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KONFRANSIN AÇILIŞI- 11:00 
  Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti Yaninda 

Dövlət İdarəçilik Akademiyasinın rektoru 

Akademik U.K.Ələkbərov 
ZOOM  Meeting link: 

https://us04web.zoom.us/j/79346907218?pwd=bWNOROtzRIIHRzAzYW9Wb1owdENoUT09 

ID: 79346907218 

Parol: 123456 

 

TƏQDİMATLAR 

I BÖLMƏ 11:30- 12:30 
İNKÜZİVLİYİN VAHİDLİYİ VƏ GLOBAL ÇAĞIRIŞLAR 

Zoom Meeting link: 

https://us04web.zoom.us/j/72129390877?pwd=a2ZkQk9zTXVwUFlyK0R4SEttZ1ltZz09 

ID: 721 2939 0877 

Parol: 123456 

 

II BÖLMƏ 12:30-13:30 
İQTİSADİYYATIN İNTELLEKTUAL İDARƏEDİLMƏSİNDƏ 

BİLİK VƏ BACARIQLAR 
Zoom Meeting link: 

https://us04web.zoom.us/j/71151466932?pwd=czlaVE8xb01WSXhqZGd5Y0hYRStldz09 

Meeting ID: 711 5146 6932 

Parol: 123456 

 

III BÖLMƏ 13:30- 14:30 
İQTİSADİİNKİŞAFIN İNKÜZİVLİYİ:KLASSIKADAN 

 YENI DÖVR İQTİSADİYYATA DOĞRU 
Zoom Meeting link: 

https://us04web.zoom.us/j/79664098417?pwd=Q2EwVHlCT2NhSmtOV1FLNVVETkRmQT9 

Meeting ID: 796 6409 8417 

Parol 123456 

 

KONFRANSIN BAĞLANMASI- 14:30 
Zoom Meeting link: 

https://us04web.zoom.us/j/78433262033?pwd=RU1venE2SFZSRjY2QldCYlRxT0NGQT9 

Meeting ID: 784 3326 2033 

Parol: 123456 

 

https://us04web.zoom.us/j/79346907218?pwd=bWNOROtzRIIHRzAzYW9Wb1owdENoUT09
https://us04web.zoom.us/j/72129390877?pwd=a2ZkQk9zTXVwUFlyK0R4SEttZ1ltZz09
https://us04web.zoom.us/j/71151466932?pwd=czlaVE8xb01WSXhqZGd5Y0hYRStldz09
https://us04web.zoom.us/j/79664098417?pwd=Q2EwVHlCT2NhSmtOV1FLNVVETkRmQT9
https://us04web.zoom.us/j/78433262033?pwd=RU1venE2SFZSRjY2QldCYlRxT0NGQT9


I BÖLMƏ 

İNKÜZİVLİYİN VAHİDLİYİ VƏ GLOBAL ÇAĞIRIŞLAR 
Bölmə rəhbəri:  Prof. Qəzənfər Süleymanov,  

dos. Nüridə Mustafayeva 

11:30–12:30 
Zoom Meeting link: 

https://us04web.zoom.us/j/72129390877?pwd=a2ZkQk9zTXVwUFlyK0R4SEttZ1ltZz09 

ID: 721 2939 0877 

Parol: 123456 

 
1. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin professoru Prof. Qəzənfər Süleymanov. 

Türkan Şeydai -Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dissertantı 

“Sənaye sahələrində eko-iqtisadi tarazlığın səmərəli  idarə edilməsi  mexanizmləri” 

 

2. İsgəndər Nəsibov - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti.  

“Ekoloji -iqtisadi dayanıqlığınoptimal idarə edilməsinin başlıca istiqamətləri” 
 

3. Prof.əvəzi M.Axundov. Cəlilova Mədinə - DİA-nın II kurs magistrantı. 

“Azərbaycanda davamlı kənd təsərrüfatının inkişafında aqroparkların yaradılmasının 

əhəmiyyəti” 

 

4. UNEC-in dosenti Məmmədov Məmməd. Oruclu Aliyə - DİA-nın II kurs magistrı. 

“IV sənaye inqilabının tələbi kimi insan kapitalının inkişafı” 

 

5. DİA-nın dosentiN.Mustafayeva. Hüseynova Nərgiz - DİA-nın II kurs magistrı. 

“Azərbaycanda davamlı orqanik kənd təsərrüfatı potensial imkanlarının səciyyəvi 

xüsusiyyətlərin qiymətləndirilməsi” 

 

6. DIA-nın dosenti F.Hümbətov.  Mustafayev Saleh - DİA-nın II kurs magistrı.  

 “Xəzər dənizinin yeni hüquqi statusu çərçivəsində təbii resurs potensialındanistifadənin 

təşkili” 

 

7. Rəhimli Sahib - DİA-nın doktorantı. 

“Azərbaycanda sənaye klasterinin ölkənin sənaye siyasətində rolu” 

 

8. Mehrəliyeva Ülkər – DİA-nın II kurs magistrantı. 

“Azərbaycan Respublikasının regional inkişaf istiqamətləri” 

 

9. Teymurov Murad – DİA II kurs magistrantı. 

“Regional bazarlar sistemi və rəqabət mühiti” 

 

10. b.e.f.d., dos.Hüseynova G.H. Bayramova Gülbəs – DİA-nın  

II kurs magistrantı. 

    “Fövqəladə hallarda əhalinin və ərazinin qorunması sahəsi üzrə dövlət sistemi” 

 

11. dosent Nəriman Paşayev. Qubadov Mirtalib - DİA-nın  

II kurs magistrantı.  

https://us04web.zoom.us/j/72129390877?pwd=a2ZkQk9zTXVwUFlyK0R4SEttZ1ltZz09


  “Respublikanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində Erməni təcavüzü nəticəsində kənd  

təsərrüfatına dəyən zərərlər” 

 

12.  Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,dosent Aslanov Eldar. Əhmədzadə Dünya – DİA-nın II 

kurs magistrantı.  

        “Azərbaycan Respublikasinda kadr potensialinin təkmilləşdirilməsi     

          yollari”  

 

13. Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru İbrahimov Nurəddin. Orucova Gülər – DİA-nın II kurs 

magistrantı.  

“Dövlət qulluğu sahəsində dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsinin vacibliyi” 

 

14. Psixologiya üzrə elmlər doktoru, prof. Qurbanova G.  Ağazadə Elnur - DİA-nın II kurs 

magistrantı. 

” Dövlət İdarəçilik Sistemində dövlət qulluğunun yeri və rolu” 

 

15. Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aslanov Eldar. Rəcəbov Məhəmməd  - DİA-nın II 

kurs magistrantı.  

“Azərbaycanda dövlət qulluğu sistemi və bu sahənin təkmilləşdirilməsi yolları” 

 

16. Elmlər doktoru, dosent Şabanov Ramazan. Vəliyev Anar - DİA-nın II kurs magistrantı.  

“Dövlət qulluğunda islahatların beynəlxalq təcrübəsi: müqayisəli təhlil” 

 

17. F.e.n dos Şabanov Ramazan. Hüseynli Asim - DİA-nın II kurs magistrantı.  

 “Səmərəli idarəetmədə vətəndaş məmnunluğunun rolu” 

 

18. Fəlsəfə elmləri doktoru Bağirzadə Manaf.  Nərmin Hüseynova - DİA-nın II kurs 

magistrantı. “Dövlət idarəetməsində EFQM modelinin tətbiqi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II BÖLMƏ 
İQTİSADİYYATIN İNTELLEKTUAL İDARƏEDİLMƏSİNDƏ 

BİLİK VƏ BACARIQLAR 
Bölmə rəhbəri: dos. Elçin Abasov,  

dos. Fərhad Rəhmanov 

13:00-14:00 
Zoom Meeting link: 

https://us04web.zoom.us/j/71151466932?pwd=czlaVE8xb01WSXhqZGd5Y0hYRStldz09 

Meeting ID: 711 5146 6932 

Parol: 123456 

 
1. Elyaşina Anna - Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Aparatının İqtisadiyyat 

şöbəsinin baş məsləhətçisi. 

“Müasir iqtisadiyyatda Kraudsorsinqin tətbiqi” 
 

2. k/t.ü.f.d.,dosent Yusif Ələşrəf oğlu Zeynalov -  “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi” 

kafedrası.  

“Azərbaycanda dövlət maliyyəsi və onun icrasina maliyyə nəzarətinin vəziyyəti”    
 

3. Muradova Maral -  İlyas Efəndiyev adına Elitar gimnaziyasının informatika müəllimi. 

"Внедрение программирования в средних школах Aзербайджанской Республики 

как часть государственной политики в области цифровизации общества" 
 

4. Mahmudova Əzizə - DİA-nın İnzibati idarəetmə fakültəsi, baş mütəxəssis.  

“Matlab sistemində çoxnüvəli prosessorlar üçün proqramların işlənməsi və tədqiqinin 

dövlət idarəçiliyində rolu”  
 

5. Osmanov Elçin- Kapital Bank ASC, baş mütəxəssis. 

 “Rəqəmsal biznesə keçid problemləri və problemlərin idarə olunması” 

 
6. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Məmmədov Yaşar. Talıbov Misirxan -  DİA-nın II 

kurs magistrantı.  

“Стратегическая дорожная карта как способ достижения организационный 

цели” 

 

7. İsmayılova Şahanə - DIA-nın II kurs magistrantı.  

“Regional iqtisadi təhlükəsizliyin formalaşması” 

 

8. Günel Heydərova. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi.  

“Veb səhifələrin hazırlanması texnologiyarı” 

 

9. İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru dosent  Əliyeva Nailə. Yusifov Yusif – DİA-nın II kurs 

magistrantı.  

“Dövlətin ixrac potensialının artırılması” 

https://us04web.zoom.us/j/71151466932?pwd=czlaVE8xb01WSXhqZGd5Y0hYRStldz09


 

10.  R.ü.f.d. Ü.M. Məmmədova. Osmanova Nigar  - DİA-nın II kurs magistrantı.  

“Maliyyə əmsallari təhlili: bist  sənaye  indeksi  tətbiqi” 

 

11. R.ü.f.d dosent Cəfərova Hilalə. Qurbanova Fatma  -  DİA-nın II kurs magistrantı. 

“Azərbaycan Respublikasının son dövrdə  cərəyan  iqtisadi və siyasi  hadisələrin 

tədiyyə balansına təsiri son statistik göstəricilər əsasında tədiyyə balansının təhlili” 

 

12. İ.ü.f.d., dosent Zeynalova Zivər. Bünyad-zadə Cavad – DİA-nın II kurs magistrantı. 

“Sosial sahədə tətbiq edilən vergi güzəştləri və azadolmaların Kanada və Azərbaycan 

vergi sistemi timsalında müqayisəli analizi” 

 

13. İ.ü.f.d., dosent Sultanov Adil. Əlizadə Zərgül. DİA-nın II magistrantı.  

“İqtisadiyyatın ekoloji yönümlü idarəetməsi davamlı inkişafın müasir forması kimi” 

 

14. k/t.ü.f.d., dosent Yusif  Ələşrəf oğlu Zeynalov. İsayeva Aydan – DİA-nın II kurs 

magistrantı.  

“Azərbaycanda dövlət maliyyəsi və onun icrasına maliyyə nəzarətinin vəziyyəti” 

 

15. i.ü.f.d., dos. Əzizov Ramiz. İbadlı Röyal - DİA-nın II kurs.   

“Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyinin təminatı və sosial iqtisadi inkişaf” 

 

16. İ.ü.f.d., dosent Rəhmanov Fərhad. Əliyeva Leylan - DİA-nın II kurs.   

“Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması problemləri” 

 

17. b.ü.f.d.R.Quliyeva . Yaqubova Gülüm Nazim qızı - DİA-nın II kurs.   

“Развитие устойчивого частного сектора Азербайджана путем системы 

льготного кредитования” 

 

18. R.ü.f.d., dosent Cəfərova Hilalə. Quliyev Hüseyn - DİA-nın II kurs magistrantı. 

“Müəssisənin idarəetmə uçotunda mühasibatlıq göstəricilərinin təhlili və 

proqnozlaşdırılması” 

 

19. Qurbanlı Aynur Eliyar qızı - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan 

“Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” publik hüquqi şəxsinin Layihə idarəetmə 

ofisinin müdiri.  

“Rəqəmsal Hökumətdə Məlumat İdarəetmə Həlləri 

 

20. R.ü.f.d, baş məllim Məmmədova Ülviyyə Məmmədəli qızı. Allahverdiyev Şakir – DİA-nın 

II kurs magistrantı.  

“E-dövlət Sistemində “Big Data”: İmkanlar və Perspektivlər”. “E-dövlət Sisteminin 

Analizində Data Mining Texnologiyalarının Tətbiq İmkanları” 

 



21. Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qurbanova Nəzakət.  Ağayev Asəf - DİA-nın II kurs 

magistrantı.  

“Bakı şəhərində kredit əməliyyatlarının verilənlər bazasının işlənməsi və tətbiqi” 

 

22. Xubanov Ayxan Valeh oğlu – DİA-nın doktorantı.  

“О сегодняшней роли технологий в банковском секторе” 

 

23. İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Əmiraslanov Azər. Nağıyev Mərdan - DİA-nın II kurs 

magistrantı.  

 “Qeyri-neft sektorunun inkişafında İlham Əliyevin innovativ tənzimləmə tədbirləri” 

 

24. Məmmədov Hafiz – DİA-nın II kurs magistrantı.  

     “Обеспечение безопасности для удаленных сотрудников” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III BÖLMƏ 
İQTİSADİİNKİŞAFIN İNKÜZİVLİYİ:KLASSIKADAN 

 YENI DÖVR IQTISADIYYATA DOĞRU 
Bölmə rəhbəri: Prof. Dr.Ali B. Kutvan,  

prof. Xatirə Hüseynova 

14:15- 15:15 
Zoom Meeting link: 

https://us04web.zoom.us/j/79664098417?pwd=Q2EwVHlCT2NhSmtOV1FLNVVETkRmQT9 

Meeting ID: 796 6409 8417 

Parol 123456 

 
1. Professor Dr.Ali B. Kutvan- Xaniş-Zadə Türkan - DİA-nın II kurs magistrı. 

“Triz metodologiyasinin idarəetmə sahəsinə tətbiqi” 

 

2. UNEC-in  professoru Quliyev Müşfiq. Nurməmmədov Abumüslüm – DİA-nın II kurs 

magistrantı. 

“Azərbaycanda azad iqtisadi zonalarin iqtisadi inkişafda rolu” 

 

3. dos. Abdullayeva R.S- AMEA-nin İqtisadiyyat İnstitutunun şöbə müdiri  Xəlilova Şəhanə 

- DİA-nın II kurs magistrantı. “Azərbaycanda regional iqtisadi inkişafin dövlət 

tənzimlənməsin mexanizmi” 

 

4. Dosent  Suleymanova Gülarə - “Dövlət idarəetməsi və menecment” kafedrasının 

dosenti. 

“Sahibkarliq fəaliyyətində risklərin əmələ gəlməsi” 

 

5. Dosent Qurbanova Səidə Şərif qızı - “Dövlət idarəetməsi və menecment” kafedrasının 

dosenti. 

“Biznes-inkubatorların əlverişli innovasiya mühitinin yaradılmasına təsiri” 

 

6. Kərimova Mələk Lətif qızı - “Dövlət idarəetməsi və menecment” kafedrasının baş 

müəllimi. 

 “Cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafı kontekstində 

korporativ sosial məsuliyyət” 

 

7. UNEC-in dosent Bağırzadə Murad. Cəfərova Fidan – DİA-nın II kurs 

magistrantı.“Regionlarda sosial infrastrukturun inkişaf etdirilməsi imkanları” 

 

8. Dos. Muradov Allahyar- AMEA-nin İqtisadiyyat İnstitutu. Tapdıqlı Səbinə - DİA-nın II 

kurs magistrantı.  

“Təşkilatda biliklərin idarə olunmasının əhəmiyyəti” 

 

9. i.ü.f.d.,dos. Qarayev N.Ə. Rəhimli Fidan - DİA-nın II kurs magistrantı.  

“Dövlət xüsusi biznes tərəfdaşlığının innovasiya iqtisadiyyatında rolu” 

https://us04web.zoom.us/j/79664098417?pwd=Q2EwVHlCT2NhSmtOV1FLNVVETkRmQT9


 

10. UNEC Tədris Şöbəsinin müdiri, dosent Azadov E.H. Qahirli Həsən - “Qurban.az” 

MMC-də-layihə meneceri,“Choban.az”-icraçı direktor. DİA-nın II kurs magistrantı. 

“Azərbaycanda logistikanın inkişafının ölkə iqtisadiyyatına təsirinin təhlili” 

 
11. k-t.ü.f.d., dos. İ.A.İbrahimov. Salmanova Zəhra - DİA-nın II kurs magistrantı. 

