Q.Herder ictimai inkişafın qanunları problemi haqqında. –
S.90-98.
Əfəndiyev M.Ə., Şirinov A.M. Heydər Əliyev və milli siyasi mədəniyyətin
inkişafı. – S.99-105.
Səməndərova A.F. Cəza hədəsinin qanunpozan şəxslərin davranışına
təsirinin sosial-psixoloji məsələləri. – S.106-116.
Şiriyeva A.A. Azərbaycan zərgərliyində naxış motivlərinin dini-mifoloji
məzmununa dair. – 117-123.
İQTİSADİYYAT
Məcidov E.M. Azərbaycanda sosial infrastruktur sisteminin formalaşması
və onun milli iqtisadiyyatın inkişafında rolu. – 124-134.
2003, №3-4.

Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2003. –
№3-4. – 228 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
HÜQUQ
Qasımov A.M. Müdafiə tədbirlərinin və intizam məsuliyyəti tədbirlərinin
nisbəti. – 5-15.
Салимов К.Н. Конфликты и проблемы миротворческой деятельности
ООН по их урегулированию. (Səlimov K.N. Münaqişələr və onların həllində
BMT-nin sülhməramlı qüvvələrinin fəaliyyəti problemləri). (Rus dilində). – 1622.
Исмайлов Х.Дж. Вопросы организации и деятельности духовных
судов в Азербайджане до Российского завоевания. (İsmayılov X.C. Rus
işğalına qədər Azərbaycanda dini məhkəmələrin təşkili və fəaliyyəti məsələləri).
(Rus dilində). – 23-34.
Süleymanov F.M. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının aliliyi. – 3542.
Əliyev M.N. Azərbaycan Respublikasında məcburi pensiya sığortasının
gələcək inkişaf perspektivləri. – 43-52.
Агаев

И.Б.

Юридические

признаки

реальной

совокупности

преступлений. (Ağayev İ.B. Cinayətlərin real cəminin hüquqi əlamətləri). (Rus
dilində). – 53-66.
Əliyev M.O. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində sağlamlıq
əleyhinə edilən cinayətlərə görə sanksiyaların qurulması və onların cinayətlərin
kateqoriyaları ilə uyğunluğu məsələləri. – 67-72.
Магеррамов А.А. Проблемы разработки международной конвенции об
охране среды Каспийского моря. (Məhərrəmov A.A. Xəzər dənizinin ətraf
mühitinin qorunması üzrə konvensiyanın hazırlanması problemləri). (Rus
dilində). – S.73-82.

Юсифов Ш.М. Общая характеристика принципа свободы договора.
(Yusifov Ş.M. Müqavilə azadlığı prinsipinin ümumi xarakteristikası). (Rus
dilində). – S.83-89.
Qurbanov

T.Q.

Bazar

iqtisadiyyatına

keçid

dövründə dələduzluq

cinayətinin yeni formaları haqqında. – S.90-97.
Салманов А.Ф. Освобождение несовершеннолетних от наказания по
Уголовноме Кодексу 1961 года. (Salmanov A.F. 1961-ci ildə qəbul edilmiş
Cinayət Məcəlləsinə əsasən yetkinlik yaşına çatmayanların cəzadan azad
edilməsi). (Rus dilində). – S.98-113.
İQTİSADİYYAT
Nəzərov V.M. Kiçik sahibkarlığın inkişaf strategiyası innovasiya
fəaliyyətinin stimullaşdırıcı amili kimi. – 114-118.
Əliyev V.İ. Gömrük tarif tənzimlənməsinin dövlətin gömrük işi sistemində
yeri və gömrük siyasəti ilə qarşılıqlı əlaqəsi. – 119-127.
FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA, PSİXOLOGİYA
Əhmədli C.T. Elmi idrakın əsas postulatları. –127-134.
Рашидова А.Э. Основные концепции и модели руководства и
лидерства. (Rəşidova A.E. Rəhbərlik və liderkiyin əsas konsepsiyaları və
modelləri). (Rus dilində). – 135-146.
Məmmədova G.F. Özünüdərk və mənlik şüuru. – S.147-152.
Haşımova S.S. Şəxsiyyətin sosiallaşması və onun sosial-psixoloji amilləri.
– S.153-159.
Алиев Э.Б. Проблема адаптации в структуре психологического
обеспечения профессиональной деятельности военнослужащих. (Əliyev

E.V.

Hərbçilərin

peşəkar

fəaliyyətinin

psixoloji

təminatı

strukturunda

uyğunlaşma problemi). (Rus dilində). – 160-165.
Tağıyeva G.B. Çətin şəraitdə yaşayan məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixi
nkişafının səciyyəvi xüsusiyyətləri). (Rus dilində). – 166-170.
Piriyev A.M., Rüstəmov A.S. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət
konsepsiyasının yaradıcısı (Heydər Əliyevin fəaliyyəti haqqında). – 171-179.
Мехтиев

Р.М.,

Заманова

Ф.Ю.

Особенности

политической

социализации личности в Азербайджанской Республике. (Mehdiyeva R.M.,
Zamanova

F.Y.

Azərbaycan

Respublikasında

şəxsiyyətin

siyasi

sosiallaşdırılmasının xüsusiyyətləri). (Rus dilində). – 180-186.
Гафарова О.Г. Организация экологической общественно-полезной
деятельности старшеклассников. (Qafarova O.Q. Yuxarı sinif şagirdlərinin
ekoloji ictimai-faydalı fəaliyyətinin təşkili). (Rus dilində). – 187-197.
Pənahova K.H. Əsirəddin Əbhərinin ontoloji görüşlərinin kateqorial
aparatı. – S.198-206.
Байрушина Л.Т. Процедура принятия решений и факторы их
оптимальности. (Bayruşina L.T. Qərarların qəbulu proseduru və onların
optimallığı amilləri). (Rus dilində). – 207-213.
Халилова Ф.Р. Преступность как система (социологический анализ).
(Xəlilova F.R. Cinayətkarlıq bir sistem kimi (sosioloji analiz). (Rus dilində). –
214-223.
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Səlimov K.N., Şəfiyev Ü.A. Bir daha terrorizmin təbiəti və profilaktikası
haqqında rakurs, din-terror münasibətləri. – 5-11.
Qasımov A.M. Əmək hüququnda qəti-imkan tədbirlərinin anlayışı və
ümumi xarakteristikası. – S.12-15.
Qəfərov M.S. Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri və cinayət mühakimə
icraatında şəxsiyyətin mənafeləri. – S.16-27.
Cəfərli N.H. Səfəvilərin idarəçilik sistemində sənətkarlıq təşkilatlarının
yeri. – S.28-33.
Xələfov E.A. Bank qanunvericiliyinin və bank hüququnun xüsusiyyətləri. –
S.34-41.
Dadaşov Z.N. Əmək hüququnda əməyin azadlığı prinsipi və onun
məzmunu. – S.42-49.
Ализаде И.Ф. Пределы ограничения основных прав и свобод
некоторых категорий государственных служащих. (Əlizadə İ.F. Bir sıra
kateqoriya dövlət qulluqçularının əsas hüquq və azadlıqlarının məhdudiyyət
hüdudları). (Rus dilində). – 50-58.
Кулиев

З.М.

Теоретические

аспекты

провоприменительной

деятельности суда. (Quliyev Z.M. Məhkəmə hüquqtətbiqetmə fəaliyyətinin
nəzəri aspektləri). (Rus dilində). – 59-66.
Агаев И.Б Судимость как обязятельная предпосылка при определении
рецидива преступлений. (Ağayev İ.B. Məhkumluq cinayət residivinin
təyinində zəruri şərt kimi). (Rus dilində). – 67-75.
İQTİSADİYYAT
Рустамбеков

Г.Б.

Национальный

компонент

в

глобализации

экономики. (Rüstəmbəyov H.B. İqtisadi qloballaşmanın milli komponenti).
(Rus dilində). – S.76-83.

Əliyev V.İ. Dövlətin milli iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafında
gömrük tarifinin rolu. – S.84-91.
Кязимов

М.С.