“Azərbaycanda ərzaq istehsalının əsas problemləri” 

 

12. Qulu-zadə Camal - DİA-nın II kurs magistrantı 

         “Strateji idarəetmənin anlayışı, mahiyyəti və strateji seçim” 

 

13. i.ü.f.d., b/m  Qurbanova Təranə- AR Milli Məclisinin eksperti. Bayramov Fariz - DİA-nın II 

kurs magistrantı. 

“Regionun sosial-iqtisadi inkişafinda və məqsədli proqramlarinin (2019-2023-cü illər) 

reallaşmasinda bələdiyyələrin rolu” 

 

14. Qənbərova Nuranə - DİA-nın II kurs magistrantı. 

 “Стратегия диверсификационного роста компании: возможности и 

существующие риски” 

 

15. Kərimov Rəfail Ataxan oğlu - Pirallahı rayon Icra Hakimiyyəti, Ərazi idarəetmə və yerli 

özünüidarəetmə orqanları ile iş şöbəsi, baş məsləhətçisi. 

    “Pirallahı rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı” 

 

 

 

 

 

 KONFRANSIN BAĞLANMASI- 14:30 
Zoom Meeting link: 

https://us04web.zoom.us/j/78433262033?pwd=RU1venE2SFZSRjY2QldCYlRxT0NGQT9 

Meeting ID: 784 3326 2033 

Parol: 123456 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://us04web.zoom.us/j/78433262033?pwd=RU1venE2SFZSRjY2QldCYlRxT0NGQT9


 

XÜLASƏLƏR 

 
I bölmə 

 
 

1. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

prof. Qəzənfər Süleymanov 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

Türkan Şeydai 

turkan90sheydai@gmail.com 

 

“Sənaye sahələrində eko-iqtisadi tarazlığın səmərəli  idarə edilməsi  mexanizmləri” 

Xülasə 

Açar sözlər:  Azərbaycan, eko-iqtisadiyyatı, sənaye iqtisadiyyatı 

Qloballaşan  dünyada iqtisadi münasibətlərin həlledici amili olan  və enerjinin təmin 

edilməsində aparıcı mövqedə  duran neft-qaz hasilatı bununla əlaqədar neft-kimya və digər 

sahələrinin daim inkişafını zəruri edir. Butün bunlar isə nəticədə  eko-iqtisadi  balansın  

pozulmasına gətirib çıxarışmışdır. 

Qloballaşan dünyada iqtisadiyyat və ekologiya arasında mövcud olan ziddiyyətlər 

dövlətləri eko-iqtisadi təhlükədən xilas etmək üçün konstitusiya səviyyəsində hüquqi tənzimləmə 

mexanizmindən istifadə etməyi aktual etdi və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində 530-dan çox 

beynəlxalq təşkilat yaradıldı.  

Məhz bu zəruriyyətdən irəli gələrək ölkəmizdə ekoloji-iqtisadi tarazlıqla vəhdətdə iqtisadi 

inkişafın təşkili, ətraf mühitin mühafizəsinə prioritet verilməsi, ekoloji problemlərin həlli,ilk 

növbədə isə müasir nəsillərin madi rifah halının  yaxşılaşdırılmasını, yəni eko-iqtisadi tədbirlərin 

görülməsinibaşlıca  həfəf kimi qarşıya qoymuşdur.  

 

2. 

İsgəndər Nəsibov 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Ekoloji -iqtisadi dayanıqlığınoptimal idarə 

edilməsinin başlıca istiqamətləri 

 

Xülasə  
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Acar sözlər: müəssisə, iqtisadiyyat, ekologiya, sənaye, ətraf mühit. 

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, ətraf mühitin çirklənməsi əsasən antropogen 

amillərlə bağlıdır. Azərbaycan neft sənayesi ölkəsidir və iqtisadi fəaliyyət sahələri arasında neft-qaz 

çıxarma sənayesi müəssisələri ətraf mühitə daha çox ziyan vurur. Neft-qaz çıxarma müəssisələrinin 

əsasən əhalinin daha sıx yaşadığı Abşeron yarımadasında yerləşməsi atmosfer havasına əlavə 

tullantıların atılmasına şərait yaradaraq əhalinin sağlamlığına daha ciddi ziyan vurur 

Neft-qaz çıxarma müəssisələrinin fəaliyyəti nəticəsində ölkə büdcəsinə böyük miqdarda vəsaitin 

daxil olması və ölkə iqtisadiyyatında neftin mühüm rolunun inkar etmək olmaz. Lakin əsas sual neft 

hasilatının və emalının yarada biləcəyi təhlükələri nə qədər mümkünsə azaltmaqla bağlıdır. Neft-qaz 

çıxarma istehsalından yaranan ekoloji təhlükələri azaltmaq üçün daim ətraf mühitə atılan tullantıların 

miqdarının azaldılması və nəzarətdə saxlanması vacibdir. Bu baxımdan  eko-iqtisadi dayanıqlığın təmin 

və idarə edilməsi zəruri məsələ olaraq həll edilməlidir. 

Neft-qaz çıxarma müəssisələrinin onların yerləşdiyi ərazilərdə ətraf mühitə və sosial sahəyə müxtəlif 

mahiyyətli təsirlərinin, o cümlədən mənfi sosial-iqtisadi təsirinin azaldılması və regionda ekoloji-

iqtisadi tarazlığın təmin edilməsi üçün elmi cəhətdən əsaslandırılan bir neçə problemin həllinə ehtiyac 

var. 1) Abşeron yarımadasında neft-qaz çıxarma müəssisələrinin ətraf mühitə və sosial sahəyə mənfi  

təsirlərinin miqyasının elmi metodoloji aparatla qiymətləndirilməsi zəruridir. 2) Bu ərazilərdə mövcud 

olan ekoloji problemlərin və təsirlərin doğrudanmı neft-qaz çıxarma müəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı 

olması elmi cəhətdən əsaslandırılmalıdır. 3)Neft-qaz çıxarma müəssisələrin yerləşdiyi ərazilərdə 

yaşayan insanların sağlamlığının qoruması üçün zəruri olan əlavə vəsaitin miqdarı 

qiymətləndirilməlidir. 4)Neft-qaz çıxarma müəssisələrinin fəaliyyəti nəticəsində ətraf mühitə dəyən 

iqtisadi zərərin miqyası öyrənilməlidir. 5) Neft-qaz çıxarma müəssisələrinin ətraf mühitə təsirlərinin 

sosial-iqtisadi aspektlərini, o cümlədən insan sağlamlığına dəyən zərərin həcmi ilə belə çirklənmələrin 

qarşısının əvvəlcədən alınması üçün xərclərin ödənilməsi həcmi iqtisadi cəhətdən müqayisə edilərək 

qiymətləndirilməlidir.  

 

 

 

3.                                                    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

İxtisas: Dövlət proqramlarının və layihələrin idarə edilməsi 

Magistrant: Mehrəliyeva Ülkər 

 

Xülasə 

Azərbaycan Respublikasının regional inkişaf istiqamətləri 



 

Açar sözlər: Azərbaycan, regional inkişaf, tarazlı inkişaf 

 

Regionların inkişafı məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində iqtisadiyyatda qeyri-

neftsektorunun payı artmış, regionlarda cəlbedici investisiya mühiti yaranmış, yeni iş 

yerlərininaçılmasına və nəticədə əhali məşğulluğunun artırılmasına nail olunmuşdur. Bu 

tədbirlər,ümumilikdə, ayrı-ayrı regionların tarazlı inkişafına, urbanizasiyanın azaldılmasına, 

regionlardahəyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə istiqamətlənir. Hər bir regionun inkişaf 

xüsusiyyətləri,resursları, əhalisinin əmək vərdişləri fərqlidir və məhz, bu fərqlər əsas 

götürülməklə onların hərbiri üçün inkişaf strategiyaları işlənib hazırlanır. 

“Regionların 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı” Dövlət Proqramının birinci ili 

artıqyekunlaşmışdır. Bu müddət ərzində ölkəmizin əsas turizm zonalarından olan Qəbələ şəhəri 

2020-ci il üçün İslam Turizm Paytaxtı seçilmiş, Mingəçevir Sənaye Parkındakı “Mingəçevir 

Tekstil”MMC məhsullarını dünyanın müxtəlif ölkələrinə ixrac etmişdir. Gəncə şəhərinə təkcə 

2019-cuildə 266 milyon manata yaxın investisiya cəlb olunmuşdur. Quba rayonunda isə 

məsafədən idarəedilən “Ağıllı bağ” yaradılmışdır. 

Ən əsası, hal-hazırda işğaldan yeni azad olunan Kəlbəcər-Laçın və Yuxarı Qarabağ 

iqtisadirayonlarının inkişafına mühüm diqqət ayrılmaqdadır. Həmin bölgələrdə görülən 

meliorativtədbirlər nəticəsində uzun illərdən bəri mövcud olan su təminatı ilə bağlı çətinliklər 

aradanqaldırılır. Bu həm kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasına, həm də ekoloji 

tarazlığınbərpasına şərait yaradır. Eyni zamanda Xocavənd rayonu ərazisindən keçməklə Füzuli 

rayonu iləŞuşa şəhərini birləşdirən yol çəkilir və Naxçıvan Muxtar Respublikasına gedən dəmir 

yolunun dabərpası nəzərdə tutulur. 

 

 

4. 

MURAD TEYMUROV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  

inzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: teymurov.murad.97@gmail.com  

 

REGİONAL BAZARLAR SİSTEMİ VƏ RƏQABƏT MÜHİTİ 

 

Açar sözlər: Bazar, inteqrasiya,regional,ticarət, 

 

XÜLASƏ 

 

Açıq və rəqabətli bazarlar  bazar iştirakçıları üçün müxtəlif regionlar arasında ticarət üçün yeni 

imkanlar yaratdı.Təcrübələrdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bir çox ölkələr çox kiçik 

olduğunda kifayət qədər rəqabətli mühitin yaradılmasın nail ola bilmirlər. Lakin bu problem 

ölkələri və müəyyən regionları bir vahid marketdə birləşdirmək həll oluna bilər. Bununla 

şirkətlərin  bazarda üstün mövqe tutaraq bazar üstünlüyü əldə etməsi limitlənir və bazar 

iştirakçılarının sayı artır. Buna ən yaxşı nümunə Skandinaviya ölkələrini misal göstərmək olar. 

Belə ki 10 il əvvəl 4 Skandinaviya ölkəsi arasında çox uğurlu olan enerji bazarı quruldu. Bundan 

əlavə ,regional inteqrasiya sərhəd məsələlərini aradan qaldıra və inteqrasiya edilmiş şəbəkə, 

istehsal və ticarət əməliyyatlarını optimallaşdırılmasına imkan yaradaraq ümumi sistemin 

effektivliyinin artırılmasın kömək edir.Zaman içərisində əsas diqqət qonşu bazarların inteqrasiya 

olunmasınayönəlmişdir.Bunlara misal olaraq Avropa Birliyini və Amerika Birləşmiş Ştatlarını 
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göstərmək olar. Avropada müxtəlif regional təşəbbüslər daha çox regional enerji və qaz 

bazarlarının yaranmasına yönəlmişdir. 

Regional bazarlar və rəqabətliliyin artırılması Strateji Yol Xəritəsində də öz əksini tapmışdır. 

Azərbaycanın ən böyük  ticarət əlaqələrinə malik olduğu MDB,Türkiyə,İranvə Gürcüstan 

arasında aşağı tarifli ticarət mühiti və səmərəli gömrük proseduralarınıninkişafı 2025-ci il üçün 

Azərbaycanın mühüm regional ticarət qovşağı kimi mövqeyini gücləndirəcəkdir.2025-ci ilə qədər 

Azərbaycan şirkətlərində ticarətin asanlaşdırılması üçün beynəlxalq standartlar və sertifikatlar 

tətbiq ediləcək. 

Azərbaycana ən yaxın iki regional bazarda 1) Avropa İttifaqı  2) Avrasiya ittifaqında ÜTT 

standartları əsas götürüldüyündən bu standartların tətbiqi Azərbaycanın həmin bazarlarda 

rəqabətqabiliyyətli mövqe tutmasına şərait yaradacaqdır.Daxili keyfiyyət tələblərini artırılması 

yerli şirkətlərin keyfiyyətli məhsul istehsalını artırmaqda davam edir.MadeinAzerbaijanbrendi 

dünyada uğur qazanmaqdadır. 

 

 

5. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət idarəçilik Akademiyasının doktorantı  

Rəhimli Sahib Rafiq oğlu 

Azərbaycanda sənaye klasterinin ölkənin sənaye siyasətində rolu 

Xülasə 

Açar sözlər: Klasterlər, innovasiyalar, texnoparklar, rəqabət üstünlüyü 

  Regional sistemlərin idarəetməsi üçün müxtəlif  innovasiya metodları tətbiq olunmalıdır. Buqün 

ən innovativ metodların içərisində klaster yanaşması   qeyd edilir. Məhz buna qörədə məqələdə 

regionlarda klaster yanaşması ətraflı baxilir. Sənaye klasterləri nəzəriyyəsi M.Porter,M. Enrayt,  

tərəfindən işlənib hazırlanıb. Porter bu nəzəriyyə ilə süni şəkildə üst klasterlər yaradılmasını 

deyil, real həyatda həmin klasterlərin aşkar edilməsini, dövlət qurumları və elmi-tədqiqat 

institutları tərəfindən onların dəstəkənməsini təklif edir.  Enrayt  rəqabət üstünlüyünün 

formalaşmasının əsasının milli və ya daha üst səviyyələrdə deyil, regional səviyyədə olması 

haqqında qənaətə gəlmişdir. Regional klasterlər - klaster siyasətinin başlıca konkret obyektləridir. 

Məhz onlar dövlət orqanlarının diqqətinə və tədqiqat təşkilatlarının dəstəyinə ehtiyac duyur. 

Məqalədə ölkəmizdə klaster siyasətinin təhlili aparılmışdır. 

 

 

 

 

6.    Prof.əvəzi M.Axundov.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası 



Cəlilova Mədinə Rövşən qızı DİİP 19/1 

 

 

Azərbaycanda davamlı kənd təsərrüfatının inkişafında aqroparkların yaradılmasının 

əhəmiyyəti 

 

Xülasə 

Açar sözlər: qeyri-neft sektoru,sənaye sahəsi,ərzaq təhlükəsizliyi,aqrar sektoru 

 

Bu gün Azərbaycanın qarşısında duran əsas hədəflərdən birinin - qeyri-neft sektorunun aparıcı 

bölməsi olan aqrar sənaye sahəsinin inkişafını təmin etmək üçün həmin sahənin innovativ 

meyarlara uyğun qurulması, o cümlədən aqroparkların yaradılması əsas istiqamətlərdəndir. 

Aqroparkların yaradılması ərzaq təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə, emal sənayesinin 

davamlı olaraq yüksək keyfiyyətli və maya dəyəri aşağı olan xammalla təminatına, yerli 

məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyinin daha da artmasına müsbət təsirgöstərəcək.Aqroparklar 

kiçik fərdi istehsalçı səviyyəsindən geniş miqyaslı aqrar sənaye istehsalına keçidin və xarici 

bazarlara stabil və etibarlı çıxışın təmin edilməsinə şərait yaradacaq, innovativ texnologiyaların, 

həmçinin vahid standartların tətbiqi və son məhsulda davamlı keyfiyyətin əldə edilməsini 

şərtləndirəcək.Aqroparkların yaradılması Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı məqsədilə 

həyata keçirilən tədbirlərin bir istiqamətini təşkil edir. Aqropark biznes modeli - kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalını, emalını, logistikasını və digər xidmətləri əhatə etməklə bu zənciri 

özündə birləşdirən təsərrüfat subyektidir. Aqropark kənd təsərrüfatı məhsulunun istehsalı, emalı, 

qablaşdırılması, ondan son məhsulun alınması zəncirinin bütün həlqələrinin bir ərazidə 

qurulmasıdır. 

Aqroparkı aqrar sektorun digər təsərrüfatçılıq formalarından daha üstün edən əsas cəhətləri: 

istehsal-emal-logistika-marketinq qapalı zənciri yaranır, qurumun hər bir komponenti özünüidarə 

və özünəcavabdehlik prinsipi əsasında çalışır ki, nəticədə ortaq problemlər və ümumi maraqlar 

ətrafında birləşməklə müəssisənin rəqabətə davamlılıq qabiliyyəti təmin olunur. 