Налоговое

платежи

как

активный

метод

государственного вмешательства в рыночную экономику. (Kazımov M.S.
Vergi ödənişləri dövlətin bazar iqtisadiyyatına müdaxiləsinin fəal metodu kimi).
(Rus dilində). – S.92-97.
FƏLSƏFƏ, PSİXOLOGİYA
Əhmədli C.T. Sosial sistemin bir komponenti olan elmin funksiyaları. – 98105.
Məmmədov Ə.B., Bəşirov R.İ., Namazova F.Ə. Metod və nəzəriyyənin
qarşılıqlı əlaqəsinin dialektikasına dair. – 106-112.
Бабаев М.А. Предназначение исторического познания. (Babayev M.A.
Tarixi idrakın təyinatı). (Rus dilində). – S.113-128.
Hüseynli N.Z. Dil və təfəkkür problemi: məntiqi-tarixi yanaşma. – 129140.
İsmayılov V.İ. Elmin inkişafının Kun modeli. – 141-148.
Rzayev M.H. Keçid dövrü şəxsiyyətinin sosial-fəlsəfi təhlilinin metodoloji
məsələləri. – 149-159.
Mustafayev S.M. Tibbi ekologiya: cəmiyyətin sağlamlığının ekoloji
problemləri. – 160-167.
Kazımova K.Q. S.Ə.Şirvani irsində şəxsiyyətin mənəvi keyfiyyətlərinin əks
etdirilməsi. – 168-177.
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Салимов К.Н. К проблеме национального терроризма (международноправовой и психологический аспекти). (Səlimov K.N. Milli terrorizm
problemləri). (Rus dilində). – 19-31.
Гюльалиева Р.А. Понятие и виды целей наказания в уголовном праве.
(Güləliyeva R.A. Cinayət hüququnda cəza məqsədlərinin anlayışı və növləri).
(Rus dilində). – 32-38.
İmanov M.N. Terrorçuluq cinayətlərinin obyektinin təhlili məsələləri. – 3950.
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Ализаде И.Ф. Пределы ограничения прав и свобод осужденных в
Азербайджанской Республике. (Əlizadə İ.F. Azərbaycan Respublikasında
məhbusların hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması hüdudları). (Rus
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отношений и проблемы их международно-правового регулирования.
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onların beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi problemləri). (Rus dilində). – 81-91.
Sadıqov M.M. Məhkəmənin hazırlıq iclası. – 92-96.
Гусейнов Дж.Р. Вопросы права в учении союза «Ихван ас-Сафа.
(Hüseynov C.R. “İxvan əs-Səfa” (“Saflıq qardaşları”) cəmiyyətinin təlimində
hüquq məsələləri). (Rus dilində). – S.97-104.

Гулиев З.М. Проблемы

судебного толкования. (Quliyev Z.M.

“Məhkəmə təfsiri problemləri). (Rus dilində). – S.105-115.
İQTİSADİYYAT
Qafarov Ş.S., Qarayev F.M. Reklamın genezisi və təkamülü. – 116-124.
Əyyubova N.S., Paşayev R.T. Azərbaycanda büdcə siyasətinin əsas
istiqamətləri və insan inkişafı. – 125-135.
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Rahid Ulusel. Harmoniya fəlsəfəsi və onun təkamülü. – S.135-145.
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Xanlarova N.İ. Texnogen amillərin ətraf mühitə neqativ təsiri. – 162-174.
Məmmədov İ. Təhsil sistemində psixologiyadan dərsliklər və proqramlar
haqqında. – 175-189.
PEDAQOGİKA
Mahmudova R.M. Ali məktəb mühazirəsinin səmərəli təşkili şərtləri. –
190-195.
Qasımova

L.N.

Məktəblilərin

tərbiyəsindən. – 196-202.
KİTABLAR ALƏMİNDƏ

əməksevərlik

dəyərləri

əsasında

Rüstəmov İzzət. Etnik dinlər və dünya dinləri (Həmid İmanovun rəhbərliyi
ilə hazırlanıb nəşr edilmiş eyni adlı kitab (2003) haqqında). – 203-211.
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İmanov
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vasitədir). (Rus dilində). – 70-82.
Мирзоева

Ф.Ф.

Наследственное

правопреемство.

История

возникновения и развития наследственного права. (Mirzəyeva F.F. Vərəsəlik

hüquq varisliyi. Vərəsəlik hüququnun yaranması və inkişaf tarixi). (Rus dilində).
– 83-88.
Аббасбейли А.Н. Российская Федерация и Соединенные Штаты
Америки: состояние и перспективы. Поиск путей сотрудничества.
(Abbasbəyli A.N. Rusiya Federasiyası və Amerika Birləşmiş Ştatları: ictimai
vəziyyət və perspektivlər. Əməkdaşlıq yollarının axtarışı). (Rus dilində). – 89105.
Qasımova N.A. Azərbaycan Respublikası ali qanunverici orqanın xarici
əlaqələrdə iştirak formaları. – 106-112.
İQTİSADİYYAT
Азизов А.А. Особенности становления интеграционных связей
национальной экономики в условиях формирования новой экономической
системы. (Əzizov A.A. Yeni iqtisadi sistemin formalaşması şəraitində milli
iqtisadiyyatın inteqrasiya əlaqələrinin qurulmasının xüsusiyyətləri). (Rus
dilində). – S. 113-122.
Алиев В.Ф. Социально-экономическая сущность страхования, виды и
субъекты страховой деятельности. (Əliyev V.İ. Sığortanın sosial-iqtisadi
mahiyyəti, sığorta fəaliyyətinin növləri və subyektləri). (Rus dilində). – S. 123133.
FƏLSƏFƏ
Piriyev A.M. Milli mənafe və milli təhlükəsizlik strategiyası. –134-146.
Мамедова Р.О. Правовое и противоправное поведение личности в
обществе. (Məmmədova R.O. Cəmiyyətdə şəxsiyyətin hüquqi və hüquqazidd
davranışı). (Rus dilində). – 147-156.

Eyyubov İ.Ə. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında miqrasiya siyasətinin
həyəta keçirilməsi formaları). (Rus dilində). – 157-163.
Исмаилова

К.Т.

Формы

и

методы

участия

органов

местой

исполнительной власти в демократических процессах. (İsmayılova K.T.
Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının demokratik proseslərdə iştirakının forma və
metodları). (Rus dilində). – 164-167.
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M.A. Evtanaziya etik-hüquqi problem kimi). (Rus dilində). – S.5-14.
Гусейнов Э.Б. Национальное сознание и самосознание личности.
(Hüseynov E.B. Milli şüur və şəxsiyyətin mənlik şüuru). (Rus dilində). – S.1520.
Osman Əfəndi. Hissi idrak prosesində “estetik zövq” anlayışının yeri. –
S.21-25.
Кадырова Р.Г. Азербайджан и ислам в эпоху глобализации. (Qədirova
R.H. Qloballaşma dövründə Azərbaycan və islam). (Rus dilində). – S.26-31.
Мамедалиев З. О философском статусе понятия “художественного
времени”. (Məmmədəliyev Z. “Bədii zaman” anlayışının fəlsəfi statusuna dair).
(Rus dilində). – S.32-36.
Əlizadə B.X. L.Bolinqbrok və onun “Tarix fəlsəfəsi”. – S.37-43.

Меджидова Н.Г. К некоторым философским проблемам совпеменной
геронтологии.

(Məcidova

N.Q.

Müasir

gerontologiyanın

bəzi

fəlsəfi

problemlərinə dair). (Rus dilində). – S.44-51.
HÜQUQ
Салимов К.Н. Новые направления в реформировании деятельности
спецслужб США в борьбе с ткрроризмом. (Səlimov K.N. ABŞ-ın xüsusi
xidmət orqanlarının fəaliyyətinin islahatlarının yeni istiqamətləri). (Rus dilində).
– S.52-63.
Головко А.А. Законность и усмотрение (теоретические основы.
(Qolovko A.A. Qanunçuluq və mülahizə). (Rus dilində). – S.64-72.
Məhərrəmov A.A. Müasir beynəlxalq hüquqda ekoloji təhlükəsizlik
konsepsiyası. – S.73-79.
Самедов М.Н. Международный договор и судебная практика.
(Səmədov K.N. Beynəlxalq müqavilə və məhkəmə təcrübəsi). (Rus dilində). –
S.80-89.
Талыбов А.С. Порядок компенсации морального (неимущественного)
вреда за нарушение авторских и смежных прав. (Talıbov A.S. Müəlliflik
hüququ və əlaqəli hüquqların pozulması nəticəsində vurulmuş mənəvi (qeyrimaddi) ziyanın kompensasiya qaydası). (Rus dilində). – S.90-95.
Əliyev Ə.İ. Əmək miqrasiyasının universal səviyyədə beynəlxalq-hüquqi
tənzimlənməsinin ümumnəzəri məsələləri. – S.96-104.
İsmayılov X.C. Elxanilər dövründə Azərbaycanda dünyəvi qanunvericiliyin
tətbiqi məsələləri. – S.105-118.
Həsənalıyev Z.M. Avropa müəllifləri XVII əsr Səfəvi dövlətinin yerli idarə
sistemi haqqında. – S.119-124.

Тутаюк Ф.Х. Содержание умысла виновного при убийстве с особой
жестокостью. (Tutayuk F.X. Xüsusi amansızlıqla adam öldürmə işləri üzrə
təqsirkarın qəsdinin müəyyən edilməsi). (Rus dilində). – S.125-133.
Ахмедов

М.Б.

Норма

Уголовного

Кодекса

Азербайджанской

республики о необходимой обороне нуждается в пересмотре. (Əhmədov
M.B. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin zəruri müdafiəni nəzərdə
tutan normasının yenidən baxılmasına ehtiyacı var). (Rus dilində). – S.134-139.
İQTİSADİYYAT
Рустамбеков
экономики.

Г.Б.

Рыночная

(Rüstəmbəyov

H.B.