 

 

       

  7. UNEC-in dosenti Məmmədov Məmməd. 

Oruclu Aliya 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti                                                     

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası İnzibati idarəetmə 

fakültəsi, magistr II kurs tələbəsi 

 

E-mail: aliyeoruclu@gmail.com 

 

 

IV sənaye inqilabının tələbi kimi insan kapitalının inkişafı 

 

Açar sözlər: insan kapitalı, sənaye inqilabı, innovasiya, strateji yol xəritəsi 

 

XÜLASƏ 

 

İndiki dövr dünya ölkələrində rəqəmsal texnologiyaların sürətlə inkişaf etdiyi, 

innovasiyaların və İT vərdişlərinin iqtisadiyyatın bütün sahələrində tətbiqinə əsaslanan böyük 

dəyişikliklər dövrü olan dördüncü sənaye inqilabı dövrüdür, buinqilab öz növbəsində ölkə 

iqtisadiyyatlarının rəqabətə tab gətirə bilmələri üçün yeni strategiyalar tələb edir. Dördüncü 



sənaye inqilabı insanlara həmçinin əlverişli həyat şərtləri ilədaha sağlam və uzun yaşamaq, 

kreativlik, ümumi texnoloji savadlılıq, ümumi proqramlaşdırma və s. kimi vərdişləri zəruri 

etməklə daha fəal həyat yaşamaq imkanı verir, bir sözlə insan kapitalının inkişafını ön planda 

tutur. 

Araşdırmanın məqsədi: Tezisdə Azərbaycanınbu tendensiyanın əhəmiyyətini nəzərə 

alaraq sənaye inqilabının çağırışlarına uyğun strategiya yönəltməsi məsələləri öyrənilmişdir. 

Azərbaycan insan kapitalının inkişafında fasiləsizliyin təmin edilməsi və innovativ inkişaf, 

müxtəlif texnoloji vasitələrlə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, təhsil müəssisələrində 

hazırlanan ixtisaslı kadrların əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması, insan kapitalının 

inkişafında mühüm nailiyyətlər əldə edilməsi, innovasiya fəaliyyətinə investisiya qoyuluşlarının 

təşviqi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayır, davamlı həyata keçirir.  

Əldə edilən nəticə: “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə 

Strateji Yol Xəritəsi” hazırlanmış və orada insan kapitalının formalaşması və inkişafı üçün 

təhsilin bütün pillələrində keyfiyyətin yüksəldilməsi səviyyəsində, əmək məhsuldarlığının 

yüksəldilməsini təmin etmək üçün insan kapitalının fasiləsiz inkişafının, araşdırma və 

təkmilləşdirmə sahəsinə investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması səviyyəsində işlər 

planlaşdırılmışdır. Təhsilin bütün pillələrində keyfiyyətin yüksəldilməsi, əmək məhsuldarlığının 

yüksəldilməsini təmin etmək üçün insan kapitalının inkişafının stimullaşdırılması prioritetləri 

müəyyən edilmişdir. 

 

 

8.     

DİA-nın dosenti N.Mustafayeva 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

Hüseynova Nərgiz Ayəddin qızı DİİP 19/1 

 

 

Azərbaycanda davamlı orqanik kənd təsərrüfatı potensial imkanlarının  səciyyəvi 

xüsusiyyətlərin qiymətləndirilməsi 

 

Xülasə 

Açar sozlər:məhsul, orqanik kənd təsərrüfatı, ərazi, potensial, inkluziv inkişaf 

 

Sivilizasiyanın müasir mərhələsində bəşəriyyətin qarşısında duran ən qlobal problemlərdən 

biri təbiətdən və onun sərvətlərindən səmərəli istifadə etməkdir. Torpaq örtüyü ən qiymətli sərvət 

olduğundan onu gələcək nəsillər üçün qoruyub saxlamaq bəşəriyyət üçün ən ümdə vəzifədir.Bu 

meyar kənd təsərrüfatının davamlı inkişaf konsepsiyasının təməl prinsiplərindən biridir.  

Ekoloji təsərrüfatçılıq kənd təsərrüfatında alternativ bir sistem kimi növbəli əkin sisteminin 

tətbiqi yolu ilə torpaq münbitliyinin yüksəldilməsinə, bitkilərin xəstəliklərə və zərərvericilərə qarşı 

mübarizədə qeyri-kimyəvi üsulların tətbiqinə və məhsul artımı üçün tətbiq olunan gübrələrin, 

herbisidlərin, boy stimulyatorlarının, yemə əlavə olunan qarışıqların azaldılması prinsiplərinə 

əsaslanır. 

Azərbaycanın müstəqil bir dövlət kimi dünya inteqrasiyasına daxil olması zəmanəmizin 

tələbi olduğu kimi, ölkəmizdə Ekoloji kənd təsərrüfatı hərəkatınıngenişlənməsi də tarixi bir 

zərurətdir. Eyni zamanda Azərbaycanın  bugünkü sosial-iqtisadi mühitində ekoloji kənd 

təsərrüfatına keçidi zəruri edən çox ciddi səbəblər mövcuddur.  Ekoloji Kənd Təsərrüfatı 

Hərəkatını bir proses kimi qiymətləndirsək,  görərik ki, inkişafın bütün mərhələlərində əhalinin 

müxtəlif təbəqələrinin maarifləndirilməsi və təhsili bu posesin əsas tərkib hissələrindən biri 

olmuşdur və indi də həmin səviyyədə qalmaqdadır. 



Hal-hazırda dünyada 120-dən artıq ölkədə ekoloji kənd təsərrüfatı ilə məşğulolurlar. Artıq 54 

ölkə ekoloji kənd təsərrüfatı istehsalı üzrə milli normativlər qəbul etmişdir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İ.Əliyevin 25 avqust 2008-ci il tarixli fərmanı ilə “Ekoloji Təmiz 

Kənd Təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə 

mindi.Azərbaycandakı mövcud şərait bu gün Ekoloji Kənd Təsərrüfatı Hərəkatının 

genişlənməsinə müsbət təsir göstərən amilləri önəmlidir. Bu gün Azərbaycanın genişlənən ekoloji 

kənd təsərrüfatında 332 fermer təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. 

 Bu baxımdan ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının dövriyyəsi;ərzaq 

məhsullarının marketinqi və satışı; ərzaq məhsullarının markalanması kimi məsələlər ekoloji 

kənd təsərrüfatının təkmilləşdirilmə proseslərinə təkan verir. 

Azərbaycanın torpaq-iqlim şəraiti əla keyfiyyətli məhsulların (tərəvəz, meyvə, üzüm, sitrus 

bitkiləri, pambıq, qərzəklilər və s.) yetişdirilməsi üçün əlverişlidir, qanunvericilik bazasının, 

dövlət tərəfindən subsidiyalar şəklində maliyyə dəstəyinin güclənməsi, sertifikatlaşdırma 

orqanının beynəlxalq akkreditasiyası ölkəmiz üçün ekoməhsulların istehsal həcmin təxminən 3-

4 dəfə artırmaq imkanı yaradır. 

 

 

 

9.  

 

DIA-nın dosenti F.Hümbətov 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

Mustafayev Saleh DİTEİ 19/1 

 

Xəzər dənizinin yeni hüquqi statusu çərçivəsində təbii resurs potensialındanistifadənin 

təşkili 

 

Xülasə 

 

Açarsözlər: hüquqi status, təbii resurs, ərazi təşkili, Xəzər dənizi, potensial 

 

Dünyada mühüm geosiyasi əhəmiyyətinə və zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına görə 

seçilən Xəzər dənizinin hüquqi status ilə bağlı yaranan fikir müxtəlifliyi günümüzdə öz hüquqi 

həllini tapmışdır. Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli” 

yataqlarının birgə mənimsənilməsini nəzərdə tutan bu sazişin reallaşması təkcər espublikamız 

üçün deyil,Qərbinbirsıraaparıcıdövlətləri, habelə Cənubi Qafqaz və Orta Asiya region üçün 

strateji əhəmiyyət daşıyırdı. Regionda beynəlxalq 

əməkdaşlığıntəməliniqoymuşbuenerjimüqaviləsieynizamandaAzərbaycanınmüstəqildövlətolara

qöztəbiisərvətlərinə sahib çıxmasına, 

millimənafelərinisonadəkmüdafiəetməsinəqadirolduğunugöstərmişoldu. 

Bununladigərbeynəlxalqenerjivəkommunikasiyalayihələriningerçəkləşməsibaxımından da 

müsbəttəcrübəyarandı, 

AzərbaycanınQərbdövlətləriiləmünasibətləristratejimüstəvidəinkişafetməyəbaşladıvəbeynəlxalq

maliyyəqurumlarıiləəməkdaşlıqdayenimərhələninbaşlanğıcıqoyuldu. 

Bu layihələrin həyata keçirilməsi Xəzər  regionu ölkələrinin nəhəng enerji potensialından 

səmərəli istifadə olunmasına şərait yaradacaq, seçimlərimiz Azərbaycanın reallaşdırdığı 

transregional enerji layihələrinin yerinə yetirilməsi ilə nəticələnəcək və Avropanın enerji 

təhlükəsizliyində ölkəmizin rolunu daha da yüksəltməyə imkan yaradacaq, bundan əlavə digər 

strukturlarda nəhəng işlərin tezliklə başlanmasına, Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya 



qoyuluşlarının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına və ölkəmizin iqtisadi nüfuzunun daha da 

güclənməsinə şərait yaradacaqdır. 

 

 

 

10.                                                                      b.e.f.d., dos.Hüseynova G.H  
Bayramova Gülbəs 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  

İnzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, DİTEİE 19/1 qrup tələbəsi 

 

 

Fövqəladə hallarda əhalinin və ərazinin qorunması sahəsi üzrə dövlət sistemi.  
 

 
Açar sözlər: Fövqəladə hallar, əhalinin qorunması üzrə dövlət sistemi, sülh və müharibə 

dövründə əhalinin qorunması 

 

Bəşər cəmiyyətinin inkişafına nəzər saldıqda bütün tarixi dövrlərdə fövqəladə һalların baş 

verdiyi məlum olur. Fövqəladə halların əksəriyyəti həyat fəaliyyətinin pozulması, çoxsaylı 

insan ölümü, təbii aləmdə ciddi dəyişikliklərin yaranması ilə, insanlara və ətraf mühitə böyük 

ziyan dəyməsi ilə nəticələnmişdir. Fövqəladə hadisələr dolayı iqtisadi zərəri - zədələnən və 

onların işi ilə bağlı kooperasiyada olan müəssisələr dayanarkən məhsul istehsalının azalması və 

işçilərin xilasetmə işlərinə cəlb edilməsi ilə əlaqədar olaraq məhsulların maya dəyərlərinin 

artması və bu kimi analoji cavab reaksiyalarının verliməsi ölkə daxilində iqtisadi və sosial 

vəziyyətin pisləşməsi, bir çox hallarda isə ağırlaşması ilə nəticələnə bilir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 1992-ci il iyulun 31-də "Azərbaycan Respublikasının 

Mülki Müdafiəsi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 73 saylı fərmanı və 1998-ci il 

aprelin 18-də "Mülki müdafiə haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə 700 saylı fərmanı imzalanmışdır. Azərbaycan Respublikasının Mülki müdafiəsi - sülh və 

müharibə dövrlərində respublikanın ərazisində əhali və xalq təsərrüfatını təbii fəlakətlərin, 

həmçinin güclü qəzaların nəticələrindən, habelə müasir qırğın təsirindən mühafizə məqsədilə 

dövlət, təsərrüfat, hərbi idarəetmə orqanları tərəfindən bütün vətəndaşların iştirakı ilə həyata 

keçirilən sosial və müdafiə tədbirləri sistemidir. Azərbaycan Respublikasının mülki müdafiə 

sisteminə bütün idarəetmə orqanları, müxtəlif mülkiyyət formalarına aid olan birliklər, 

müəssisələr, idarələr, təşkilatlar və digər obyektlər, onların qüvvə və vasitələri daxildir. Onlar 

sülh və fövqəladə hallarda respublikanın bütün ərazisində mülki müdafiə tədbirlərinin yerinə 

yetirilməsini təşkil edirlər. 

Azərbaycan Respublikasında sülh və müharibə dövlərində fövqəladə hallarda əhalinin 

mühafizəsinin əsas prinsipləri müəyyən edilib. Bu prinsiplərdə ilk olaraq nəzərdə tutulmuşdur 

ki, sülh və müharibə dövlərində fövqəladə hallarda əhalini mühafizə etmək Azərbaycan 

Respublikasının mülki müdafiəsinin başlıca vəzifəsidir. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsində 

respublikanın bütün dövlət, təsərrufat, hərbi orqanları və içtimai təşkilatları, habelə hər bir 

vətandaş fəal iştirak etməlidir. Respublikanın bütün əhalisi mühafizə edilməlidir, mülki 

müdafiənin mühafizə tədbirləri respublikanın ərazisindəki digər ölkə vətandaşlarını da əhatə edə 

bilər; bu tədbirlər fasiləsiz xarakter daşıyır, həm sülh, həm də müharibə dövrlərində 

yerinəyetirilməlidir, çünki bu əhalinin mühafizəsinin əsas prinsipini təşkil edir.  

 



Son ildə yaşanmış həm müharibə vəziyyəti, həm də xüsusi epidemoloji vəziyyətin idarə 

edilməsi sahəsində dövlətimizin atdığı siyasi addımlar bəhs edilən sahənin gücləndirilməsi və 

yeni siyasi imkanların formalaşmasına gətirib çıxartmışdır. Bu sahədə beynəlxalq təcrübələrlə 

yanaşı, həm də öz dövlətçilik ənənələrimizə sadiq qalınaraq uğurlu addımlar atılmışdır.  

 

 

 

11.                 Coğrafiya elmlər doktoru,dosent NƏRİMAN PAŞAYEV  

QUBADOV MİRTALIB 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  

inzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs tələbəsi 

 

 

 

Respublikanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində Erməni təcavüzü nəticəsində kənd 

təsərrüfatına dəyən zərərlər 

 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, erməni təcavüzü, Dağlıq Qarabağ  

Erməni işğalından azad olunan Dağlıq Qarabağ zonası Azərbaycanın iri kənd təsərrüfatı regionu 

idi. Əlverişli dağarası və dağətəyi düzənlikləri və hamar səthi yaylağları olan və yaxşı 

rütubətlənən Kiçik Qafqazın işğal olunmuş hissəsi kənd təsərrüfatının bitkiçilik və heyvandarlıq 

sahələrinin inkişafına geniş imkanlar yaradırdı. Kənd təsərrüfatının tərkibində taxılçılıq, yem 

istehsalı, üzümçülük, tütünçülük, kartofçuluq, pambıqçılıq, ətlik-südlük heyvandarlıq və 

xüsusilə qoyunçuluq daha üstün yer tuturdu. 

Dağlıq Qarabağın qədimdən inkişaf etdirilən üzümçülük sahəsinə 70-ci illərdən sonra daha 

böyük diqqət yetirildi. Üzümçülük və şərabçılığın inkişafı ilə bağlı olaraq yeni texnikası və 

şərab zavodları olan ixtisaslaşdırılmış iri sovxoz-zavodlar yaradıldı. Regionda yeni əmtəəlik 

məhsul kimi inkişaf etdirilən sahələrdən biri də tütünçülük idi. Ermənistanın təcavüzü 

nəticəsində həmin ərazidə fəaliyyət göstərən bir çox kənd təsərrüfatı müəssisələri, o 

cümlədən kolxozlar, sovxozlar, təsərrüfat birlikləri və aqrofirmalar öz fəaliyyətlərini 

dayandırdılar. 

Beləliklə, işğal olunmuş ərazilərdə 1988-ci ildən qalan 311 kənd təsərrüfatı müəssisəsi, 145 

yeni yaradılmış, müasir texnika ilə təchiz olunmuş üzümçülük-şərabçılıq sovxozları və xüsusilə, 

məşhur Qarabağ cins-cıdır atları yetişdirən Ağdam atçılıq sovxozu, 135 kolxoz və 31 

təsərrüfatlararası müəssisələr dağıdıldı.İşğal olunmuş ərazilərdə 7296 ədəd hidroqurğular, 36 

ədəd nasos stansiyaları, 26 ədəd suvarma sistemləri, 18 ədəd suvarma sisteminin baş qurğuları, 

1200 km təsərrüfatlararası suvarma kanalları, 5600 km təsərrüfatdaxili sistemləri sıradan 

çıxarılmış, 127,7 min ha keyfiyyətli suvarılan torpaqlar qalmışdır. Aztorpaqlı Qafqaz 

regionunda torpaq sahələrinin sıradan çıxarılması nəticəsində milyonlarla insan əsas yaşayış 

mənbəyindən — torpaqdan məhrum edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən taxılın 14,3%-i, üzümün 31,5%, ətin 14,5%, südün 

17,1%, yunun 19,3% və baramanın 17%-i işğal olunmuş rayonların payına düşürdü. Özü də bu 

rayonlarda ekoloji cəhətdən ən təmiz və keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdirilirdi. 