трансформация
Bazar

и

transformasiyası

глобализация
və

iqtisadi

qloballaşma). (Rus dilində). – S.140-149.
Sadıqova A.T. Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin insan inkişafına təsirinin
qiymətləndirilməsi. – S.150-155.
Məhərrəmov A.M. Milli sahibkarlığın və xarici iqtisadi əlaqələrin
inkişafında gğmrük orqanlarının rolu. – S.156-165.
Самедов Р. Влияние тенденций развития мирового туризма на
индустрию туризма в Азербайджане. (Səmədov R. Dünya turizm inkişafı
tendensiyalarının Azərbaycan milli turizm sənayesinə təsiri). (Rus dilində). –
S.166-175.
2005, №2.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2005. –
№2. – 180 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
HÜQUQ

Qasımov A. MDB üzvü olan dövlətlərdə əvəzçilik üzrə işin hüquqi
tənzimlənməsi: müqayisəli təhlil. – S.5-13.
Байрамов Э.Р. Некоторые проблемы политической и правовой
идеологии в России в первой половине XIX в. (Bayramov E.R. XIX əsrin
birinci yarısında Rusiyada siyasi və hüquqi ideologiyanın bəzi problemləri).
(Rus dilində). – S.14-26.
Самедова Ш.Т. Система принципов международного уголовного
права. (Səmədova Ş.T. Beynəlxalq cinayət hüququ prinsiplərinin sistemi). (Rus
dilində). – S.27-36.
Гусейнова К.Э. О допустимости доказательств в уголовном процессе.
(Hüseynova K.E. Cinayət prosesində sübutların mümkünlüyü). (Rus dilində). –
S.37-43.
Sadıxov M. Məhkəmə icraatının ilkin mərhələsində cinayət təqibi üzrə
insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi. – S.44-48.
Аббаслы М.А. Гражданский иск и гражданский истец в уголовном
процессе. (Cinayət prosesində mülki iddia və mülki iddiaçı). (Rus dilində). –
S.49-60.
Саядов Ф. Особенности объекта посягательства при разбое. (Sayadov
F. Quldurluqda qəsdə məruz qalan obyektin xüsusiyyətləri). (Rus dilində). –
S.61-65.
Quliyev M.R. Siyasi rejim anlayışı məsələsinə dair. – S.66-73.
Bəktaşi S.İ. Məhkəmə hakimiyyəti anlayışı və onun əlamətləri. – S.74-83.
İmanov M.N. Mütəşəkkil dəstə tərəfindən terrorçuluq cinayətinin
törədilməsi ağırlaşdırıcı hal kimi. – S.84-92.
Cabbarov Z.Z. Orta əsrlərdə Azərbaycanda hüquq mənbələrinin əsas
cəhətləri. – S.93-107.
İQTİSADİYYAT

Aslanov H.H. Azərbaycanın beynəlxalq neft layihələrinin iqtisadi
reallaşması və dünya təsərrüfat əlaqələrində onun rolu. – S.108-119.
Şamilova H.S. Keçid iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanda əhalinin sosial
müdafiəsinin səmərəlilik meyarları. – S.120-128.
Paşayev R.T., Əyyubova N.S. Büdcənin tarazlı formalaşma modelinin
işlənməsi məsələləri. – S.129-134.
Меджидова С.М. Экспериментальное исследование “Я – концепции”.
(Məcidova S.M. “Mən – konsepsiya”nın eksperimental tədqiqi – S.135-148.
FƏLSƏFƏ, PSİXOLOGİYA
Şəfiyeva E.İ. Zabitlərin döyüş-təlim hazırlığına təsir edən destruktiv psixi
halların səciyyəsi. – S.149-158.
Bəşirov R.İ., Məmmədov Ə.B. Elmi inqilablar və rasionallığın tarixi tipləri:
məntiqi-qnoseoloji təhlil. – S.159-166.
Haşımova S.S. Şəxsiyyətin tipologiyası haqqında. – S.167-177.
PEDAQOGİKA
Mahmudova R.M. Ali məktəb mühazirəsinin səmərəli təşkili şərtləri. –
S.178-184.
NEKROLOQ
Əsrə bərabər ömür (Hüquq elmləri doktoru, professor Cəfər Hacı Həsən
oğlu Mövsümov (1927-2005) haqqında). – S.185-187.
2005, №3.

Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2005. –
№3. – 172 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
HÜQUQ
Məlikova M.F. Hüquqi proqnozlaşmanın anlayışı və xüsusiyyətlərinə dair.
– S.5-16.
Abbasbəyli A.N. Avropa inteqrasiyası anlayışı və nəzəriyyələri. – S.17-23.
Əliyev M.N. Ali hüquq təhsili sistemində sosial təminat hüququnun tədrisi
metodikasının təkmilləşdirilməsi problemləri. – S.24-33.
Мовсумов М.А. К вопросу о действии гражданского процессуального
закона во времени. (Mövsümov M.A. Mülki prosessual qanunun zamana görə
tətbiqinə dair). (Rus dilində). – S.34-43.
Qəfərov M.S. Cinayət prosesində şəxsiyyətin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinin cinayət-prosessual tədbirləri. – S.44-55.
Bayramzadə X.Ə. Hakim və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti. – S.56-66.
Xələfov E.A. Bank sisteminin strukturunun bəzi məsələləri (Ümummilli
inkişaf bankları bizə lazımdırmı?). – S.67-72.
Baxışov F.Q. Zəruri müdafiə institutunun təkmilləşdirilməsi problemləri
haqqında. – S.73-84.
Səmədov Z.Ə. Konstitusiya məhkəmə icraatı ədalət mühakiməsinin
növlərindən biri kimi. – S.85-91.
Аббаслы М.А. Гражданский ответчик в (досудебном) уголовном
судопроизводстве. (Abbaslı M.A. Cinayət mühakiməsində (məhkəməyəqədər)
mülki cavabdeh). (Rus dilində). – S.92-101.
Sadiq Turan İsmayıl qızı. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT) normalarının
hüquqi təbiəti. – S.102-110.
İQTİSADİYYAT

Магеррамов А.М. Роль таможенной службы в регулировании
внешнеэкономической деятельности. (Məhərrəmov A.M. Xarici iqtisadi
fəaliyyətin tənzimlənməsində gömrük xidmətinin rolu). (Rus dilində). – S.111117.
Бабаева З.Г. Сущность и система экономической безопасности
Азербайджанской Республики. (Babayeva Z.H. Azərbaycan Respublikasının
iqtisadi təhlükəsizliyinin mahiyyəti və sistemi). (Rus dilində). – S.118-126.
FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA
Qılıcov İ.S. Fəaliyyət sistem kimi və onun əsas ünsürləri. – S.127-136.
Tağıyev A., Musayev A. Azərbaycan Respublikasının Davamlı İqtisadi
İnkişaf Strategiyası haqqında (I məqalə). – S.137-147.
Ağayev T.B. Qanunvericilik sosiologiyasının bəzi cəhətləri. – S.148-153.
Алиева

Я.Н.

Теоретико-методологические

аспекты

изучения

социальной структуры (социологический анализ). (Əliyeva Y.N. Sosial
strukturun öyrənilməsinin nəzəri-metodoloji aspektləri (sosioloji təhlil). (Rus
dilində). – S.154-167.
2005, №4.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2005. –
№4. – 142 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
HÜQUQ
Салимов

К.Н.

О необходимости

разработки

законопроекта о

содержании под арестом подозреваемых и обвиняемых. (Səlimov K.N.

Təqsirləndirilən və şübhəli bilinən şəxslərin həbs olunması və saxlanılması
haqda qanun layihəsinin hazırlanması haqqında). (Rus dilində). – S.5-18.
Nəbiyev E.Q. İngiltərənin siyasi və hüquqi inkişafında böyük azadlıqlar
xartiyasının rolu. – S.19-26.
İsmayılov X.C. X-XII əsrlərdə Azərbaycanda islam hüququ və digər hüquq
mənbələrinin nisbəti məsələsinə dair. – S.27-42.
Xələfov E.A. Sahibkarlıq fəaliyyəti sahibkarlıq hüququnun predmeti kimi.
– S.43-47.
Qəfərov M.S. Cinayət mühakimə icraatında şəxsiyyətin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsinin cinayət-hüquqi tədbirləri. – S.48-55.
Əliyev Ə.İ. Qadınların cinayət-hüquqi mühafizəsinin inkişaf tarixindən. –
S.56-65.
Xudaverdiyev E.Ə. Rüşvətalma cinayətinin məsuliyyəti ağırlaşdıran halları.
– S.66-73.
Cabbarov Z.Z. XV-XVIII əsrlərdə Azərbaycanda fərmanların hüquqi
təbiəti haqqında. – S.74-84.
İQTİSADİYYAT
Cavadov V.M. Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb
edilməsi. – S.85-94.
Sadıqova A.T. Azərbaycanda regionlar üzrə ekoloji vəziyyətin demoqrafik
göstəricilərə təsirinin qiymətləndirilməsi. – S.95-101.
FƏLSƏFƏ
Hacıyeva A. Əl-Qəzalinin hermenevtik metodu həqiqət konsepsiyası
kontekstində. – S.102-114.
Rəcəbli H. Cəmiyyətin sosial stratifikasiyası. – S.115-125.