 

 

 

12.                         Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,dosent ASLANOV ELDAR 

ƏHMƏDZADƏ DÜNYA 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  



Dövlət İdarəçilik Akademiyası, 

inzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: dunya.ehmedova1997@gmail.com 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KADR POTENSİALININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

YOLLARI. 

 

Açar sözlər: dövlət qulluğu sahəsi, kadr potensialı, kadr potensialının gücləndirilməsi, kadr 

siyasəti, rasional və səmərəli kadr siyasətinin aparılması, sosial-iqtisadi inkişaf 

 

 Sosial-iqtisadi kateqoriya olmaqla kadr potensialı cəmiyyətin malik olduğu intellektual 

və fiziki imkanlarının məcmusunu təşkil edir. Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu 

sahəsinin inkişafı və aparılan islahatların uğurla reallaşdırılması  bu sahədə yüksək keyfiyyətli və 

bacarıqlı kadr potensialının formalaşmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Kadr potensialının 

səmərəliliyi sosial-iqtisadi məsələlərin həllində, nailiyyətlərin reallaşmasında, ölkənin iqtisadi-

siyasi inkişafında, orqanlar arasında işgüzar əlaqələrin düzgün təşkil edilməsində mühüm rol 

oynayır. Kadr potensialının gücləndirilməsi üçün məqsədyönlü kadr siyasəti olmalıdır. Kadr 

siyasəti ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən intellektual və peşəkar kadr potensialının 

yaradılmasına və bu potensialdan rasional və səmərəli istifadə olunmasına xidmət edir. Düzgün 

aparılan kadr siyasəti dövlət orqanlarının kadr potensialını zənginləşdirməklə bərabər, ölkənin 

təhlükəsizliyi üçün neqativ hallar törədə biləcək, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan 

halları da aradan qaldırmağa qadirdir. Bu baxımdan “Dövlət qulluğunda kadr siyasəti: mahiyyəti, 

tipləri və istiqamətləri” mövzudu dövlət idarəçilik sistemində aktuallıq kəsb edir. 

Magistr işində dövlət qulluğu sahəsində kadr siyasətinin mahiyyəti, istiqamətləri və tipləri 

öyrənilir, kadr potensialının təkmilləşdirilməsi yolları göstərilir.  Dövlət qulluğunda kadr 

siyasətinə dair xarici ölkələrin təcrübəsi ilə bağlı nəzəri-metodoloji araşdırmalar aparılır.  

Disertasiya işində həmçini Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu sahəsində kadr 

siyasətinin müasir vəziyyəti və kadr potensialının mövcud vəziyyətinin təhlili aparılır. 

 

 

 

13.                             Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru İbrahimov Nurəddin 

Orucova Gülər 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası, 

inzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: gulerorucova98@gmail.com 

 

Dövlət qulluğu sahəsində dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsinin vacibliyi 

Xülasə 

 

Açar sözlər: dövlət qulluğu, kadrehtiyatları, dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi, beynəlxalq təcrübədə xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi metodları 

Müasir dövrdə dövlət qulluğu sahəsində insan ehtiyatlarının, yəni işgüzar və mənəvi 

keyfiyyətlərə malik kadr ehtiyatlarının öz potensialından peşəkarlıqla istifadə etməsinə böyük 

təlabat vardır. Bu baxımdan dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 

həmişə diqqət mərkəzindədir. XXI əsrin tələblərinə uyğun olaraq dövlət qulluğunda xidməti 

fəaliyyətin qiymətləndirilməsində modernləşmə tələb olunur. Belə ki, xidməti fəaliyyətin 

qiymətləndirilməsi dövlət orqanının fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasını, dövlət qulluqçılarının 

mailto:dunya.ehmedova1997@gmail.com
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inkişafını, onların işindəki səriştəni, fəallığı, peşəkarlığı, şəxsi keyfiyyət xüsusiyyətlərini, 

davranış mədəniyyətinin qiymətləndirilməsini özündə birləşdirir. Hal - hazırki dövrdə dövlət 

idarəçiliyi ilə dövlət qulluğu bazasının formalaşdırılması və qiymətləndirilməsi həm nəzəri, həm 

də təcrübi olaraq mühüm problemlərlə müşahidə olunur.Bu sahədə insan amili dövlətin iqtisadi, 

siyasi və sosial cəhətdən inkişafında mühüm rol oynayır. Bütün bu deyilənləri nəzərə alaraq 

"Dövlət qulluğunda xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin vacibliyi, müasir tətbiqi 

mexanizmlər, beynəlxalq təcrübə" mövzusu dövlət idarəçiliyində aktuallıq kəsb edir. 

Magistr işində dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəzəri 

əsasları və metodları,bundan əlavə dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsinin dövlət qulluğu sahəsindəki rolu öyrənilir. 

Dissertasiya işində dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin 

zəruriliyi qeyd edilir, xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi zamanı ortaya çıxan münasibətlər 

və Azərbaycanda dövlət qulluğu sahəsində mövcud olan vəziyyət təhlil olunur. 

Eyni zamanda tədqiqat işində dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi qaydaları, meyarları, bu sistemin təkmilləşdirilməsi yolları və beynəlxalq 

təcrübədə xidməti fəaliyyətin qiymətləndirrilməsi metodları tədqiq edilir. 

 

 

 

14.                                            psix.ü.e.d., prof. Qurbanova G. 

AĞAZADƏ ELNUR 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası, 

inzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: elnuragazada@mail.ru 

 

DÖVLƏT İDARƏÇİLİK SİSTEMİNDƏ DÖVLƏT QULLUĞUNUN YERİ VƏ ROLU 

 

Xülasə 

 

Açar sözlər: Dövlət qulluğu,Dövlət idarəçiliyi,Azərbaycanda dövlət qulluğunun yaranması və 

inkişafı,Heydər Əliyev və dövlət qulluğu 

 

Dövlət qulluğu dövlət idarəçiliyinin əsas istiqamətlərindən biridir. Dövlət qulluğu hələ 

dövlət idarəçilik elmi yaranmamışdan əvvəl mövcud olmuşdur. Dövlət qulluğu Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasına və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq dövlətin 

məqsədlərinin və funksiyalarının həyata keçirilməsi sahəsində dövlət qulluqçularının öz vəzifə 

səlahiyyətlərini yerinə yetirməsidir. Dövlət qulluğu dövlət siyasətinin formalaşdırılmasının ən 

vacib mexanizmlərindən biridir, çünki bu qurum çərçivəsində siyasət xəttinin istiqamətinə və 

məzmununa, sosial prioritetlərin seçilməsinə və siyasi-iqtisadi strategiyaların 

müəyyənləşdirilməsinə dərhal təsir göstərən yaradılan proseslər mövcuddur. Müasir dinamik 

şəkildə dəyişən cəmiyyət sosial qurumlarda idarəetmə səmərəliliyinin artırılmasını tələb edir. 

Dövlət qulluğu dövlətin ən vacib sosial qurumlardan biri olmaqla idarəetmə keyfiyyətini daim 

artırmalıdır.Dövlət siyasətinin məqsədlərinin uğurla reallaşdırılmasında dövlət qulluğu başlıca 

alət kimi çıxış edir. Dövlət idarəçiliyinin İdarəetmə prosesində mühüm yeri vardır. Dövlət 

idarəçiliyinin uğurlu olması üçün cəmiyyətin bütün sahələrini əhatə edən güclü dövlət 

hakimiyyətinin mövcud olması zəruri şərtdir. Dövlət idarəçiliyinə dövlətin funksiyalarının 

həyata keçirilməsi, onun vəzifələrinin yerinə yetirilməsi və cəmiyyətin rifahının təmin  edilməsi 

kimi yanaşılır. Bu baxımdan dövlət idarəçiliyi və dövlət qulluğu arasında sıx bağlılıq və oxşarlıq 
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mövcuddur. Azərbaycan Respublikasında müasir dövlət qulluğu sisteminin yaradılması 

ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

Magistr işində Azərbaycan respublikasında dövlət qulluğunun yaranma tarixi, inkişafı, 

dövlət idarəçiliyinə göstərdiyi təsirlər və dövlət idarəçiliyindəki rolu ,müasir dövlət qulluğunun 

inkişafı və bu istiqamətdə həyata keçirilən islahatlar və.s öyrənilir. 

 

 

 

15.              Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent ASLANOV ELDAR 

RƏCƏBOV MƏHƏMMƏD 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası, 

inzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: rajaboff96@gmail.com 

 

AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT QULLUĞU SİSTEMİ VƏ BU SAHƏNİN 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ YOLLARI 

 

Açar sözlər: dövlət idarəçiliyi, dövlət qulluğu, dövlət qulluqçularının fəaliyyəti. 

Ölkədə dövlət idarəçiliyinin ən əsas komponentlərindən birini dövlət qulluğu sistemi təşkil 

edir. Dövlət qulluğunun faydalılığının və səmərəliliyinin artırılması istiqamətində konkret 

prinsiplərə əsaslanan siyasətin həyata keçirilməsi zəruridir. İctimai həyatın müxtəlif sahələrində 

dövlət siyasətini həyata keçirilməsini təmin edən, vətəndaşların və cəmiyyətin xidmət sahəsində 

olan dövlət orqanlarının səmərəli və faydalı fəaliyyət göstərməsi, ilk növbədə, bu orqanlarda xidmət 

göstərən dövlət qulluqçularının yüksək professionallığından və vəzifə borcunu məsuliyyətli 

formada yerinə yetirməsindən asılıdır. 

Dövlətqulluğununtəkmilləşdirilməsinətəkanverənənəsasamillərdənbiribusahədətənzimləmə

işlərinihəyatakeçirənqurumlarınpeşəkarlığınınvəeffektivliyinintəminedilməsidir. 

Dövlətqulluğusahəsinininkişafınıtəminetməkməqsədiləqulluqçularınfəaliyyətinintəkmilləşdirilməs

i,onlararasındasağlamrəqabətinaparılmasıüçünlazımişəraitinformalaşdırılması, 

dövlətqulluğununqeyri-dövlətsektoruilərəqabətqabiliyyətininartırılması, 

bundanəlavəbaşqasahələrdəçalışanmütəxəssislərindövlətqulluğusahəsinəcəlbedilməsivəümumilikd

ədövlətqulluğununayrıcaişyerikimicəlbediciliyininartırılmasıməqsədilədövlətqulluqçularınınəməyi

ninödənilməsisistemidaha da təkmilləşdirilməlidir.  

Günümüzdədövlətqulluğunadairnormativhüquqiaktlarınçoxluqtəşkiletməsivəmüəyyəndərə

cədəpərakəndəliyinmövcudolmasıonlarındüzgüntətbiqolunmasındaçətinlikyaradır. Bu 

isəöznövbəsində, qanunvericilikdəmütəmadidəyişikliklərintətbiqedilməsizərurətiyaradır. Bu 

baxımdandövlətqulluğusahəsindəyekunvahidqanunvericilikaktının – 

AzərbaycanRespublikasınınDövlətQulluğuMəcəlləsininqəbuledilməsizərurixarakterdaşıyır. 

“Dövlət Qulluğu sahəsində idarəetmənin təşkilatı və hüquqi məsələləri” müasir dövrün 

aktual məsələlərindən biridir. Disertasiya işindəAzərbaycan Respublikasının dövlət qulluğunu 

anlayişi və hüquqi əsasları öyrənilir, müasir yanaşmalar çərçivəsində Azərbaycan dövlət qulluğunun 

idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi yolları göstərilir.  

 

 

 

16.                                                                Elmlər doktoru, dosent Şabanov Ramazan 

Vəliyev Anar 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
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 Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  

İnzibati idarəetmə faküıtəsi, magistr, 2-ci kurs tələbəsi 

 

 

 

Dövlət qulluğunda islahatların beynəlxalq təcrübəsi: müqayisəli təhlil 

Açar sözlər: Prezident, dövlət qulluğunda islahatlar, idarəçilik sistemi. 

Bu gün səmərəli və peşəkar hökumətin yaradılması Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu 

islahatlarının prioritet istiqamətlərindəndir. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə dövlət qulluğunun 

optimallaşdırılması sahəsindəəsaslı nailiyyətlər əldə edilib. 

Prezident İlham Əliyev "Hər bir dövlət qulluqçusu bilməlidir ki, o, ilk növbədə dövlətin 

güzgüsüdür. Dövlət qulluğunda çalışmaq o deməkdir ki, həmin vətəndaşa müstəqil, demokratik 

dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun ön sıralarında olmaq imkanı etibar edilmişdir. Hər 

bir şəxs bilməlidir ki, dövlət qulluğunda olmaq imtiyaz deyil, məsuliyyətdir, insanlara xidmət 

imkanıdır” deməkləəslindəçağdaş dönəmin dövlət qulluqçusunu dəqiqliklə ifadə edib və 

günümüzdə dövlət və onun institutlarının davamlı inkişafına şəraitin yaradılmasında rolunun 

diqqət mərkəzində olduğunu bir daha təsdiqləyib. 

Azərbaycan Respublikasında ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi sahələrdə qeydə alınan dəyişikliklər 

əhalinin tələbatlarının ödənilməsi və keyfiyyətli dövlət xidmətlərinin təklif olunmasına yönəlik 

yeni dövlət idarəçiliyi sisteminin formalaşması ilə bağlıdır. Azərbaycanda hələ zamanında ulu 

öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiyaya uyğun olaraq Prezident İlham Əliyevin 

rəhbərliyi altında gerçəkləşdirilən dövlət idarəçilik sistemi islahatları və dövlət qulluğunun 

modernləşməsi proseslərinin əsasında məhz bu məqsəd dayanır. Dövlət qulluğu islahatları ictimai 

sektorda islahatların tərkib hissəsidir. Belə ki, dövlət qulluqçuları islahatların təkcə obyekti deyil, 

həm də subyektləridir. Dövlət aparatı ictimai sektordakı bütün islahatlara məsuldur və onun fəal 

iştirakı olmadan heç bir islahat reallaşdırıla bilməz. Ümumiyyətlə, 

dövlətqulluğuinstitutudövlətidarəçiliyisistemininsəmərəliliyinin fundamental elementidir. 

 

17.                                                                              F.e.n., dos Şabanov Ramazan 

 Hüseynli Asim 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

İnzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs 

email: asimnami@gmail.com 

 

 

Səmərəli idarəetmədə vətəndaş məmnunluğunun rolu 

 

Açar sözlər: vətəndaş məmnunluğu, dövlət idarəçiliyi, səmərəli idarəetmə, rəqabət mühiti 

 

 Dövlət idarəçiliyində vətəndaş məmnunluğu, vətəndaşların maraqlarının müdafiəsi xüsusi 

önəm kəsb edir. Vətəndaşlarla ünsiyyətdə etik davranış qaydalarına əməl olunması, onlara 

xidmətin çevik və qərəzsiz şəkildə göstərilməsi, dövlət qulluğunun hesabatlılıq və şəffaflıq 

mailto:asimnami@gmail.com


tələblərinə uyğun aparılması ilə vətəndaşməmnunluğuna nail olmaq dövlət qulluqçularının da 

başlıca vəzifələrindəndir. Çünki ölkə vətəndaşlarının dövlət aparatına olan inam və etimadı dövlət 

qulluqçularının işindən biləvasitə asılıdır. Xalqı tərəfindən dəstəklənən, vətəndaşı məmnun olan 

bir dövləti hər hansı daxili və xarici təsirlər məhv edə bilməz. 

 Müasir dövrdə səmərəli idarəetmənin təşkili dövlət qulluğunda rəqabət mühitinin 

yaradılmasını zəruri edir. Rəqabət mühiti dedikdə hər hansı bir xidməti almaq üçün vətəndaşların 

seçim edə biləcəyi bir sistemin qurulmasını misal göstərmək olar ki,ölkəmizdə ASAN Xidmət 

mərkəzlərinin yaradılmasınıbuna nümunədir. 

 Vətəndaş məmnunluğu öz növbəsində səmərəli idarəetmənin qiymətləndirilməsində əsas 

meyarlardan biri kimi çıxış edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin daxili və 

xarici siyasətində vətəndaşların maraqlarını müdafiə etməsi, ölkəmizin qısa zaman çərçivəsində 

dünya miqyasında tanınması və real inkişaf göstəriciləri xalqın ölkə rəhbərinə olan inamının 

artmasına səbəb oldu ki, bu da özünü 2-ci Qarabağ savaşında göstərdi. Məhz bu müharibədə 

ölkəmizdə olan dövlət və vətəndaş əlaqələrinin sıx bağlılığı bir daha təzahür etdi. Bu gün ki gündə 

xalqın ölkə rəhbərinə olan inamı və etibarı, daxili və xarici siyasətdə ölkə başçısının 

dəstəklənməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin vətəndaş yönümlü 

siyasətinin bariz nümunəsidir.  

 

 

 

18.                                                    Fəlsəfə elmləri doktoru BAĞIRZADƏ MANAF 

Nərmin Hüseynova 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası,İnzibati idarəetmə 

fakültəsi,magistr,II kurs tələbəsi 

E-mail: nami.huseynova@gmail.com 

 

Dövlət idarəetməsində EFQM modelinin tətbiqi 

 

 

Açar sözlər: EFQM modeli, Dövlət idarəetməsi, EFQM modelinin dünya 

təcrübəsi,Azərbaycanda mükəmməllik modelinin tətbiqi istiqamətləri. 

 

Son illərdə dünyanı təsiri altına alan qloballaşma ilə birlikdə bir çox sahələrdə 

əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermişdir.Ünsiyyət vasitələrinin sürətli inkişafı bir bölgədə baş 

verən sosial,iqtisadi və ya inzibati inkişafın qısa bir müddətdə digər sahələrə təsirini qaçınılmaz 

edir.Bu dəyişikliklərdən ilk növbədə özəl qurumlar,daha sonra isə dövlət qurumları 

təsirlənirlər.Özəl sektorda hökm sürən səmərəlilik, məhsuldarlıq və keyfiyyət fenomenləri dövlət 

sektorunda da getdikcə hiss olunur.Çünki dövlət idarəetmələrində səmərəliliyi və keyfiyyəti 

təmin etmək üçün idarəetmə məntiqində dəyişikliyə və yenidən qurmaya ehtiyac var. 

Özəl sektorlarda tətbiq olunan inkişaf və idarəetmə modelləri dövlət idarəetməsində də 

istifadə olunmağa başlanır.Bu modellərdən biri EFQM modelidir.EFQM modeli 1991-ci ildə 

Avropanın bir qrup sənayeçi və akademikləri ilə Avropa Keyfiyyət İdarəetmə Fondu (European 

Foundation for Quality Management) tərəfindən hazırlanmışdır. EFQM yenilikçi yanaşmalar və 

məlumat əsaslı biliklər, təsirli əlaqələr şəbəkəsi və müəyyən edilmiş bir model sayəsində əldə 

edilən fikirlərdən istifadə edərək dünyada fərdlərin və təşkilatların öyrənilməsinə və inkişafına 

dəstək verən bir qeyri-kommersiya təşkilatıdır. 

EFQM modelinin əvvəlcədən müəyyən olunmuş bir nümunəsi yoxdur.Yalnız idarəetmə 



üçün ümumi bir çərçivə təmin edir.Necə tətbiq olunacağı isə şirkət və ya qurumun istəyindən 

asılıdır.Buna görə də model özəl sektor və dövlət sektoru kimi hər hansı bir ayrıseçkilik olmadan 

hər yerdə tətbiq oluna bilir. 

Dissertasiya işində özünü qiymətləndirmə modeli olan EFQM Mükəmməllik Modelinin 

dünya təcrübəsi və Azərbaycanda tətbiqi istiqamətləri,modelin dövlət qurumlarında tətbiq 

etməyin mümkünlüyü məsələsi daha geniş tətqiq olunur. 

 

 

 

 

 

 

II Bölmə 

 
 

1.    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Aparatının İqtisadiyyat şöbəsinin  

Baş məsləhətçisi  

 

Elyaşina Anna 

 

 

Müasir iqtisadiyyatda Kraudsorsinqin tətbiqi 

 

Xülasə 

 

Açar sözler: kraudsorsing, big data, dövlet idareçiliyi 

 

Kraudsorsinqənümumişəkildə - hal-

hazırdakorporativvədövlətidarəçiliyindəfəalşəkildəistifadəolunanxüsusiproblemlərihəlletməküç

ünəhaliningeniştəbəqələrinicəlbetməküçünsosialtexnologiyalardanbiridir. 

Big data termini təhlil üçün mövcud məlumatmiqdarının kəskin artması ilə əlaqələndirilir. 

Böyükmiqdardaməlumatlarınsaxlanması və işlənməsiproblemihəmişəmövcudolmuşdur, lakin 

İT-nininkişafı ilə yalnızbirsıra əniri şirkətlərinyox, dahageniş şirkətlərində narahatlığına 

çevrilmişdir. BigData’nınortayaçıxması üçünkatalizatorrolunuoynayanbirneçəsəbəbvar. Hər 

şeydən əvvəl, məlumatgeneratorlarınınsayı artdı və çoxböyükbirhəcmli - 

bunlarmüxtəlifnövsosialşəbəkələr, e-poçtməlumatlarıdır. 

Böyükməlumatlarümumiyyətləfərqlimənbələrdən, 

fərqlizamanbazalarındatoplanırvəbəziməlumatklasterlərindətoplanır. Bunagörəqeydləribir-

biriiləbağlamaq, onlarıdəyişdirmək, sorğularaəsasənyenidəyişənləryaratmaqlazımdır. 

Bütünməlumattransformasiyalarınıeynivaxtdasənədləşdirməkvəetibarlılığınölçülməsivədizaynın

ınfundamentaləsaslarınınəzərəalmaqlayanaşıənənəvielmivəanalitikprosedurlardanistifadəetməkt

ələbolunur. 

Biznesinidarəedilməsindəözeffektivliyinigöstərmiştexnologiyalarıntətbiqedilməsiəsasındaqurul

muşənənəsi, 

həmçinindövlətsiyasətininformalaşdırılmasınaictimaiyyəticəlbetməkdədavamlıbirmeyl, 

dövlətidarəçiliyindəkraudsoursunaktivistifadəsinəköməketdi. 

Dövlətidarəçiliyindəkraudsorsinqlayihələrikonkretsəlahiyyətorqanlarınınsosialsifarişidir, 

bunagörəmövzu, obyekt, məqsəd, hədəflər, məhdudiyyətləronlartərəfindənmüəyyənedilir. 

 



 

 

 

2.  

k/t.ü.f.d.,dosent. Yusif Ələşrəf oğlu Zeynalov  

DİA-da “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi” kafedrası 

                          (kaf.e-mail.sadaqatmammadova@gmail.com)   

         

Azərbaycanda dövlət maliyyəsi və onun icrasina maliyyə nəzarətinin vəziyyəti 

 

XÜLASƏ 

Açar sözlər: maliyyə,maliyyə nəzarəti,audit,iqtisadi səmərəlilik,milli sərvət,büdcə. 

Məqalədə dövlət maliyyəsinə və onun icrasına maliyyə nəzarətinin vəziyyətini öyrənmək 

məqsədilə maliyyə nəzarətinin təşkilinin nəzəri aspektləri və konseptual əsasları araşdırılmışdır 

və Respublikada dövlət maliyyə nəzarətinin və o cümlədən də daxili maliyyə nəzarətinin 

formalaşmasının hal-hazırkı vəziyyəti təhlil edilmiş,bu işin təşkilinin təkmilləşdirilməsi və onun 

tətbiqi istiqamətində elmi cəhətdən əsaslandırılmış araşdırma aparılmışdır.Dövlət büdcəsinin 

müxtəlif illər ərzində gəlir və xərclərinin istifadə edilməsi vəziyyəti müqayisəli şəkildə təhlil 

edilmişdir.Dövlət maliyyə nəzarətinin səmərəliliyi və nəticəliliyinin vəziyyəti öyrənilmişdir. 

 

 

 

3.      İlyas Efəndiyev adına Elitar gimnaziyası 

informatika müəllimi 

Muradova Maral 

 

Xülasə  

Внедрение программирования в средних школах Aзербайджанской Республики как 

часть государственной политики в области цифровизации общества 

 

 Açarsözlər: программирование в школах, система образования, информатика, 

цифровизация общества 

 

 Проанализировать успешность и динамику развития проекта «Цифровые навыки». 

Выявить положительные стороны данного проекта. Разобрать важность и преимущества 

такого подхода в долгосрочных перспективах 

 

 

 

 

4.                                                                                     Mahmudova Əzizə Mahir qızı  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  



İnzibati idarəetmə fakültəsi,  baş mütəxəssis 

E-mail:azize.mahmudova@mail.ru  

 

Matlab sistemində çoxnüvəli prosessorlar üçün proqramların işlənməsi və tədqiqinin dövlət 

idarəçiliyində rolu 

 

Xülasə 

 Açar sözlər: Matlab, Parallel Computing Toolbox, SİMULİNK, Parallel, Çoxnüvəli prosessor, 

klaster 

Bu tezisdə çoxnüvəli prosessorların müasir dövrdə mühüm rolundan bəhs edilmişdir. İlk 

öncə bir nüvəli prosessorlar ilə çoxnüvəli prosessorlar arasındakı fərqə baxılmışdır. Daha sonra 

bir nüvəli prosessorların çatışmazlıqlarından və çoxnüvəli prosessorların üstünlüklərindən bəhs 

edilmişdir. Bu işdə tətbiq olunan Matlab Parallel Toolbox sistemi gözdən keçirilmiş, onun 

haqqında qısa məlumat verilmişdir. 

İstifadəçilər iri həcmə malik olan informasiyaları bir nüvəli prosessorlar vasitəsi ilə emal 

etmək üçün həddindən artıq çox vaxt sərf edirlər. İndiki zamanda belə hala yol verilməməlidir. 

Müasir dövrdə belə məsələlərin həllində çoxnüvəli prosessorlardan istifadə mühüm rol oynayır. 

Bu məsələləri həll etmək üçün prosessorun nüvələrinin sayını artırmaq lazımdır. Belə olduğu 

halda informasiyanın emal edilməsi prosesi paralel formada həyata keçirilir. Beləliklə paralel 

texnologiyalı sistemlərin istifadəsinə doğru addım atılır. Paralel texnologiyalı sistemlər son 

illərdə aktual məsələlərin həllinə yönəldilən model metodları kimi meydana gəlir. Paralel 

kompüter sistemləri və arxitekturaları əvvəldə göstərilən gündəlik mövcud olan metodlar 

daxilində daha yeni texnologiyalar təqdim edir. Çoxlu sayda verilənlər mövcuddur. Onların 

qruplaşmasında, çeşidlənməsində klasterləşməsində və təhlilində çoxnüvəli prosessorların rolu 

böyükdür. Çoxnüvəli prosessorlardan istifadə vaxt itkisini azaldır, nəticələrin əldə edilməsini 

tezləşdirir. Eyni zamanda mürəkkəb sistemlərin qrafiklərinin və diaqramlarının hazırlanmasında 

böyük rol oynayır. Çoxlu sayda verilənlər mövcuddur. Onların qruplaşmasında, çeşidlənməsində 

klasterləşməsində və təhlilində çoxnüvəli prosessorların rolu böyükdür. Çoxnüvəli 

prosessorlardan istifadə vaxt itkisini azaldır, nəticələrin əldə edilməsini tezləşdirir. Eyni zamanda 

mürəkkəb sistemlərin qrafiklərinin və diaqramlarının hazırlanmasında böyük rol oynayır. 

Çoxnüvəli prosessorların tətbiq olunmasını həyata keçirmək üçün müxtəlif proqramlardan 

istifadə olunur. Bunlar içərisində ən çox istifadə olunanı Matlab Parallel Toolbox sistemidir. 

Parallel Computing Toolbox- rəqəmsal və böyük həcmli tapşırıq məlumatların çoxnüvəli 

prosessorların, GPU və klasterlərin istifadəsi ilə emal edilən alət paketidir. Parallel Computing 

Toolbox parallel konstruksiyalı yüksək səviyyəli dövrlərin, xüsusi tipli massivlərin (arrayların), 

parallel kəmiyyət alqoritmlərinin sayəsində MATLAB tətbiqini parallelləşdirməyə imkan verir, 

eyni zamanda CUDA və ya MPL proqramlaşdırması tələb olunmur. Bu alət paketini model 

simulyasiya kompleks paketini SİMULİNK ilə parallel işə salmaq olur. Parallel Computing 

Toolbox həmçinin 12-yə qədər istifadəçinin iştirakı ilə çoxnüvvəli masaüstü sistemlərin işə 

salınması üçün nəzərdə tutulmuşdur, eyni zamanda hər birinə MATLAB-ın bütün alətlərinə tam 

girişi imkanı verilir. Bu qərar GPU qrafik prosessorlarının bütün üstünlüklərini görməyə imkan 

verir. Parallel Computing Toolbox MATLAB Distributed Computing Server məhsulunun 

köməkliyi ilə bir neçə kompüterli klasterə qədər miqyaslaşdırmağı bacarır. Əsas üstünlükləri: 

Mürəkkəb prosessorlu task-parallel texnologiyalı alqoritmlərin işə salınması üçün parallel 

dövrələr (parfor), Uyğun NVİDİA qrafik prosessorların- CUDA dəstəyi, Mürəkkəb prosesornan 

lokal masaüstü sistemlərdə 12-yə qədər istifadəçinin işə salınması imkanı, Klaster kompüter 

şəbəkəsində işin dəstəyi (MATLAB Distributed Computing Server-in köməyi ilə), Parallel 

tətbiqlərdə məlumatların interaktiv rejimdə icrası və toplu emalı, Böyük həcmli məlumatlar və 



data-parallel alqoritmlərlə işlənməsi üçün SPMD bölünmüş massivlər (array) və konstruksiyalar 

(Single Program Multiple Data) 

 

 

 

          

5.                                                                        Osmanov Elçin Fərhad 

                                                                     Kapital bankın baş mütəxəssisi 

 

Rəqəmsal biznesə keçid problemləri və problemlərin idarə olunması 

 

Xülasə 

Açar sözlər: İKT, rəqəmsal biznes, rəqəmsal sistem 

İnformasiyanın gücləndiyi və əsas dəyərə çevrildiyi bu dövrdə ortaya çıxan yeni iş növünə 

rəqəmsal biznes deyirik. Rəqəmsal biznes, yeni iqtisadiyyat kimi tanınan və funksiyaları və 

fəaliyyətlərini informasiya texnologiyaları vasitəsi ilə tamamilə və ya qismən icra edən, 

informasiya texnologiyalarında inkişafın əsas müəyyənedici olduğu bir dövrdə verdiyimiz bznes 

növünə veririk. Qloballaşma və yeni iqtisadiyyatın tələbləri ilə ortaya çıxan bu yeni biznesdə, 

informasiya texnologiyaları, klassik biznesin funksiyalarını, fəaliyyətlərini və proseslərini 

asanlaşdıran bir vasitə olmaqla yanaşı onu yenidən təyin edən, quran və dəyişdirən strateji bir 

tərəf kimi məna və məzmuna sahibdir. Bu mənada rəqəmsal biznesin funksiyaları, informasiya 

texnologiyalarının gətirdiyi dəyişiklik şəraitində yenidən təyin olunur. 

 

 

6. 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Məmmədov Yaşar 

Talıbov Misirxan 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  

inzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: talibov_98@bk.ru 

 

Стратегическая дорожная карта как способ достижения организационный цели 

 

Ключевые слова: Стратегическое управление, Стратегическая дорожная карта, 

Организационные цели 

 

 Одной из ключевых составляющих для достижения цели в организации является 

стратегическая дорожная карта. Выбор стратегии  и разработка стратегической дорожный 

карты составляют основную часть содержания деятельности по стратегическому 



управлению. В стратегическом управлении стратегия рассматривается как долгосрочное 

качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств 

и форм ее деятельности, систему взаимоотношений внутри организации, а также позиции 

организации в окружающей среде. Если цели организации определяют то, к чему 

стремиться организация, то стратегия дает ответ на вопрос, каким способом, с помощью 

каких действий организация сумеет достичь своих целей в условиях изменяющегося 

окружения.  

Таким образом, стратегии необходимо разрабатывать, чтобы: сформулировать 

условия реализации бизнеса компании;  взаимоувязать необходимые действия и решения 

менеджеров и всего персонала, придать всем производственным и управленческим 

процессам общую направленность, создать единый для всей компании план действий. 

В тезисе исследуется важность стратегии в организации, организационный цели, и 

основные требования к созданию стратегической карты. 

 

 

 

 

7. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  

inzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs  
İsmayılova Şahanə   

                                   

Regional iqtisadi təhlükəsizliyin formalaşması 

 

Xülasə 

 

        Dünya təsərrüfatının müasir vəziyyətinonun stabil fəaliyyətinə müxtəlif cür təhdidlər 

çoxluğunun təsiri ilə səciyyələnir. Belə vəziyyətdə dövlətin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, bu da həm ayrı-ayrı şəxslərin iqtisadinrifahına, həm də bütün 

millətlərin dayanıqlı inkişafına təminat verir. Bütövlükdə dövlət siyasətində iqtisadi təhlükəsizlik 

onu təşkiı edən regionlarda təhdidlərə qarşı fəaliyyət göstərməklə əldə olunur. Azərbaycan 

Respublikasının tərkibində hər birinin onun sosial-iqtisadi həyatında xüsusi yeri olan müxtəlif 

xüsusiyyətlərə malik regionlar daxildir. Regionlar səviyyəsində iqtisadi təhlükəsizliyin təmin 

olunması ilk növbədə onlaırn hər birində əhalinin rifahının formalaşmasına kömək edir. 