Tağıyev A., Musayev A. Azərbaycan Respublikasının Davamlı İqtisadi
İnkişaf strategiyası haqqında (II məqalə). – S.126-137.
2006, №1.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2006. –
№1. – 200 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
HÜQUQ
Аббасбейли А.Н. Российская Федерация и ее место в Европейской
геостратегии. (Abbasbəyli A.N. Rusiya Federasiyası və onun Avropa
geostrategiyasında yeri). (Rus dilində). – S.5-17.
İmanlı M.N. Terrorçuluq cinayətinin beynəlxalq aspektdən araşdırılmasının
bəzi mübahisəli məsələləri. – S.18-24.
Əliyev Ə.İ. Əcnəbilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarının hüquqi vəziyyətinin
əsas xüsusiyyətləri. – S.25-45.
Qəfərov M.S. Cinayət mühakimə icraatında prosessual məcburiyyət
tədbirləri: nəzəri məsələlər. – S.46-54.
Kazımlı E.V. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında azadlıq və şəxsi
toxunulmazlıq hüququ və Azərbaycan qanunvericiliyi. – S.55-69.
Мирзоев

Р.И.

Правосубъектность

международного

морского

трибунала. Общие положения. (Mirzəyev R.İ. Beynəlxalq dəniz tribunalinin
sübyektib hüququ). (Rus dilində). – S.70-77.
Quliyev M.R. Demokratik rejimin xüsusiyyətləri. – S.78-85.
Мирзоева Ф.Ф. Заключение брака гражданами Азербайджанской
Республики с иностранцами на территории Азербайджанской Республики.
(Mirzəyeva F.F. Azərbaycan Respublikası ərazisində Azərbaycan vətəndaşları
və əcnəbi vətəndaşlar arasında nikah bağlanması). (Rus dilində). – S.86-96.

FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA
Мамедалиев З.Г. Становление Западной культуры и линейная
концепция времени. (Məmmədəliyev Z.Q. Qərb mədəniyyətinin təşəkkülü və
xətti zaman konsepsiyası). (Rus dilində). – S.97-103.
Məmmədov Ə.B., Qurbanov F.İ. Sinergetikanın fəlsəfi xarakteristikası. –
S.104-111.
Şəfiyev Ü.A. İnsan – siyasət münasibətlərinin spesifik xüsusiyyətləri. –
S.112-116.
Mürşüdlü Q.C. C.Əfqaniyə görə qəza və qədərin mahiyyəti. – S.117-125.
Гаджиева М.Т. Теоретическое осмысление проблемы философии
культуры музыкального мышления в Азербайджане. (Hacıyeva M.T.
Azərbaycanda musiqi təfəkkürü mədəniyyət fəlsəfəsi probleminin nəzəri dərki).
(Rus dilində). – S.126-133.
İQTİSADİYYAT
Qarayev İ.Ə., Suleymanova S.Q. İqtisadi artım və insan kapitalı. – S.134139.
Əliyev

V.İ.

Beynəlxalq

iqtisadi

inteqrasiya

və

gömrük-tarif

münasibətlərinin tənzimlənməsi. – S.140-151.
Печагин Г.К. Изменение форм организации труда в сельском
хозяйстве страны в условиях рыночной экономики. (Peçagin G.K. Bazar
iqtisadiyyatı şəraitində kənd təsərrüfatında əməyin təşkili formalarının
dəyişilməsi). (Rus dilində). – S.152-165.
POLİOTOLOGİYA, PSİXOLOGİYA

Əliyev B.H., Vəliyeva Y.Ə. Dindirmənin bəzi psixoloji məsələləri. –
S.166-176.
Eyyubov İ.Ə. “Ağ ölüm” və ona qarşı mübarizə formaları. – S.177-184.
Sadıqov E.M. Ə.B.Haqverdiyevin əsərlərində əks olunmuş sosial-psixoloji
problemlər. – S.185-195.
2006, №2.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2006. –
№2. – 172 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
HÜQUQ
Qasımov A.M. Əmək hüquq və azadlıqları insan və vətəndaşın əsas hüquq
və azadlıqlarının ayrılmaz hissəsidir. – S.5-21.
Abbasova F.M. İbtidai istintaq və məhkəmə istintaqı mərhələsində
obyektiv həqiqətin müəyyən edilməsi. – S.22-35.
Tağıyev A.R. Hüququn mənbələri, anlayışı və nəzəri aspektləri. – S.36-46.
Курбанова Ф.И. Основные направления повышения эффективности
законодательства Азербайджанской Республики в области воздушного
транспорта. (Qurbanova F.İ. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində hava
nəqliyyatı sahəsində səmərəliliyin inkişafının əsas mərhələləri). (Rus dilində). –
S.47-53.
Самедова Ш.Т. О проблемах ответственности за похищение человека
в

действующем

Республики.

уголовном

(Səmədova

Ş.T.

законодательстве
Azərbaycan

Азербайджанской

Respublikasının

cinayət

qanunvericiliyində adam oğurluğuna görə məsuliyyətin problemləri haqqında).
(Rus dilində). – S.54-65.

Самедов М.Н. Международный договор и Конституция. (Səmədov
M.N. Beynəlxalq müqavilə və konstitusiya). (Rus dilində). – S.66-74.
Əliyev

Ə.İ.

Avropa

İttifaqı

çərçivəsində

miqrasiya

proseslərinin

tənzimlənməsi: tarixi yanaşma, əsas xüsusiyyətlər və problemlər. – S.75-88.
Qasımzadə X.Ə. III-X əsrlərdə Azərbaycanda siyasi və hüquqi fikir. –
S.89-97.
Бабазаде М.В. Экономическое сотрудничество стран СНГ: правовая
основа и практика. (Babazadə M.V. MDB dövlətlərinin iqtisadi əməkdaşlığı:
hüquqi əsas və təcrübə). (Rus dilində). – S.98-108.
FƏLSƏFƏ, PSİXOLOGİYA
Аббасова К.Я. Решение “вечных” вопросов в истории философии и
религии. (Abbasova Q.Y. Fəlsəfə və din tarixində “əbədi” məsələlərin həlli).
(Rus dilində). – S.109-117.
Abışov V.Ş. Məkan və zaman probleminin şərhində modelləşdirmənin rolu.
– S.118-132.
Babayeva T.T. Qruplararası münasibətlərin tədqiqi probleminə dair. –
S.133-143.
İQTİSADİYYAT
Aslanov H.H. Dövlətin xarici iqtisadi fəaliyyəti, onun tənzimlənməsinin
mexanizmləri və dünya təcrübəsi. – S.144-154.
Musayeva F.Q. Özəlləşdirmənin nəzəri aspektləri. – S.155-166.
2006, №3.

Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2006. –
№3. – 156 s. Tirajı 120. (Azərbaycan və rus dillərində). (A4 formatında).
HÜQUQ
Məlikova M.F. Azərbaycanın siyasi və hüquqi təlimlərinin dərk
edilməsində tarixilik və varislik prinsipləri. – S.5-15.
Abbasbəyli A.N., İsabəyli A.Q. Pakistan İslam Respublikasının xarici
siyasətində din-islam faktoru. – S.16-26.
Мамедов Р.Ф. Международно-правовая делимитация Каспийского
моря на двусторонней основе. (1. Становление и особенности). (Məmmədov
R.F. Xəzər dənizinin ikitərəfli əsasda beynəlxalq-hüquqi delimitaziyası (1.
Yaranması və xüsusiyyətləri). (Rus dilində). – S.27-40.
Самедов М.Н. Некоторые аспекты соотношения “права Европейского
суда” и законодательства Азербайджанской Республики. (Səmədov M.N.
“Avropa Məhkəməsi hüququ” ilə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin
qarşılıqlı nisbətinin bəzi aspektləri). (Rus dilində). – S.41-49.
Əliyev Ə.İ. Müasir beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqda sığınacaq
hüququnun mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri. – S.50-55.
Zeynalova T.K. C.Məmmədquluzadə və qadın azadlığı problemi. – S.5662.
FƏLSƏFƏ
Qurbanov Ə.C. Qloballaşma və müstəqil Azərbaycanda islamşünaslıq elmi
(Problemlər, mülahizələr və təkliflər). – S.63-69.
Məmmədova A.N. Sosial-ekoloji münasibətlərin strukturu və səciyyəvi
xüsusiyyətləri. – S.70-80.

Məmmədov F.Ə. A.Eynşteyn və müasir fizikada uyğunluq prinsipinin
formalaşması. – S.81-86.
Кахраманова К.Н. Язык как социально-общественное явление.
(Qəhrəmanova K.N. Dil sosial-ictimai hadisə kimi). (Rus dilində). – S.87-92.
PSİXOLOGİYA
Vəliyev M.V. M.F.Axundov yaradıcılığında insan xarakteri və onun
səciyyəsi. – S.93-101.
Şəfiyeva E.İ. Ünsiyyət prosesi və zabit fəaliyyətində onun əhəmiyyəti. –
S.102-112.
Мустафаев

А.М.