        Hazırki iqtisadi şəraitdə dövlət regional siyasətinin reallaşdırılmasının məqsəd, vəzifə və 

metodlarının, eləcə də bazar iqtisadiyyatına keçid nəticəsində regionlarda sosial-iqtisadi 

problemlərin həllində dövlətin rolunun müəyyən edilməsi iqtisadi təhlükəsizliyin 

qiymətləndirilməsi metodlarının işlənib hazırlanması və reallaşdırılması istiqamətində inkişaf 

edir.  

 

 

 

8.                                                                                                Günel Heydərova 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

 

 

Veb səhifələrin hazırlanması texnologiyarı 

 



Xülasə 

 

Açar sözlər: Proqramlaşdırma, veb texnologiyalar, veb saytların hazırlanması 

 

Müasir həyatımızda demək olar ki, nə qədər biznes növü varsa, o qədər də sayt var. İndi 

təkcə hər bir şirkət deyil, hər kəs özünün personal saytının (ya da blogunun) olmasına çalışır. 

Saytlar informasiya mübadiləsində yeni, eyni zamanda əvəzolunmaz texnologiyaya çevrilmişdir. 

Hər gün müxtəlif veb texnologiya vasitələrindən istifadə olunmaqla milyonlarla yeni veb 

səhifələr yaranır.   

Veb proqramlaşdırma dilləri və veb texnologiyaları ilə qurulan veb saytlar çox istiqamətli  

istifadəliliyi ilə bərabər avtomatlaşdırılmış əməliyyatları da yerinə yetirə bilir. Bu təqdimatda veb 

texnologiyaların  əsas xüsusiyyətləri və veb texnologiyalarından istifadə edilərək veb saytların 

nece hazırlanacağı haqqında məlumat öz əksini tapır. 

 

 

9. 
İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru dosent ƏLİYEVA NAİLƏ  

YUSİFOV YUSİF 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  

inzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: yusifyusifov95@gmail.com 

 

 

Dövlətin ixrac potensialının artırılması 

 

Xülasə 

 

Açar sözlər:İxrac potensialının mahiyyəti,İxrac potensialının strateji inkişaf istiqamətlərinin 

təhlili,ixrac potensialının genişləndirilməsində beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin 

əhəmiyyəti,dövlətsiyasətininəsasistiqamətləri 

 

Milliiqtisadiyyatındünyaiqtisaditəsərrüfatınaqoşulmasındavə bazar 

münasibətlərinəkeçidşəraitindəmühümməsələlərdənbiridəsənayesahələriməhsullarınınrəqabətqa

biliyyətininyüksəldilməsindəölkəmizinxariciiqtisadiəlaqələri, 

onunixracpotensialıdır.İxracpotensialınınformalaşmasıvəinkişafınımüəyyənedənəsasamillərdənb

iridəölkədətəbiiresurslarınmövcudluğuvəonlardanistifadəsəviyyəsidir.Təbiiresurslarınmövcudlu

ğuvəonlarınmənimsənilməsisəviyyəsiölkəninməhsuldarqüvvələrinin, xüsusilədə, 

maddiistehsalvasitələrininvəbunun da əsasındaixracpotensialınıninkişafınışərtləndirir.Buna 

görədə, 

buvəyadigərölkəninixracimkanlarıbilavasitəhəminölkəninmalikolduğuvəkəşfedilibmənimsənilm

iştəbiiresurslarınınhəcmivətəbiişəraitdənasılıdır.Beləliklə, deməkolarki, 

müəyyəndövrərzindəmövcudolanixracpotensialınınəsasındahəmistifadəolunan, 

həmdəmənimsənilməmişməcmutəbiisərvətlərdurur.İxracpotensialınıntərkibelementlərindənbirid

əbirsırakəmiyyətvəkeyfiyyətgöstəricilərisistemiiləşərtlənənəməkresurslarıdır.Burayaelmikadrlar

, sənayeninayn-ayrısahələrindəçalışanişçilər, 

məhsullarınixracıvəxaricibazardareallaşdırılmasıiləəlaqədartəşkilativəidarəetməişləriüzrəfəaliyy

ətgöstərənşəxsləraiddir.İxracpotensialındanistifadənindahasəmərəliistiqamətininmüəyyənedilmə

https://web2azerbaijan.wordpress.com/category/proqramlasdirma/
mailto:yusifyusifov95@gmail.com


si, elmi-

texnikitərəqqinininkişafıvəekolojisiyasətintəkmilləşdirilməsibaxımındanəsaslandırılmasıixracpo

tensialınındüzgünqiymətləndirilməsinitələbedir. 

Tezisdəixrac potensialının mahiyyəti,strukturu və genişləndirilməsi,İxrac potensialının strateji 

inkişaf istiqamətlərinin təhlilivədövlətsiyasətininəsasistiqamətləriaraşdırılır 

 

 

 

10.                                                                r.ü.f.dMəmmədova Ü.M 

Nigar Osmanova 

Azərbaycan  Respublikası  Prezidenti 

  yanında  Dövlət  İdarəçilik  Akademiyası 

İnzibati  idarəetmə  fakültəsi, II kurs  tələbəsi 

E – mail: osmanovanigaron@gmail.com 

 

MALİYYƏ ƏMSALLARI TƏHLİLİ: BİST  SƏNAYE  İNDEKSİ  TƏTBİQİ 

 

Xülasə 

Açar  sözlər: BİST  sənaye  indeksi,  əmsalların  təhlili,  likvidlik 

 

Müəssisənin  mövcud  maliyyə  vəziyyətinin  təhlilində  geniş  şəkildə  istifadə  olunan  üsullardan  

biri  əmsalların  təhlilidir. Məhz  bu  analiz  firmanın  müəyyən  bir  dövrə  aid  maliyyə  

hesabatlarında  yer  alan əmsalların  nisbətlərini  təhlil edərək, firmanın  maliyyə  vəziyyəti  

haqqında  məlumat  verir. Təhlil  aparılarkən, əmsalların  4  əsas  növündən  istifadə  edilir:  

likvidlik,  maliyyə  strukturu  ilə  əlaqəli,  fəaliyyət  və  mənfəətlilik əmsalları.   

Tədqiqatın  əsas məqsədi  Borsa  İstanbul  sənaye  indeksinə  daxil  olan  firmaların  maliyyə  

vəziyyətini  qiymətləndirərək,  onların inkişafında  əmsalların rolunu  və  mahiyətini  izah  

etməkdir.  Bu  məqsədi  reallaşdırmaq  üçün  Borsa  İstanbul  Sənaye  İndeksində  yerləşmiş  olan  

firmaların2016 – cı  il  üzrə  maliyyə  hesabatı  cədvəli  nəzərdən  keçirilmiş, hər  1  firma  üçün  

ayrı – ayrılıqda  qeyd  olunan  bütün  növləri  üzrə əmsalların  göstəriciləri hesablanmış  və  baza  

standartları  ilə  müqayisə  edilərək  ətraflı  şərh  verilmişdir. Tədqiqat  işi  müqayisəli  təhlil  və  

məntiqi  ümumiləşdirmə  kimi  tədqiqat  üsulları  əsasında  yerinə  yetirilmişdir. 

Tədqiqat  kontekstində firmaların  likvidlik  halları, müəyyən  dövr  ərzində  əldə  etdikləri  

gəlirlərini  nə  dərəcədə  faydalı  istifadə  etdikləri,  borcların  geri  qaytarılması  ilə  əlaqəli  

apardıqları  siyasətləri  və  gəlirlilik  vəziyyətləri  təhlil  edilmişdir.  Aparılan  analizlərin  

nəticəsində  Borsa  İstanbul  sənaye  indeksində  yer  alan  firmaların  cari  əmsalları  nəzərə  

alınarkən,  likvidlik  baxımından  problemləri  olmadığı  və  əksəriyyətinin  qısa  müddətli  borcları  

ödəmək  qabiliyyətinin  yüksək   səviyyədə  olduğu  qənaətinə  gəlmək  olar.  Bu  vəziyyət  nəzərə  

alındığı  zaman,  indekst  daxilində  yerləşmiş  firmalara  borc  verən  bank  və  başqa  sərmayə  

investorlarının  qısa  müddətdə  aşağı  riskə  sahib  olduğu  müəyyənləşdirilmişdir. 

 

 

 

11.                                                  r.ü.f.d dosent CƏFƏROVA HİLALƏ 

QURBANOVA FATMA 

mailto:osmanovanigaron@gmail.com


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  

inzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: fatimaqurbanova3@gmail.com 

 

Azərbaycan Respublikasının son dövrdə  cərəyan  iqtisadi və siyasi  hadisələrin tədiyyə 

balansına təsiri son statistik göstəricilər əsasında tədiyyə balansının təhlili . 

Açar sözlər: tədiyyə balansı,milli iqtisadiyyat ,idxal -ixrac əməliyyatları ,müsbət saldo , mənfi  

saldo, statistik təhlil,xarici ticarət 

  XX əsrin sonlarında dünyada yaşanan dəyişikliklər beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin 

qloballaşmasının güclənməsinə gətirib çıxarmışdır ki, bunun nəticəsində milli iqtisadiyyatların 

qarşılıqlı asılılıqlarının yüksəlməsinə səbəb olmuş və xarici münasibətlər bütün ölkələrin 

iqtisadi və siyasi fəaliyyətində üstün istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Bu baxımdan ölkənin 

dövrün sonunda inkişaf səviyyəsini, xarici ölkələrlə qarşlıqlı əlaqələrini və ixrac - idxal 

əməliyyatlarının vəziyyətini məhz tədiyyə balansı vasitəsilə müəyyən etmək mümkündür. 

Ölkədə baş verən bütün əməliyyatlar tədiyyə balansının dəyişməsinə təsir göstərir. Ölkənin 

inkişaf etməsi üçün tədiyyə balansının müsbət saldo ilə nəticələnməsi şərtdir. Dövr ərzində 

ölkədə baş verən iqtisadi əməliyyatların nəticəsi tədiyyə balansında əks olunduğu üçün tədiyyə 

balansının strukturunun təkmilləşdirilməsi, digər inkişaf etmiş ölkələrin təcrübələrindən istifadə 

etmək vacib ünsürlərdən biridir. Tədiyyə balansı ölkənin xarici iqtisadi aləmlə əlaqələrini əks 

etdirən sistemli mühasibat hesabatıdır. Heç də təsadüfi deyildir ki, onu bir sıra hallarda 

“iqtisadiyyatın güzgüsü” adlandırırlar ki bu da tədiyyə balansının statistik təhlilini və 

tənzimlənməsiniaktual edir 

        Tezisdə ölkəmizdə  son dövrdə  cərəyan  iqtisadi və siyasi  hadisələrin tədiyyə balansına 

təsiri son statistik göstəricilər əsasında tədiyyə balansının təhlili aparılıb. 

Magistr dissertasiyasında tədiyyə balansının strukturu və proqnozlaşdırılması üsullarının aşkar 

edilməsi, mövcud disproporsiyaların təhlili, Azərbaycanda tədiyyə balansının tənzimlənməsi 

problemlərinin tədqiq edilməsi və tərtibi metodikasının təkmilləşdirilməsi yollarının müəyyən 

edilir. 

          Tədqiqat işində tədiyyə balansının təkmilləşdirilməsinin üsulları və beynəlxalq maliyyə 

sistemi ilə münasibətləri tədqiq edilir. 

 

 

12. 
İqtisadiyyatüzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zeynalova Zivər 

Bünyad-zadə Cavad 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  

inzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: cavad.bunyadzade.98@gmail.com 

 

Sosial sahədə tətbiq edilən vergi güzəştləri və azadolmaların Kanada və Azərbaycan vergi 

sistemi timsalında müqayisəli analizi 

 

Xülasə 

 

Açar sözlər: Vergi sistemi,Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi, vergi azadolmaları 

 

Müasir vergi sistemi sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri nəzərə alınmaqla beynəlxalq 



standartlara cavab verməlidir.Bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da vergi sisteminin 

qarşısına qoyulan tələblərdən biri tətbiq olunan vergilərin həm sayının, həm də dərəcələrinin 

uzun müddət ərzində sabit qalmasıdır. 

Ölkəmizdə vergi azadolmalarının və güzəştlərinin verilməsi ilə bağlı müddəalar yalnız 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilir. 

Qeyd etməliyik ki, bütün ölkələrin vergi sistemləri üçün əsas meyar vergilərin 

iqtisadiyyatın inkişafına xidmət etməsidir. Azərbaycan Respublikasında vergi sisteminin 

təkmilləşdirilməsinin başlıca məqsədi milli mənəvi dəyərlər nəzərə alınmaqla, vergi sistemini 

beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaqla ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə 

təkan verən səmərəli vergi siyasətinin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Xarici ölkələrin vergi 

sistemlərinin öyrənilməsi bu ölkələrin səmərəli, qabaqcıl təcrübəsini nəzərə almağa və tətbiq 

etməyə imkan verir. İnkişaf etmiş ölkələrin vergi sistemlərinə xas olan xüsusiyyətlərdən biri də 

müxtəlif səviyyəli büdcələrin gəlirləri arasında dəqiq sərhədin müəyyən edilməsidir. Ölkənin 

vergi sisteminin strukturu onun dövlət quruluşundan bilavasitə asılıdır. ABŞ, Almaniya, Kanada 

kimi federativ dövlətlərdə büdcə federal, ərazi və yerli olmaqla üç səviyyəlidir. Kanadanın vergi 

sistemi başqa ölkələrin vergi sistemi ilə müqayisədə yüksək fərqli səciyyəvi (qeyri-

mərkəzləşdirilmiş) xüsusiyyətlərə malikdir, həmçinin Kanadada tətbiq olunan vergi güzəştləri 

və azadolmaları da fərqli xarakter daşıyır. 

Tezisdə Kanada və Azərbaycanın vergi sistemi timsalında müqayisəli analizi veriləcək. 

 

 

 

13.                                            İqtisadiyyatüzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sultanov Adil  
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İqtisadiyyatın ekoloji yönümlü idarəetməsi davamlı inkişafın müasir forması kimi 

 

 

 

Açar sözlər:Davamlı inkişaf,Ətraf Mühitin İndeksi (Environmental Performance Index-EPI), 

ekoloji bərpa 

 İndiki dövrdə ətraf mühitlə bağlı mövcud vəziyyət-təbii ekosistemlərin çoxuna müdaxilə 

edilməsi, hər bir ölkəni ekoloji problemləri ümumbəşəri kontekstə çıxarmağa məcbur etmişdir. 

Cəmiyyətin inkişafında neqativ tendensiyalara alternativ variant kimi davamlı inkişaf 

konsepsiyası təklif olunmuşdur. Davamlı inkişaf elə inkişaf formasıdır ki, o, indiki nəsillərə 

tələbatlarını gələcək nəsillərin maraqlarına zərər vurmadan təmin etmək imkanı qazandırır. Bu 

vəzifənin həlli eyni zamanda iqtisadi, ekoloji və sosial siyasət məsələlərini nəzərə alan 

planlaşdırma və idarəetmədən keçir.İnkişafın ekoloji baxımdan davamlı olmasını təmin etmək 

üçün iqtisadi fəaliyyət zamanı meydana çıxan ciddi ekoloji problemləri aradan qaldırmaq, 

onların ətraf mühitə mənfi təsirinin minimuma endirilməsi tələb olunur. 

 Ətraf Mühit İndeksi (Environmental Performance Index-EPI) BMT-nin Dayanıqlı 

İnkişaf Məqsədlərinin hədəflərinə çatmaq və cəmiyyəti davamlı gələcəyə doğru 

istiqamətləndirmək səylərini dəstəkləyən, ölkələri ətraf mühitin sağlamlığı və ekosistemin 

canlılığı baxımından müqayisə edən güclü bir siyasət vasitəsi təqdim edir.EPI sıralamaları, hər 

bir millətin üzləşdiyi ekoloji problemləri hansı ölkələrin ən yaxşı şəkildə həll etdiyini göstərir. 

 Ölkəmizdə nail olunmuş siyasi sabitlik nəticəsində, fikrimcə, işğaldan azad olunmuş 



ərazilərdə ekoloji tarazlığın bərpası istiqamətində görüləcək işlər zəngin iqtisadi potensiala 

malik bu ərazilərdə biznesin qurulması və inkişafı üçün əlverişli imkan yaradacaq. Regionun 

turizm, kənd təsərrüfatı, aqrar-emal, xalq sənətkarlığı və s. kimi ənənəvi sektorlarının yenidən 

canlandırılması və xarici bazarlara çıxarılması böyük perspektivlər vəd edir. 

 Tezisdə Davamlı İnkişaf, ekoloji idarəetmə ilə bağlı müasir problemlər və onların həlli 

yolları öz əksini tapacaq. 

 

 

14.                                                   k/t.ü.f.d., dosent Yusif  Ələşrəf oğlu Zeynalov  
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E-mail: aydanisayeva15@gmail.com 

 

Azərbaycanda dövlət maliyyəsi və onun icrasına maliyyə nəzarətinin vəziyyəti 

 

Açar sözlər:maliyyə,maliyyə nəzarəti,audit,iqtisadi səmərəlilik,milli sərvət,büdcə. 

Dövlət maliyyəsinə və onun icrasına maliyyə nəzarətinin vəziyyətini öyrənmək 

məqsədilə maliyyə nəzarətinin təşkilinin nəzəri aspektləri və konseptual əsasları araşdırılmışdır 

və Respublikada dövlət maliyyə nəzarətinin və o cümlədən də daxili maliyyə nəzarətinin 

formalaşmasının hal-hazırkı vəziyyəti təhlil edilmiş,bu işin təşkilinin təkmilləşdirilməsi və onun 

tətbiqi istiqamətində elmi cəhətdən əsaslandırılmış araşdırma aparılmışdır. 

Bazar iqtisadiyyatı .əraitində iqtisadiyyatın idarəedilməsində və maliyyə münasibətlərinin 

tənzimləyicisində maliyyə nəzarətinin rolu və əhəmiyyəti durmadan artır.Maliyyə 

münasibətlərinin inteqrasiyası və intensivliyinin artması şəraitində müəssisə və təşkilatların, 

başqa sözlə, bütün təsərrüfat və bazar subyektlərinin, o cümlədən dövlət bölməsinin həyəta 

keçirdikləri kommersiya və maliyyə əməliyyatlarının reallaşması müxtəlif maliyyə alətlərinin 

istifadəsi ilə xarakterizə olunur. Bu zaman rəqabət və böhran meyllərinin gücləndiyi bir şəraitdə 

qanun pozuntuları və maliyyə cinayətlərinin daha çox hissəsi inzibati maliyyə nəzarətinin ciddi 

məhdud olduğu müşahidə edilən müəssisə və təsərrüfat təsisatlarının maliyyə fəaliyyətində daha 

çox baş verir. Ona görə də bazar münasibətlərinin gücləndiyi bir şəraitdə nəzarətin yeni forma və 

metodlarının tərtib edilməsinin tələb edir 

Tezisdə dövlət büdcəsinin müxtəlif illər ərzində gəlir və xərclərinin istifadə edilməsi 

vəziyyəti müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir.Dövlət maliyyə nəzarətinin səmərəliliyi və 

nəticəliliyinin vəziyyəti öyrənilmişdir. 
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Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyinin təminatı və sosial iqtisadi inkişaf 

Xülasə 
Açar sözlər:Enerji təhlükəsizliyi,Əsrin müqaviləsi, Cənub Qaz Dəhlizi, Milli enerji strategiyası 



Müasir dövrün reallıqları göstərir ki, nəinki inkişaf etmiş ölkələrdə, hətta inkişaf etməkdə 

olan ölkələrdə də, həyatın müxtəlif sahələrində, ekologiyada, siyasətdə, iqtisadiyyatda və digər 

sahələrdə enerji təminatı və onun təhkükəsizliyi xüsusi çəkiyə malikdir. Bu aspektdən 

Azərbaycanda da müxtəlif sahələrin enerji təminatı və ölkə səviyyəsində enerji təhlükəsizliyinin 

təminatı siyasətinə baxılması və araşdırılması öz aktuallığını artırır. Məlumdur ki, Azərbaycanda 

enerji istehsalı əksərən karbohidrogen yanacağından istifadə əsasında inkişaf edir. 

1993-cü ildə xalqın təkidi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyevin ilk işlərindən 

biri vaxtilə bünövrəsini qoyduğu enerji təhlükəsizliyi sistemini düşdüyü ağır vəziyyətdən xilas 

etmək oldu. 1994-cü ildə Ümummilli liderin qətiyyəti, güclü daxili və xarici siyasəti nəticəsində 

"Əsrin müqaviləsi" imzalandı. Artıq güclü dövlətlər tərəfindən dəstəklənən Azərbaycan Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri kimi qlobal layihələrə imza atdı. 

Avropa bazarlarına Azərbaycan qazının çatdırılmasını təmin etmək üçün, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti 29 oktyabr 2013-cü il tarixində Şahdəniz qaz-kondensat yatağının 

tammiqyaslı işlənilməsi (“SD2”), Cənubi Qafqaz Boru Kəməri sisteminin genişləndirilməsi 

(“SCPX”), Trans-Anadolu Boru Kəməri (“TANAP”) və Trans-Adriatik Boru Kəməri (“TAP”) 

layihələrinin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün Dövlət Komissiyası yaradılması haqqında 

sərəncam imzalamışdır. 

Sazişlərdən əldə olunan gəlirlərin dövlət büdcəsinin gəlirlərinə və ölkədə iqtisadi artımına 

təsirsiz ötüşmədi. Belə ki, dövlət büdcəsi gəlirlərinin belə artımı hökumətə büdcənin bütün 

bölmələri üzrə xərclərini sürətlə artırmağa imkan verdi. Hökumət büdcə təşkilatlarında 

çalışanların əmək haqqlarını, əhalinin müxtəlif təbəqələrinin aldığı pensiya, təqaüd və sosial 

müavinətləri artırmaqla əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində bir sıra 

addımlar atdı. Amma neft gəlirlərinin istifadəsi ilə bağlı dövlətin daha çox artırdığı xərclər dövlət 

investisiyaları olub. Həm dövlət büdcəsinin investisiya xərcləri, həm də ARDNF-dən birbaşa 

maliyyələşdirilən layihələr hesabına dövlət investisiyaları kəskin şəkildə artırıldı və bu 

investisiyaların böyük əksər hissəsi ölkədə kommunal, nəqliyyat və sosial infrastruktur 

obyektlərinin qurulmasına, abadlıq və yenidənqurma işlərinə yönəldilib. 
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Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması problemləri 

 

Açar sözlər:İqtisadi təhlükəsizlik,Dünya İqtisadi Forumu (World Economic Forum - WEF), 

Milli İqtisadiyyatın Rəqabətqabiliyyətliliyi İndeksi 

 

Dünya birliyinin inkişafının müasir mərhələsi ölkənin milli iqtisadi təhlükəsizliyi və  rəqabət 

üstünlüklərinin qarşılıqlı asılılığının güclənməsi ilə xarakterizə olunur. Beynəlxalq rəqabətdə 

rəqiblərə qarşı lazımi müqavimət qabiliyyətinin olmaması ölkəni ümidsiz autsayderə çevirərək, 

onun iqtisadi artımını sarsıda bilər. Bu cür vəziyyət dövlətin milli təhlükəsizliyinin itirilməsi 

ehtimalını reallaşdırır. Bununla əlaqədar, milli mənafelərə ola biləcək təhlükələrə qarşı 

müqavimət göstərmək vasitəsi kimi, qlobal iqtisadi məkanda ölkənin sabit mövqeyə nail 

olmasının mümkün vasitələri ön plana çıxır. 

Dünya İqtisadi Forumun (WEF) son illər üçün indeks göstəricilərinin dinamikası bu gün 



Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nəinki mövcud rəqabət üstünlüklərinin saxlanmasının önəmli 

olduğunu, həm də yeni, yüksək texnologiyalara və “biliklərin iqtisadiyyatı”-na əsaslanan 

innovasiyalı iqtisadiyyatın tətbiqi yolu ilə daha yüksək üstünlüklərə keçmək və bununla milli 

iqtisadi təhlükəsizliyimizin təmini üçün mümkün olan hər şeyi etməyin vacib olduğunu göstərir. 

Azərbaycanda əldə edilmiş siyasi sabitlik şəraiti, işğalda olan torpaqlarımızın azad olunması 

həmçinin son illər islahatların gələcək irəliləyişi üçün yaradılmış uğurlu sosial-iqtisadi baza, 

zənnimcə, artıq bu gün iqtisadiyyatımız qarşısında rəqabət qabiliyyəti daha yüksək olan ilk əlli 

ölkə sırasına daxil olmaq imkanını gündəmə gətirir. Bu, fikrimcə, milli iqtisadi 

təhlükəsizliyimizin təmin edilməsinin təkmilləşdirilməsinin davam işinin real və eyni zamanda, 

irimiqyaslı məqsədidir. 

Tezisdə İqtisadi təhlükəsizlik, Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması problemləri 

və həlləri qaydaları veriləcək. 

 

17. 

b.ü.f.d.R.Quliyeva  

Ягубова Гюлюм Назим гызы DİİP 19/2 

 

Развитие устойчивого частного сектора Азербайджана путем системы льготного 

кредитования 

Ключевые слова: устойчивое развитие, частный сектор, льготное кредитование, субъект 

предпринимательства, бизнес. 

Современная концепция устойчивого развития определяет устойчивость экономической 

системы как защищенность от неблагоприятных изменений внешних и внутренних 

условий функционирования. Обеспечение процесса устойчивого развития базируется как 

на глобальных факторах, так и на учете специфики каждой страны, ее человеческого 

потенциала, природных, транспортных и других условий, в общем, всего того, что 

обеспечивает воспроизводственный процесс – основу системы устойчивого развития.  

Экономический механизм, используемый при этом, должен обеспечить управление 

устойчивостью национальной экономики, защиту собственности во всех ее формах, 

создание надежных условий и гарантий для предпринимательской активности, 

сдерживание факторов, способных дестабилизировать ситуацию. 

Таким образом, устойчивое  развитие частного сектора любойстраны, включая 

Азербайджан, возможно при системном подходе к институтам и механизмам управления 

экономикой. 

Одним из таких механизмов является предоставление льготных кредитов. 

Особенностью льготного кредитования частного сектора заключается в предоставление 

кредитов субъектам  предпринимательства на льготных условиях, что  является одной из 

важнейших форм государственной поддержки  бизнеса. Основным преимуществом такого 

кредитования является крайне низкая процентная ставка по кредитам – от 0 до 7% в год.  

Естественно предоставление таких кредитов осуществляется не всем субъектам 

предпринимательства, а преимущественно инновационным фирмам, предприятиям, 

осуществляющим импортозамещение, производящим оборудование для добычи и 

переработки углеводородов. Фактически речь идет о ведущих отраслях народного 

хозяйства.  



Реализация государственных программ льготного кредитования осуществляет 

посредством банков-партнеров, которые получают бюджетные субсидии, 

предназначенные для компенсации части процентной ставки. 

Льготное кредитование частного сектора  может осуществляться в форме возобновляемых 

кредитных линий, овердрафта, единичных займов предпринимателям, действующим в 

приоритетных отраслях экономики.         

Особенностью отечественной системы льготного кредитования частного сектора является 

высокий уровень сходства условий предоставления кредитов в различных финансово-

кредитных организациях – относительно небольшая процентная ставка, лояльные 

требования к клиентам, продолжительный срок использования кредитных ресурсов.  

В настоящее время в Азербайджане активно осуществляется развитие программ 

безвозмездной финансовой помощи представителям частного сектора в отношении 

инновационных и сельскохозяйственных предприятий, предприятий, создающих товары 

первой необходимости и импортозамещающие товары. 

В целом, реализация этих программ восстановит экономическую активность, повысит 

финансовую доступность предпринимателей, ускорит инвестиции в районы, затронутые 

пандемией, сохранит занятость в этих областях, разделит финансовые риски, оживит 

финансовый и банковский сектор, что обусловит устойчивое развитие частного сектора в 

стране.  

 

18.                         Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Cəfərova Hilalə  

Quliyev Hüseyn 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  

inzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: huseynquliyev586@gmail.com 

 

Müəssisənin idarəetmə uçotunda mühasibatlıq göstəricilərinin təhlili və proqnozlaşdırılması 

 

Xülasə 

 

Açar sözlər:Müəssisənin mühasibat uçotu, Mühasibatlıq göstəricilərinin 

elektronlaşdırılması,Müəssisələrin gələcək vəziyyəti barədə proqnozların hazırlanması. 

Mühasibat uçotu - vacib və mürəkkəb bir sistemdir. Müəssisənin gələcəyi bəzi hallarda bu 

sistemin düzgün və effektiv qurulmasındanasılıdır. Mühasibat şöbəsinin işi müəssisənin daxili 

idarəetmə hesabatlarının və maliyyə hesabatlarının hazırlanması, vergi uçotunun aparılmasıdır. 

[1] 

Bu gün mühasibat uçotu müəssisənin elə bir sahəsidir ki, bu sahədən müəssisə gəlir də əldə edə 

bilər, zərər də.Müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı effektiv qərarların qəbul edilməsi İdarə heyətinin 

vaxtında və düzgün idarəetmə uçotunun məlumatları ilə təmin etməsindən asılıdır.Maliyyə 

hesabatlarında təqdim olunan müəssisənin maliyyə vəziyyəti investorların, kreditorların, 

müştərilərin qərarlarından çox asılıdır.Beləliklə, idarəetmə, maliyyə və vergi uçotu sistemlərinin 

effektiv qurulması son dərəcə vacibdir.[2] 

Azərbaycandayerli biznesimizin tətbiqlərindən olanCənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya 

regionunda elektron hökumət həlləri üzrə aparıcı sistem inteqratorlarından biri olan yerli 



SINAM şirkəti maliyyə hesabat  sistemi yaratmış və bu sahədəyerli biznesimizin öncül 

nümunəsidir.[3] 

Mühasibat uçotuna biznesin və iqtisadiyyatın dili deyirlər. Bu dil ilə müəssisələrin hazırki 

vəziyyətini, onların gələcəyi haqqında proqnozları öyrənmək olar. [4] 

Tezisdə mühasibat uçotunun əsasları, mühasibat uçotu göstəricilərinin təhlili, uçotun təşkili və 

müxtəlif növ müəssisələrdə uçotun aparılması qaydaları veriləcəkdir. 

 

  19. 

Qurbanlı Aynur Eliyar qızı 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə  

Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi”  

publik hüquqi şəxsinin Layihə idarəetmə ofisinin müdiri 

 

Rəqəmsal Hökumətdə Məlumat İdarəetmə Həlləri 

Xülasə 

Rəqəmsal hökumətdə dövlət qurumlarının informasiya sistemlərinin idarə 

olunması, dövlət qurumları arasında inteqrasiyanın təkmilləşdirilməsi eyni zamanda data 

kirliliyinin aradan qaldırılması hal-hazırda vacib faktorlardan biridir. Eyni zamanda 

texnologiyalardan istifadə etməklə yeni sistemlərin yaradılmasına ehtiyac duyulur. 

Yaranmış sistemlərdə məlumatların idarəedilməsi əsas məsələlərdən biridir. 

Açar sözlər: informasiya sistemləri, dataların anonimləşdirilməsi, rəqəmsal hökumət, 

servislərin inteqrasiyası. 

 

 
20.                                 R.ü.f.d, baş məllim Məmmədova Ülviyyə Məmmədəli qızı 

Allahverdiyev Şakir 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası, 

İnzibati İdarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: allahverdiyevsakir00@gmail.com 

 

E-dövlətSistemində “Big Data”: İmkanlarvəPerspektivlər 

mailto:allahverdiyevsakir00@gmail.com


Açar sözlər: e-dövlət, açıq dövlət, açıq verilənlər, böyük verilənlər, bulud infrastrukturu 

 İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması dövlət idarəçiliyi sistemində informasiya 

resurslarının istifadə imkanlarına dair mövcud təsəvvürləri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Açıq 

şəkildə təqdim olunan aktual, etibarlı informasiya hakimiyyət orqanları arasında informasiya 

mübadiləsinin təmin olunması şəraitində dövlət idarəçiliyi sisteminin “mühərrikinə” çevrilir. 

Bununla yanaşı, informasiya cəmiyyətinə keçid dövlət idarəçiliyi sisteminin funksionallığına dair 

baxışları da dəyişmişdir. İKT-nin inkişafı, elektron dövlət (e-dövlət) quruculuğu dövlət idarəçiliyi 

sisteminə və siyasi proseslərə ciddi şəkildə təsir göstərməkdədir. Hazırda qabaqcıl 

texnologiyaların inkişafı və dövlət xidmətlərinə qoyulan tələblər e-dövlətin funksiyalarını 

transformasiya etməkdədir. Səmərəli dövlət idarəçiliyi mexanizmlərinin formalaşdırlması birbaşa 

demokratiyaya hədəflənən yeni e-dövlət konsepsiyasının yaradılmasını zəruri edir. E-dövlət 

sistemləri mürəkkəb struktura malik olmaqla vətəndaşlara və biznes sektoruna müxtəlif xidmətlər 

göstərir. Bu sistemlərdə verilənlərin həcmi terabaytlarla ölçülür və bu səbəbdən “Big data” bu 

gün üçün böyük aktuallıq kəsb edir. Vətəndaşlara və biznes sektoruna səmərəli xidmətlərin təklif 

olunması və gələcək üçün effektiv tətbiqlərin yaradılması baxımından e-dövlət layihələrinin 

həyata keçirilməsində “Big data” texnologiyasının tətbiqi imkanları nəzərdən keçirilməlidir. “Big 

data” texnologiyasının tətbiqinin əhəmiyyəti ondadır ki,E-xidmətlərə çıxışı və səmərəliliyinin 

artırır, e-dövlət portalının istifadəçiləri ilə əks əlaqənin yaradılmasında bir başa rol oynayır, 

istifadəçilərə göstərilən dövlət xidmətlərinin genişləndirilməsinə yardım edir. E-dövlətdə “Big 

data”nın mənbələri kimi elektron hökümət portalı, vətəndaşların elektron müraciətləri, 

informasiya mərkəzlərinə edilən müraciətlər, mesajlar və zənglər, sosial şəbəkələr və digər 

mənbələr göstərilə bilər. “Big data”nın düzgün və ardıcıl istfadəsi e-dövlət sisteminin 

səmərliliyinin artırmaqla yanaşı, ümumilikdə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafının yüksək 

səviyyəsinə nail olmağa imkan verəcək. 