Теоретико-методолические

основы

изучения

социально-перцептивной феноменологии. (Rus dilində). – S.113-126.
PEDAQOGİKA
Мухтарова Н.М., Вера Ибемеси. Этнопедагогические традиции и
патриотическое воспитание студентов в вузах Азербайджана и Нигерии.
(Muxtarova N.M., Vera İbemesi. Etnopedaqoji ənənələr: Azərbaycan və
Nigeriya ali məktəblərində tələbələrin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi). (Rus
dilində). – S.127-138.
Əlizadə H.Ə. Pedaqogika tarixində sosial pedaqoji ideyalar. – S.139-147.
YUBİLEY
Bir insan ömrünün nurlu səhifələri (Xaliq Əbilqasım oğlu Qasımzadə – 70).
– S.148-149.
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HÜQUQ
Əliyev M.N. Sosial təminat hüququnun institutu kimi sosial xidmətin
anlayışı və prinsipləri. – S.5-11.
Nəbiyev E.Q. Karolina – XVI-XIX əsr Almaniya cinayət və cinayətprosessual hüququnun mühüm abidəsidir. – S.12-19.
İsmayılov X.C. XI-XIV əsrlərdə Azərbaycanda torpaq münasibətləri və
vergi sisteminin bəzi cəhətləri. – S.20-33.
Мамедов Р.Ф. Виды, формы и методы международно-правовой
делимитации пограничных озер. (Məmmədov R.F. Sərhəd göllərinin
beynəlxalq-hüquqi delimitizasiyasının növləri, formaları və metodları). (Rus
dilində). – S.34-44.
Quliyev E.R. Sovet dövründə Azərbaycanda məcəllələşdirmənin əsas
cəhətləri. – S.45-52.
Cəfərov

A.Ə.

Azərbaycanda

əlavə

cəzalar

haqqında

cinayət

qanunvericiliyinin inkişaf tarixinə dair. – S.53-61.
Бабазаде М.В. Особенности международно-правового регулирования
азербайджано-казахстанских отношений в области торговли и транспорта.
(Babazadə M.V. Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətlərinin ticarət və nəqliyyat
sahəsində beynəlxalq-hüquqi tənzimləmə xüsusiyyətləri). (Rus dilində). – S.6273.
FƏLSƏFƏ

Hacıyev Z.C., İslamov İ.Ə. Sosial idrakda həqiqət ilə dəyərlərin
münasibətinə dair. – S.74-80.
Аббасова К.Я. Философия как социальное явление. (Abbasova Q.Y.
Fəlsəfə sosial hadisədir). (Rus dilində). – S.81-89.
Cavadova H.Q. Ailə sosial institut kimi. – S.90-97.
Xanlarova N.İ. Postindustrial sivilizasiyanın texnologiyası. – S.98-105.
PSİXOLOGİYA
Кадырова

Р.Г.

азербайджанских,

Особенности

еврейских

и

религиозных
русских

детей,

представлений

у

проживающих

в

Азербайджане. (Qədirova R.H. Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlı, yəıhudi və
rus uşaqlarının dini təsəvvürlərinin xüsusiyyətləri). (Rus dilində). – S.106-115.
İQTİSADİYYAT
Кулиева Н.А. Об одном подходе моделирования функциональной
эффективности страхования. (Quliyeva N.Ə. Sığorta sistemlərinin funksional
səmərəliliyinin nodelləşdirilməsinə yeni yanaşma). (Rus dilində). – S.116-125.
Əyyubova

N.S.

Sosial

siyasəti

və

büdcələrarası

münasibətlərin

təkmilləşdirilməsi. – S.126-136.
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HÜQUQ

Abbasbəyli A.N. Ərəb-İsrail münaqişəsi: vəziyyəti və perspektivləri. – S.521.
Назарова К.О. К вопросу о преступлениях с двумя формами вины.
(Nəzərova K.O. Təqsirin iki forması ilə törədilən cinayətlərə dair). (Rus dilində).
– S.22-32.
Кулиева Р.О. Криминалистическая характеристика убийств. (Quliyeva
R.O. Adamöldürmənin kriminalistik xarakteristikası). (Rus dilində). – S.33-44.
Qasımzadə X.Ə. Xürrəmiliyin siyasi və hüquqi ideologiyası. – S.45-54.
Əliyev Ə.İ. Dövlətin miqrasiya siyasəti və əcnəbilər problemi. – S.55-66.
Kərimli A.Q. Qəsdən adamöldürmə cinayətlərinin tövsifində tamah
motivinin yeri. – S.67-80.
Sadıqova S.V. İbtidai istintaqda müdafiəçinin prosessual fəaliyyətinin bəzi
problemləri. – S.81-93.
FƏLSƏFƏ
Ахундов А.Б., Вейсова С.М. Лоббизм как феномен общественной
жизни. (Axundov A.B., Veysova S.M. Lobbizm ictimai həyatın fenomeni kimi).
(Rus dilində). – S.94-104.
Rəcəbli Hadi. Sosial siyasətin mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri. – S.105117.
Kərimov V.M. Qədim fəlsəfədə varlıq problemi. – S.118-132.
Муслимзаде Д.М. К вопросу об общественных целях и средствах.
(Müslümzadə D.M. İctimai məqsədlər və vasitələr məsələsinə dair). (Rus
dilində). – S.133-143.
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HÜQUQ
Самедов М.Н. “Прецетендное право” Европейского Суда и правовая
система

Азербайджанской

Республики.

(Səmədov

M.N.

Avropa

Məhkəməsinin “Presedent hüququ” və Azərbaycan Respublikasının hüquq
sistemi). (Rus dilində). – S.5-14.
Sadıqov Ə.İ. Enerji təhlükəsizliyi: davamlı inkişaf və ekologiya
(beynəlxalq hüquqi problemlər). – S.15-21.
Əliyev N.K. Cinayət məsuliyyətinin diferensiasiyasında yüngülləşdirici və
ağırlaşdırıcı halların rolu. – S.22-30.
Qasımov Ə.Ə. Cinayət işi başlama ilə əlaqədar prokurorun cinayət işi üzrə
aparılan tədqiqata və ibtidai istintaqa nəzarəti məsələləri. – S.31-50.
Qədiməliyev A.R. Parlamentarizmin mahiyyəti və funksiyaları. – S.51-60.
Абилов А.Ф. Обязательства в выдаче и смертная казнь: региональный
аспект и его влияние. (Əbilov A.F. T.slimetməyə dair öhdəliklər və ölüm
cəzası: regional aspekt və onun təsiri). (Rus dilində). – S.61-70.
Muradov

E.İ.

Cəzanı

yüngülləşdirən

halların

məsuliyyətin

diferensiasiyasında iştirakı. – S.71-77.
FƏLSƏFƏ
İmanov H.R. Sosial-tarixi zaman probleminin fəlsəfi şərhi. – S.78-87.
İQTİSADİYYAT

Nəzərov V.M. İqtisadi strukturun diversifikasiyasının nəzəri əsasları. –
S.88-93.
Кязимов Р.Н. О тенденциях глобального развития: цивилизационный
подход в их познании. (Kazımov R.N. Qlobal inkişaf meylləri haqqında:
onların dərk olunmasında sivilizasiyalı yanaşma). (Rus dilində). – S.94-102.
PSİXOLOGİYA
Велиев М.В., Мустафаев А.М. Психология игры в различные
возрастные периоды. (Vəliyev M.V., Mustafayev A.M. Müxtəlif yaş
dövrlərində oyun psixologiyası). (Rus dilində). – S.103-116.
POLİTOLOGİYA
İbadov N.S. H.Əliyev siyasi kursu Azərbaycanda legitim hakimiyyətin
formalaşmasına təminatdır. – S.117-126.
PEDAQOGİKA
İsmixanov M.A. Elmi idrak və təlim idrakı. – S.127-133.
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HÜQUQ

Кулиева Р.О. Криминалистическая характеристика преступлений
(общие вопросы). (Quliyeva R.O. Cinayətlərin kriminalistik xarakteristikası
(ümumi suallar). (Rus dilində). – S.5-20.
Самедов

М.Н.

Международно-правовые

основы

деятельности

Конституционного Суда Азербайджанской Республики. (Səmədov M.N.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyətinin beynəlxalq
hüquqi əsasları). (Rus dilində). – S.21-29.
Bayramzadə X.Ə. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin anlayışı və
onların sistemi. – S.30-46.
Quliyev E.R. Normativ-hüquqi aktların xüsusi növü kimi məcəllələrin
hüquqi təbiəti haqqında. – S.47-53.
Seyidov F.Ə. Qanunvericilik texnikasının mahiyyəti məsələsinə dair. –
S.54-61.
Quliyev V.Ş. Cinayət hüquq normaları: funksiyaları və quruluşu. – S.6270.
İQTİSADİYYAT
Qasımov A.A. Azərbaycanın ixrac potensialı və onun artırılması
problemləri. – S.71-79.
Рустамбеков Г.Б. Национальная идентификация рыночной экономики:
контуры

Азербайджанской

модели.

(Rüstəmbəyov

H.B.

Bazar

iqtisadiyyatının milli identifkasiyası: Azərbaycan modelinin cizgiləri). (Rus
dilində). – S.80-89.
Алекперов А.А. Эколого-экономический анализ проблемы экосферы.
(Ələkbərov A.Ə. Ekosfera probleminin ekoloji-iqtisadi analizi). (Rus dilində). –
S.90-98.
FƏLSƏFƏ

Mürşüdlü Q.C. C.Əfqaninin həyat fəaliyyəti (I məqalə). – S.99-110.
Касумова Г.К. Социокультурные риски глобализирующегося мира.
(Qasımova G.K. Qloballaşan dünyada sosiomədəni risklər). (Rus dilində). –
S.111-118.
Bəşirov R.İ. Təbiətşünaslığın inkişafının postqeyri klassik mərhələsi və
onun əsas xüsusiyyətləri. – S.119-124.
Гамидов О.М. В.Гумбольдт о теории и типологии художественности.
(Rus dilində). – S.125-139.
Меджидова Н.Г. Особенности отношения к жизни в период старения.
(Məcidova N.H. Qocalıq dövründə həyata münasibətin özəllikləri). (Rus
dilində). – S.140-144.
SOSİOLOGİYA
Şəfiyev Ü.A. İnsan-siyasət münasibətləri: sosioloji təhlil. – S.145-154.
PSİXOLOGİYA
Кадырова

Р.Г.

Национализм

в

социально-психологическом

измерении. (Qədirova R.H. Millətçilik sosial-psixoloji ölçüdə). (Rus dilində). –
S.155-163.
Şəfiyeva E.İ. Zabitin xidməti fəaliyyətinin psixoloji əsasları. – S.164-171.
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HÜQUQ
Səməndərov F.Y. Türkiyə Respublikasının 2004-cü il Cəza Qanununun
Ümumi Hissəsinin əsas cəhətləri haqqında. – S.5-13.
Abbasbəyli A.N. Müasir şəraitdə Avropa geostrategiyası. – S.14-23.
Əliyev M.N. Sosial təminat hüququnun mənbəyi kimi lokal xarakterli
aktların xüsusiyyətləri. – S.24-29.
İsmayılov X.C. Yerli özünüidarəetmə: hüquqi təbiəti və sistemli
yanaşmanın bəzi aspektləri. – S.30-44.
Самедов Э.Н. Конституция Азербайджанской Республики 1995 г. –
основа национального права Азербайджана. (1995-ci il Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası Azərbaycan milli hüququnun əsasıdır). (Rus
dilində). – S.45-53.
Aslanov H.A. Qanunsuz olaraq narkotik xassəli bitkiləri kultivasiya etmə
cinayətinin obyektiv cəhəti haqqında. – S.54-61.
Bektaşi S.İ. Konstitusiya ədliyyəsi orqanlarının hüquqi statusuna dair. –
S.62-71.
Rzayeva S.N. Amnistiya və əfvetmə haqqında qanunvericiliyin inkişafına
dair. – S.72-84.
Usubov M.M.Terrorçuluğun kriminoloji xarakteristikası. – S.85-94.
FƏLSƏFƏ
Касумова

Г.К.

Синергетический

процессам. (Qasımova G.K.

подход

к

социокультурным

Sosiomədəni proseslərdə sinergetik yanaşma).

(Rus dilində). – S.95-104.
Əlizadə B.X. G.V.Hegelin “Tarix fəlsəfəsi”. – S.105-115.

POLİTOLOGİYA
Mirzəzadə A.B. Milli elita nəzəriyyəsi. – S.116-124.
İQTİSADİYYAT
Şıxəlizadə S.Ə. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri – neft strategiyasının
reallaşmasının vacib elementidir. – S.125-134.
İbadov S.A. Müstəqil milli iqtisadiyyat: məzmunu və formalaşdırılmasının
nəzəri problemləri. – S.135-150.
Sarıyev K.A., Sarıyev A.K. Azərbaycanda regional sahibkarlığın inkişaf
istiqamətləri (Məqalə regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının
(2004-2008-ci illər) səmərəli icrasının üç illiyinə həsr olunur). – S.151-161.
Musayeva F.Q. Məşğulluq probleminin tədqiqinin nəzəri-metodoloji
aspektləri. – S.162-172.
PSİXOLOGİYA
Bayramov İ.M. Qloballaşma şəraitində separatizmin sosial-psixoloji
aspektləri. – S.173-182.
SOSİOLOGİYA
Аббасова К.Я. Влияние политических отношений общества на
формирование философских идей (исторический обзор). (Abbasova Q.Y.
Fəlsəfi ideyaların formalaşmasına cəmiyyətin siyasi münasibətlərinin təsiri)
(tarixi icmal). (Rus dilində). – S. 183-191.
Zərqanayeva İ. Dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsində dini dəyərlərin rolu.
– S.192-197.
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HÜQUQ
Xudiyev

N.N.

Sadə

qəsdən

adamöldürmə

cinayətlərinin

xüsusi

amansızlıqla qəsdən adamöldürmə cinayətlərindən fərqləndirilməsinin bəzi
məsələləri. – S.5-15.
Mirzəyeva A.Q. Verginin anlayışı və xüsusiyyətləri: hüquqi-nəzəri
aspektləri. – S.16-27.
Nəbiyev

E.Q.

Anqlosakson

(ingilis)

hüquq

sistemində

presedent

hüququnun inkişaf tarixi və xüsusiyyətləri. – S.28-44.
Məhərrəmov A.A. Ekoloji təhlükəsizlik: mühüm amillər və əsas
xüsusiyyətlər. – S.45-52.
Cavanbəxt Lalə Ə.M. Azərbaycan Respublikasında saxta pul və ya qiymətli
kağızlar hazırlama və ya satma haqqında cinayət qanunvericiliyinin inikişafı
barədə. – S.53-66.
Садыхов А.Н. Современные модели суда присяжных. (Sadıxov A.N.
Andlılar Məhkəməsinin müasir modelləri). (Rus dilində). – S.67-79.
FƏLSƏFƏ
Ağabəyova Ü.R. Qloballaşma və Azərbaycan milli mentaliteti: tarix və
müasirlik. – S.80-85.
Исмайлова С.А. Проблема насилия в семье. (İsmayılova S.A. Ailədə
zorakılıq problemi). (Rus dilində). – S.86-95.

Ахундова С.М. O взаимодействии “объяснения” и “понимания” как
универсальных операций в логике. (Axundova S.M. Məntiqdə universal
əməliyyat olan “izahetmə” və “anlama” haqqında). (Rus dilində). – S.96-100.
PEDAQOGİKA
Həsənova F.A., Qasımova L.N. Milli-mənəvi dəyərlər Azərbaycan
mütəfəkkirlərinin yaradıcılığında. – S.101-111.
Мухтарова Н.М. Поликультурное образование как важнейший
компонент образовательной парадигмы эпохи глобализации. (Muxtarova
N.M. Polikultur təhsil qloballaşma dövründə təhsil paradiqmasının mühüm
komponenti kimi). (Rus dilində). – S.112-117.
POLİTOLOGİYA
İbrahimova G.İ. Qadın hüquqlarının müdafiəsi insan hüquqlarının
müdafiəsinin tərkib hissəsidir. – S.118-126.
İQTİSADİYYAT
Aslanov H.H. Avropa İqtisadi Birliyinin valyuta sisteminin yaranması və
inkişaf mərhələləri. – S.127-136.
Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. İnformasiya mədəniyyəti: mahiyyəti və
formalaşdırılması problemləri və həlli yolları. – S.137-145.
Qasımov A.A., Aslanov H.H. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə valyuta
münasibətləri və onlarin tənzimlənməsi mexanizmləri. – S.146-154.
Behbudzadə H.X. Azərbaycan Respublikasında makroiqtisadi dinamik
inkişafın meylləri və sosial-iqtisadi nəticələrinin təhlili. – S.155-163.

PSİXOLOGİYA
Vəliyev M.V. XIX əsrdə Azərbaycanda iqtisadi-ictimai şəraitin psixoloji
fikrin inkişafına təsiri. – S.164-175.
Surəti P.H. İdarəetmə fəaliyyətinə stressyaradıcı amillərin mənfi təsirlərinin
təzahür xüsusiyyətləri. – S.176-188.
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HÜQUQ
Əliyev M.N. Sosial təminatın beynəlxalq standartları. – S.5-15.
Самедова

Ш.Т.

Вопросы

дифференциации

ответственности

за

массовые беспорядки в Уголовном Кодексе Азербайджанской Республики.
(Səmədova Ş.T. Azərbaycan Respublikası cinayət məcəlləsində kütləvi iğtişaşa
görə məsuliyyətin diferensiasiya məsələləri). (Rus dilində). – S.16-26.
Sadıqov Ə.İ. Nüvə enerjisindən dəymiş zərərə görə hüquqi məsuliyyətin
beynəlxalq rejimi. – S.27-37.
Məhərrəmov A.A. Sağlam (əlverişli) ətraf mühitdə yaşamaq hüququnun
insan hüquqları sistemində yeri. – S.38-46.
Mirələmov F.H. İngəncə vermə əməllərinin subyektiv əlamətləri. – S.4752.
Nağıyeva N.C. Avropa mərkəzçiliyi: Cənubi Qafqaz və Azərbaycan. –
S.53-61.
Самедов Э.Н. Нормативно-правовой акт как основная форма права в
Азербайджанской Республике. (Səmədov E.N. Normativ hüquqi akt

Azərbaycan Respublikasında hüququn əsas formasıdır). (Rus dilində). – S.6272.
Qənbərov D.M. Beynəlxalq ekoloji təhlükəsizliyə dair Beynəlxalq hüquqi
standartların

dövlətlərin

milli

qanunvericiliklərinə

implementasiyasının

xüsusiyyətləri. – S.73-78.
Zeynalova T.K. C.Məmmədquluzadə dövlət quruluşu və onun idarəçilik
formaları haqqında. – S.79-85.
Vəliyev T.T. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və ədalətli məhkəmə araşdırması
hüququ. – S.86-103.
FƏLSƏFƏ
Məmmədov Ə.B. Yaradıcılıq: fəlsəfi mahiyyəti və idraki imkanları. –
S.104-110.
Kərimov V.M. Orta əsrlər fəlsəfəsində varlıq problemi. – S.111-121.
Əliyev Y.M. İnsanın mənəvi aləmində həyatın mənası və ölüm problemi. –
S.122-134.
Həsənova P.Ə. Elm və sivilizasiyanın qarşılıqlı əlaqəsinin fəlsəfi panoramı.
– S.135-141.
Hüseynov E.N. Tarixi şüur və tarixi idrakın nisbəti. – S.142-151
Kərimova N.İ. Ekoloji tələbat ictimai tələbatın xüsusi növü kimi. – S.152165.
PSİXOLOGİYA
Велиев М.В., Мустафаев А.М., Байрамов И.М. Психологические
особенности

агрессивного

поведения

подростков.

(Vəliyev

M.V.,

Mustafayev A.M., Bayramov İ.M. Yeniyetmələrin aqressiv davranışının
psixoloji xüsusiyyətləri). (Rus dilində). – S.166-179.

Əliyev B.H., Əliyeva K.R. Yaradıcı müəllim hazırlığının bəzi məsələləri. –
S.180-187.
PEDAQOGİKA
İsmixanov M.A.Şagirdlərin müstəqil işi: təlim prosesində mövqeyi və
mahiyyəti. – S.188-195.

2008, №3.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2008. –
№3. – 168 s. Tirajı 120. FormatA4. (Azərbaycan və rus dillərində).
HÜQUQ
Меликова М.Ф. К вопросу периодизации истории просветительства в
Азербайджане.

(Məlikova

M.F.

Azərbaycanda

maarifçilik

tarixinin

dövrləşdirilməsi məsələsinə dair). (Rus dilində). – S.5-13.
Xələfov E.A. Sahibkarlıq fəaliyyəti hüququnun ilkin şərtləri və məzmunu.
– S.14-18.
Məmmədov T.M. Xarici ölkələrin cinayət qanunvericiliyində qanunsuz
abort etmənin tənzimlənməsi məsələləri. – S.19-25.
Əliyev M.O. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan Mülki Prosessual
Məcəlləsində əmr icraatı ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında. – S.26-31.
İsmayılov X.C. 1870-ci il şəhər əsasnaməsinə görə Azərbaycanda şəhər
özünüidarəsinin təşəkkülünün xüsusiyyətləri. – S.32-42.
Məhərrəmov A.A. BMT və onun əsas orqanlarının ekoloji təhlükəsizlik
sferasında fəaliyyəti. – S.43-56.
Miriyeva F.A. Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının məhkəmə
müdafiəsinin nəzəri-hüquqi əsasları. – S.57-64.
Багиров С.С. Понятие, содержание и признаки функции государства.
(Bağırov S.S. Dövlətin funksiyalarının anlayışı, mahiyyəti və əlamətləri). (Rus
dilində). – S.65-73
Zamanova A.A. Müasir vergi xidməti. – S.74-78.
FƏLSƏFƏ

Аббасова К.Я. Место философии в духовной культуре. (Abbasova Q.Y.
Mənəvi mədəniyyətdə fəlsəfənin yeri). (Rus dilində). – S.79-86.
Mürşüdlü Q.C. C.Əfqaninin həyat fəaliyyəti (II məqalə). – S.87-99.
Касумова Г.К. Глобализация как фактор трансформации культуры.
(Qasımova G.K. Qloballaşma mədəniyyətin transformasiya amili kimi). (Rus
dilində). – S.100-107.
POLİTOLOGİYA
İbrahimov Z.H. Müasir qloballaşma prosesləri və Azərbaycanın milli
təhlükəsizliyi. – S.108-115.
PEDAQOGİKA
Мухтарова Н.М. Высшее дистанционное образование в современном
вузовском образовательном пространстве. (Muxtarova N.M. Müasir ali təhsil
sistemində distant təhsil). (Rus dilində). – S.116-127.
Шириева Р. Гражданская позиция личности как важнейшая проблема
современной педагогической науки. (Şiriyeva R. Müasir pedaqogika elmində
şəxsiyyətin rolu əsas problem kimi). (Rus dilində). – S.67-79.
PSİXOLOGİYA
Əliyev B.H., Cabbarov R.V. Şəxsiyyətyönümlü təhsil sistemində şəxsiyyət
və təhsilin qarşılıqlı əlaqəsinin psixopedaqoji problemləri. – S.141-148.
Велиев

М.В.,

Мустафаев

А.М.

Психологические

особенности

деятельности молодого учителя. (Vəliyev M.V., Mustafayev A.M. Gənc
müəllimin fəaliyyətinin psixoloji xüsusiyyətləri). (Rus dilində). – S.149-162.

2008, №4.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2008. –
№4. – 256 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
HÜQUQ
Abbasbəyli A.N. Beynəlxalq münaqişələrdə hərbi güc faktorunun yeri və
rolu. – S.5-24.
İmanlı M.N.Talama cinayətlərinin predmetinin öyrənilməsi məsələləri. –
S.25-36.
Кулиева Р.О. Криминалистическая характеристика краж. (Quliyeva
R.O. Oğurluğun kriminalistik xarakteristikası). (Rus dilində). – S.37-44.
Самедов М.Н. К. Проблеме видов международных договоров
Азербайджанской Республики. (Səmədov M.N. Azərbaycan Respublikası
beynəlxalq müqavilələrinin növləri probleminə dair). (Rus dilində). – S.45-57.
Nəbiyev E.Q. Klassik məktəb və XVIII-XIX əsrlərdə Fransada yeni cinayət
hüququnun formalaşması və inkişafı. – S.58-71.
Məhərrəmov A.A. Ekoloji təhlükəsizlik sferasında milli qanunvericilik
(Avropa dövlətləri və ABŞ qanunvericiliyi praktikasında). – S.72-89.
Abbasova F.M. Cinayət mühakimə icraatının prinsipləri sistemində
çəkişmə prinsipinin yeri. – S.90-97.
Sadıqov Ə.İ. Tələbin təhlükəsizliyinin beynəlxalq institusional mexanizmi:
Beynəlxalq Enerji Agentliyi / İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı. – S.98105.
Гусейнов А.А. Современные концепции позитивной юридической
ответственности. (Hüseynov Ə.A. Pozitiv hüquq məsuliyyətinin müasir
konsepsiyaları). (Rus dilində). – S.106-116.

Əliyev N.K. Cinayətdə iştirakçılığın bəzi subyektiv əlamətləri haqqında. –
S.117-127.
İsgəndərov A.Ə. Əməlin kriminallaşdırılmasında ictimai təhlükəli nəticənin
rolu haqqında. – S.128-136.
Musayev H.M. Beynəlxalq Terrorizmin təşəkkülü və müasir dövrdə onun
həyata keçirilmə üsulları. – S.137-144.
Əliyev S.S. Əməlin tövsifində qəsdin müəyyən edilməsi. – S.145-151.
İbadov T.İ. İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında Avropa Şurasının
Konvensiyası. – S.152-157.
FƏLSƏFƏ
Микаилова Н.Э. Человек и культура. (Mikayılova N.E. İnsan və
mədəniyyət). (Rus dilində). – S.158-166.
Allahverdiyev Q.V. Mənlik şüuru və azadlıq. – S.167-175.
Əzizova A.Ə. Epistemologiya: idrakda həqiqət axtarışı. – S.176-183.
POLİTOLOGİYA
Гасанов Р.М. Гражданское общество, социальный капитал и местное
самоуправление в Азербайджане. (Həsənov R.M. Azərbaycanda vətəndaş
cəmiyyəti, sosial kapital və yerli özünü idarəetmə). (Rus dilində). – S.184-195.
PSİXOLOGİYA
Haşımova S.S. Müasir dövrdə təşkilat üzvünün şəxsiyyətinin öyrənilməsinə
əsas yanaşmalar. – S.196-210.
PEDAQOGİKA

M.A. Quliyeva. Məhəmməd Füzulinin «Rindü-Zahid» və «Fəzliyə nəsihət»
əsərlərində ailə, övlad tərbiyəsi məsələləri. – S.211-217.
İQTİSADİYYAT
Məhərrəmov A.M. ÜTT-nin yaradılmasının nəzəri-hüquqi və iqtisadi
əsasları və tarixi. – S.218-233.
Qasımov A.A., Aslanov H.H. Milli valyutanın dönərliliyi və xarici iqtisadi
əlaqələrdə onun rolu. – S.234-241.
YUBİLEY
Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrası – 40. – S.242-247.
2009, №1.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2009. –
№1. – 172 s. Tirajı 120. (Format A4. Azərbaycan və rus dillərində).
HÜQUQ
Меликова М.Ф. Из истории просветительства в Азербайджане в III-Х
вв. (Məlikova M.F. III-X əsrlər Azərbaycanda maarifçilik tarixindən). (Rus
dilində). – S.5-14.
Abbasova F.M. Qədim və orta əsrlərin cinayət mühakiməsində çəkişmə
başlanğıclarına dair. – S.15-22.
Xələfov E.A. Sahibkarlıq fəaliyyətində əmlakın hüquqi rejimi. – S.23-27.

Məhərrəmov A.A. Hüququn ümumi prinsipləri və beynəlxalq hüququn
ümumi

prinsiplərinin

beynəlxalq

ekoloji

təhlükəsizliyin

prinsiplərinin

formalaşmasına təsiri. – S.28-35.
Əliyev A.C. Hərbi qulluqçuların cinayət məsuliyyəti. – S.36-48.
Талыбова К.В. Вопрос единства прав человека и их гарантий.
(Talıbova K.V. İnsan hüquq və azadlıqları və onların təminatının vəhdəti
məsələsi). (Rus dilində). – S.49-56.
Kazımov R.S. ABŞ-ın məhkəmə sistemi. – S.57-64.
Садыхов А.Н. Психологические основы вердикта суда присяжных.
(Sadıqov A.N. Andlılar məhkəməsinin verdiktinin psixoloji əsasları). (Rus
dilində). – S.65-75.
Qasımzadə R.A. Cinayət tərkiblərinin növləri. – S.76-84.
FƏLSƏFƏ
Kərimov V.M. Yeni dövr fəlsəfəsində varlıq problemi. – S.85-98.
Məmmədov N.K. Yapon ictimai fikrində maarifçilik ideyaları. – S.99-104.
Cavadova R.R. Şəxsiyyətlərarası attraksiyanın determinantları. – S.105117.
Vəliyev D.C. Əli Şəriəti və Seyid Hüseyn Nəsrin dini-fəlsəfi baxışları
arasında oxşar və fərqli cəhətlərə dair. – S.118-124.
Hacıyev O.Y. Orta sinif: formalaşması, inkişafı, perspektivləri. – S.125131.
Allahverdiyev Q.V. Hüququn əxlaqiliyi problemi və azadlıq. – S.132-138.
İQTİSADİYYAT
Məhərrəmov A.M. Gömrük işi sferasında regional beynəlxalq müqavilələr.
– S.139-144.

Дашдамиров М.А., Бабаев А.А. Различие в уровне обеспечения
факторами производства в условиях переходной экономики. (Daşdəmirov
M.Ə., Babayev Ə.A. İqtisadiyyatın keçid şəraitində istehsal amilləri ilə
təminatının fərqi). (Rus dilində). – S.145-150.
Кулиев Т.А. Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект
крестьянской потребительской кооперации. (Quliyev T.Ə. Kəndli (fermer)
təsərrüfatı kəndli istehlak kooperasiyasının subyekti kimi). (Rus dilində). –
S.151-157.
Nəzərov V.M., Qəmbərov Ə.Ş. İnkişaf etmiş ölkələrdə kiçik biznesin
təşkili təcrübəsi. – S.158-163.
2009, №2.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. – 2009. –
№2. – 164 s. Tirajı 120. Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
HÜQUQ
Əliyev M.N. Sosial-iqtisadi hüquqlar insanın yaşamaq hüququnun
təminatçısı kimi. – S.5-13.
İsmayılov X.C. XIX əsrin sonlarında Azərbaycanda yerli özünüidarə üzrə
həyata keçirilən islahatların mahiyyəti. – S.14-27.
Rzayev Ə.H. Dövlət qulluğunun tədqiqində müqayisəli metod: nəzəri,
tarixi və praktiki aspektləri. – S.28-36.
Гусейнов А.А. Основания позитивной юридической ответственности.
(Hüseynov Ə.Ə. Pozitiv hüquq məsuliyyətinin əsasları). (Rus dilində). – S.3745.
Kazımov R.S. İbtidai istintaqın dayandırılmasının əsasları və prosessual
qaydası. – S.46-60.

Sadıqov R.Ə. Avropa İttifaqı ölkələri ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici
siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri kimi. – S.61-66.
Əliyev A.A. Müasir dövrdə Azərbaycan-İran münasibətləri. – S.67-74.
İsgəndərov A.Ə. İctimai təhlükəli nəticə və onun cinayət məsuliyyətinin
diferensiasiyasında rolu. – S.75-82.
FƏLSƏFƏ
Məmmədov Ə.B., Bəşirov R.İ. Elmi hipoteza: epistemoloji aspektləri və
metodoloji yükü. – S.83-92.
Hacıyev Z.C. Mənəvilik anlayışının sosial-fəlsəfi mahiyyəti. – S.93-100.
Kərimova N.İ. Atmosferin, akval sistemin və torpağın texnogen
çirkləndirilməsi. – S.101-114.
İmanova A.M. Kütləvi informasiya vasitələrinin sosiallaşdırma potensialı.
– S.115-124.
PSİXOLOGİYA
Şəfiyeva E.İ. Liderlik və zabitin xidməti fəaliyyətində onun əhəmiyyəti. –
S.125-137.
SOSİOLOGİYA
Kosayev A.İ. Qloballaşma prosesinin əsas istiqamətləri və sosial nəticələri.
– S.138-147.
İQTİSADİYYAT

Məmmədov R.O. Regional iqtisadi təhlükəsizliyə təsir edən amillərin
qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi xüsusiyyətləri. – S.148-155.
2009, №3.
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Sosial-siyasi elmlər seriyası. (Xüsusi
buraxılış: Bakı Dövlət Universiteti – 90). – 2009. – №3. – 208 s. Tirajı 120.
Format A4. (Azərbaycan və rus dillərində).
Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı: 24 aprel 2009cu il. – S.1.
Məhərrəmov A.M. 90 illik şərəfli yol. – S.7-9.
Əliyev İ.Ə. Bakı Dövlət Universiteti elmin inkişafı yollarında (1998-2009cu illər). – S.10-20.
HÜQUQ
Меликова

М.Ф.

Правовая

политика

и

актуальные

проблемы

законотворчества. (Məlikova M.F. Hüquqi siyasət və qanun yaradıcılığının
aktual problemləri). (Rus dilində). – S.21-31.
Əsgərov Z.A. Yerli özünüidarəetmənin nəzəri–hüquqi əsasları. – S.32-39.
Səfa Mirzəyev Azərbaycan parlamentinin inkişafı və müasir funksiyaları. –
S.40-49.
Abdullayev F.S. Konstitusiya məhkəməsi aktlarının hüquqi qüvvəsi və
icrasının bəzi problemləri. – S.50-61.
Hüseynova

H.

Azərbaycan

respublikasinda

məsələlərinin inkişaf perspektivləri. – S.62-70.

ailə,

qadin

və

uşaq

Səməndərov F.Y. Cinayət hüququnun bəzi fəlsəfi müddəaları haqqında. –
S.71-76.
Qasımov A.M. Postsovet dövründə MDB ölkələrinin əmək qanunvericiliyi
üzrə işçinin işdən kənar edilməsi haqqında normaların müqayisəli təhlili. – S.7786.
Салимов К.Н. Международно-правовые проблемы геноцида. (Səlimov
K.N. 1915-ci il “erməni soyqırımı”nın qəbul olunmasının beynəlxalq-hüquq
problemləri). (Rus dilində). – S.87-99.
Əliyev Ə.İ. İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsinin sahəvi
prinsipləri və Azərbaycan Respublikasının dövlətdaxili qanunvericiliyi. – S.100110.
Məhərrəmov

A.A.

Ekoloji

təhlükəsizlik

sahəsində

Azərbaycan

Respublikasının ikitərəfli beynəlxalq-hüquqi əməkdaşlıq münasibətlərinin
formalaşması və inkişaf meylləri. – S.111-119.
Ахмедов И.Б. Пределы осуществления и нотариальная защита
наследственных прав граждан. (Əhmədov İ.B. Vətəndaşların vərəsəlik
hüquqlarının həyata keçirilməsi və notarial qaydada müdafiəsi). (Rus dilində). –
S.120-129.
İQTİSADİYYAT
Məhərrəmov A.M. Avropa regionunda gömrük siyasətinin formalaşması və
əsas inkişaf xüsusiyyətləri. – S.130-142.
Əliyev

V.İ.

Müasir

beynəlxalq

iqtisadi-gömrük

tənzimlənməsinin spesifik prinsipləri. – S.143-150.
PEDAQOGİKA

münasibətlərinin

Əlizadə H.Ə. Dolayı təsir priyomları: refleksiya və identifikasiya effektləri.
– S.151-159.
Махмудова Р.М. О влиянии некоторых социальных факторов на
самостоятельную работу студентов. (Mahmudova R.M. Tələbə müstəqil işinə
bəzi sosial amillərin təsiri haqqında). (Rus dilində). – S.160-168.
PSİXOLOGİYA
Алиев Б.Г. Некоторые вопросы психологии типологии личности
политического

лидера.

(Əliyev

B.H.

Siyasi

liderin

şəxsiyyətinin

tipologiyasının bəzi psixologi məsələləri). (Rus dilində). – S.169-184.
Алиева К.Р. Модель формирования творческого потенциала личности.
(Əliyeva K.R. Şəxsiyyətin yaradıcılıq potensialının formalaşması modeli). (Rus
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