Magistr işində “Big data”-nın mahiyyəti, onun əhəmiyyəti, yaranma mənbələri, istifadə 

formaları araşdırılır.  

 Həmçinin, dissertasiya işində “Big data”-dan Azərbaycanda dövlət idarəçiliyində, 

xüsusəndə E-dövlət sistemində istifadəsi təhlil olunur və bunun yaradacağı üstünlüklər qeyd 

edilir. 

 Eyni zamanda, “Big data”-dan Azərbaycanda dövlət idarəçiliyində, xüsusəndə E-dövlət 

sistemində tətbiqinin ən yaxşı perspektivinin ortaya qoyulması üçün bu sahədə dünya ölkələrinin, 

xüsusən də inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi tədqiq edilir. 

 

R.ü.f.d, baş məllim Məmmədova Ülviyyə Məmmədəli qızı 

Allahverdiyev Şakir 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası, 

İnzibati İdarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: allahverdiyevsakir00@gmail.com 

 

E-dövlətSistemininAnalizində Data Mining TexnologiyalarınınTətbiqİmkanları 

Açar sözlər: e-dövlət; big data; data mining; text mining. 

 E-dövlət quruculuğu dövlətlə vətəndaş arasında informasiya mübadiləsi və öhdəliklərin 

qarşılıqlı olaraq "rəqəmsal mühitdə" davamlı, etibarlı, şəffaf bir şəkildə reallaşdırılmasını ifadə 

edir. Big data, buludhesablamalare-dövlətin son inkişafmeyllərikimigöstərilir. E-

dövlətdəmüxtəliftəbiətli (mətn, video, audio) məlumatlartoplanır. Aydındırki, e-

mailto:allahverdiyevsakir00@gmail.com


dövlətineffektividarəolunmasındabuməlumatlarınanalizimühüməhəmiyyətkəsbedir. Bu 

isəməqaləninaktuallığınıgöstərir. Verilənləreksponensialsürətləartdığındanənənəviməlumat 

(data) emalıvasitələrivətexnologiyalarıbuməlumatlarınanalizindəfaydalı ola bilmir. Big data 

analitikləribunun text və data mining texnologiyalarıvasitəsiləmümkünolduğunuqeydedirlər.E-

dövlətdə data mining - dövlətvebsaytlarındaverilənlərin (məlumatların) 

qərarqəbuletmədəistifadəolunabiləcəkfaydalıbiliyəçevrilməsiprosesidir. Data mining 

verilənlərbazasındangizli, ammafaydalıbilyinaşkarlanmasınıhəyatakeçirir. Aşkaredilmiş bilike-

dövlətsistemindəxidmətinkeyfiyyətininyaxşılaşdırılmasındaistifadəolunabilər. Qeydedəkki, data 

mining metodlarımarketinq, maliyyəvəsəhiyyəsahəsindədəuğurlatətbiqedilir. E-

dövlətmühitindəməlumatlarınçoxböyüksürətləartdığınıvəbuməlumatlarınəksəriyyətininmətnşəkl

indəsaxlanıldığınınəzərəalsaq, text mining metodlarının da data mining-

ləyanaşıyüksəkpotensiala malik olduğunuqeydedəbilərik. Text mining statistika, maşıntəlim, 

məlumat-axtarış, data mining, linqvistikavətəbiidilemalıanlayışlarınıbirarayagətirənnisbətən yeni 

fənlərarasısahədir. Bu avtomatikolaraqmüxtəlifyazılımənbələrdəninformasiyanınçıxarılmasıilə 

yeni, əvvəllərməlumolmayaninformasiyanınkompütertərəfindənaşkarolunmasıprosesidir. E-

dövlətdəistifadəolunan text mining metodlarıbunlardır: informasiyanınaxtarışı, 

informasiyanınçıxarılması, mövzununizlənilməsi, referatlaşdırma, təsnifat, konsepsiya (anlayış) 

əlaqələri, informasiyanınvizuallaşdırılmasıvəsualıncavablandırılması. 

Elektronməlumatlarınsaxlanmasıproblemləriböyükçətinlikləryaradır. Nəticədə, Big data 

analitikasınıninkişafıbuprobleminöhdəsindəngələbilərvəe-

dövlətlayihələrininsəmərəlihəyatakeçirilməsinəköməkedəbilər.  

Magistr işində “Data mining” texnologiyasınınmahiyyəti, onun əhəmiyyəti, istifadə 

formaları araşdırılır.  

 Həmçinin, dissertasiya işində “Data mining”-dən Azərbaycanda dövlət idarəçiliyində, 

xüsusəndə E-dövlət sistemində istifadəsi təhlil olunur və bunun bizə yaratdığı üstünlüklər qeyd 

edilir. 

 Eyni zamanda, “Big data”-dan Azərbaycanda dövlət idarəçiliyində, xüsusəndə E-dövlət 

sistemində tətbiqinin ən yaxşı perspektivinin ortaya qoyulması üçün bu sahədə dünya ölkələrinin, 

xüsusən də inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi tədqiq edilir. 

 
21.                                    Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qurbanova Nəzakət 

Ağayev Asəf 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  

inzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: aaghayev2019@ada.edu.az 

 

Bakı şəhərində kredit əməliyyatlarının verilənlər bazasının işlənməsi və tətbiqi 

 

Xülasə 

 

Açar sözlər: Kredit əməliyyatlarında verilənlər bazası, Verilənlər bazasının tətbiqi, Verilənlər 

bazasının inkişaf istiqaməti, Azərbaycan Kredit Bürosu 

Hal-hazırda bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) fəaliyyətində verilənlər 

bazasının mövcudluğu çox böyük bir önəm kəsb edir. Belə ki, verilənlər bazasının köməyi ilə bu 

qurumlar müştərilər haqqında lazımlı informasiya əldə edə bilir. Bu müştərilər həm fiziki şəxslər, 

həm də hüquqi şəxslər ola bilər. Bank və “BOKT”ların da fəaliyyəti digər kommersiya təşkilatları 

kimi gəlir əldə etmək istiqamətində qurulub. Bu səbəbdən kredit əməliyyatları zamanı müştərinin 



əldə etdiyi krediti vaxtında və problemsiz şəkildə ödəməyi bu qurumların əsas hədəflərindəndir. 

Bunun üçün isə məhz verilənlər bazası gərəkdir. Verilənlər bazasının köməyi ilə müştərinin kredit 

tarixçəsinə nəzər yetirmək, müvafiq analizlər aparmaq və qərar vermək olar. Bundan əlavə bu 

qurumlarkredit tarixçəsini əsas götürərək müştəriləri seqmentlərə ayıra və müsbət kredit 

tarixçəsinə malik olan müştərilər üçün xüsusi kredit təklifləri hazırlayaraq onların davamlı 

müştəriyə çevrilməyini təmin edə bilərlər. Bankların öz daxili verilənlər bazasından əlavə hal-

hazırda mərkəzləşdirilmiş bir sistemə malik olan “Azərbaycan Kredit Bürosu” da 

mövcuddurvəfəaliyyətsahəsini get-gedəgenişləndirir. Dahaöncə 

“MaliyyəBazarlarınaNəzarətPalatasıyanındaMərkəzləşdirilmişKreditReyestri” bazasında olan 

bütün məlumatlar artıq “Azərbaycan Kredit Bürosu”naötürülüb. Bu 

qurumuntərəfdaşıolmaqlaborcalanınşəxsiməlumatları,kreditməlumatlarınınicmalı,borcalanınakti

vöhdəlikləri,borcalanınbağlanmışöhdəlikləri,borcalanınzaminolduğuolduğuöhdəliklərkimiməlu

matlarıəldəetməkmümkündür.Burada həm fiziki, həm də hüquqi şəxslərin məlumatları davamlı 

şəkildə yenilənir və qurumlar üçün əlçatan vəziyyətə gətirilir.Ölkənin yeganə kredit bürosu olan 

“Azərbaycan Kredit Bürosu”fiziki və hüquqi şəxslərə məxsus məlumatları toplayır, təhlil edir və 

müxtəlif şirkətlərə potensial müştərilərini qiymətləndirmək, mövcud müştərilərinin davranışlarını 

izləmək və portfelin idarə edilməsi ilə bağlı həlləri təqdim etməklə onların risklərini 

minimallaşdırmağı təklif edir. 

Magistr işində Bakı şəhərində kredit əməliyyatları zamanı verilənlər bazasının tətbiqinin vacibliyi 

qeyd olunur və onun rolu ətraflı öyrənilir. 

Dissertasiya işində verilənlər bazasının əhəmiyyəti və Azərbaycanda onun inkişafı ilə bağlı 

görülən işlər araşdırılır. 

Tədqiqat işində isə xaricdə tətbiq olunan analoji təcrübələrin ölkəmizə uyğunluğu müzakirə 

olunur və bunlar istifadə olunduğu təqdirdə mümkün olacaq inkişaf istiqamətləri aydınlaşdırılır. 

 

22.                                            Xubanov Ayxan Valeh oğlu, doktorant 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 

 Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

 

О СЕГОДНЯШНЕЙ РОЛИ ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

XÜLASƏ 

 

Açar sözlər:банк, технология, инновация, финансы, онлайн. 

 

 В данном тезисе рассматривается место технологий в современном хозяйстве. 

Упоминаются технологические инновации в финансовой среде. Указывается как они 

меняют финансовый сегмент. Отмечаются определённые сферы, внутри которых они 

имели место. Указываются технологические возможности азербайджанских банков. 

 



 

23.                                        İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Əmiraslanov Azər 

Nağıyev Mərdan 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  

inzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: naghiyev10@gmail.com 

 

Qeyri-neft sektorunun inkişafında İlham Əliyevin innovativ tənzimləmə tədbirləri 

 

Açar sözlər:inkişaf strategiyası, siyasi-iqtisadi imkanlar, ixracat, beynəlxalq arena 

Son illər ərzində qeyri-neft sahələrinin ölkənin iqtisadiyyatında xüsusi rol oynaması bu sahəyə 

marağı artırmışdır. Qeyri-neft sektorunun inkişafında bir sıra uğurlu addımlar atılmış, mühüm 

nailiyyətlər qazanılmışdır. Əldə olunan müvəffəqiyyətlər nəticəsində qeyri-neft sahələrinin 

ümumi daxili məhsul səviyyəsində rolu artmış və hətta üstünlük təşkil etməyə başlamışdır. Bu 

sahəyə aid olan yüksək ixrac potensiallı məhsulların istehsalı genişləndirilmişdir. 

Ümumilli lider Heydər Əliyevin perspektivli inkişaf strategiyasını hazırki dövrdə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev müvəffəqiyyətlə davam etdirir. Bununla da, 

Azərbaycanın beynəlxalq arenadakı nüfuzu genişlənir, siyasi-iqtisadi imkanları artır.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev rəqabət qabiliyyətli qeyri-neft 

məhsullarının istehsalının və ixracatının artırılması, yerli və dünya bazarına çıxışının təmin 

edilməsi məqsədilə AR Konstitusiyasına xüsusi maddə əlavə etmiş və müxtəlif inkişaf 

proqramlarının hazırlanmasına dair təlimatlar vermişdir.  

 “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasının əsas məqsədi müəyyən olunmuş, 

yüksək ixrac istiqamətli iqtisadiyyata keçid  edilmişdir. Konsepsiyada nəzərdə tutulan əsas 

məsələlərdən biri qeyri-neft sahəsinin inkişafını qorumaqla ixracatı artırmaqdan ibarətdir.  

İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin nəticələri, artan göstəricilər sosial və iqtisadi 

nailiyyətlərin qazanılmasına zəmin yaradır və görülən tədbirlərin uğurlu olmasını əks etdirir. 

Prezident İlham Əliyevin praqmatik, çevik siyasəti nəticəsində bütün nəzərdə tutulan sosial-

iqtisadi proqramların tam həyata keçirilməsi mümkün olmuşdur. Qeyri-neft sektorunun daha da 

genişləndirilməsi, neft sahəsindən asılılığın qismən azaldılması, bununla bağlı qurulan biznes 

sahələrinin daha da artırılması bütün bunları əldə etmək üçün əsas rol oynamışdır.  
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Обеспечение безопасности для удаленных сотрудников 

 

 

Ключевые слова: удаленная работа, VPN, MFA, SASE, RSA. 

 

Сегодняшние обстоятельства показали нам, важность удаленной работы. Удаленная 

форма работы может послужить возможность для внешних атак. Организация 

безопасности удаленной работы более важно нежели обычной. В моей презентации будут 

показаны способы защиты удаленных сетей. 



Актуальность темы подтверждается происшествиями этого года, такие как: пандемия, 

чрезвычайные происшествия, военные действия и сетевые ограничения. 

В теме описаны такие технологии как VPN, MFA и SASE. 
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TRİZ METODOLOGİYASININ İDARƏETMƏ SAHƏSİNƏ TƏTBİQİ 

 

Açar sözlər:TRİZ, TRİZ matrisi, Genrich Altshuller,İdarəetmə, Problem, Yaradıcı problem 

həlli, İdeal həll yolu, İdarəetmə metodologiyası, Müasir menecment 

 

 Hal-hazırda, daim dəyişən dünyamızda qlobal rəqabət durmadan artır, informasiya 

texnologiyaları və digər müvafiq amillərin inkişafına imkan yaradan elm, bilik əsaslı 

idarəetməyə doğru bir dəyişiklik müşahidə edilir. Belə ki,  cari dövrdə şirkətlərin müxtəlif 

idarəetmə problemləri ilə üzləşməsi açıq bir həqiqətdir. Yaranan bütün bu problemləri optimal 

şəkildə həll edə bilmək üçün ilk öncə onları dərindən təhlil etmək, idarəetmə ilə bağlı hər il nəşr 

olunan minlərlə mətn və aparılan tədqiqatlarla tanış olmaq və tətbiq etmək ehtiyacı ilə üzləşirik. 

Lakin, onu qeyd etməliyik ki, adətən müasir menecerlərin problemlərin həlli üçün sərf etməyə 

kifayət qədər zamanı olmur və hal-hazırda zamanın düzgün idarə edilməsi məsələsi də 

idarəçilərin qarşısında duran prioritetlərdən biridir. 

Tezisdə yaranan problemlərin daha sürətli, dəqiq və yaradıcı şəkildə həlli üçün TRIZ 

metodologiyası menecerlərə bələdçi olmaqla yaradıcı bir problem həlli vasitəsi kimi təqdiq 

edilir və bütün bunlar mövzunun müasir dövrümüzdəki aktuallığının bariz nümunəsidir. 

TRIZ, eyniadlı rus dilindəki cümlənin(Теория Решения Изобретательских Задач) 

qısaltması kimi elmə bir termin kimi daxil edilmişdir. TRIZ, Genrich Altshuller tərəfindən 

1946-cı ildə, müxtəlif problemlər üçün həll konsepsiyalarını təmin edə bilən empirik 

məlumatlara əsaslanan güclü bir metodologiyadır. 

 TRIZ metodologiyası, Altshuller tərəfindən Texnologiya və Mühəndislik Matrisi olaraq 

inkişaf etdirilməsi ilə eyni zamanda ilk dəfə 1960-cı illərdə müxtəlif sahələrdə də istifadə 

edilməyə, sınanılmağa başlanmışdır. 

TRIZ ilə problem həll etmə üsulu dörd mərhələli bir proses kimi qiymətləndirilə bilər: 

1. Problemin müəyyənləşdirilməsi 

2. Müəyyən edilmiş problemin ümumi TRIZ prinsipləri ilə müqayisəsi və uyğunlaşdırılması 

3. Sonra bu problemlərə uyğun ümumi TRIZ həlli 
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4. Son mərhələdə ideal həll hazırlanır. 

 

 

 

 

2. 
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                         Magistrant: Həsən Qahirli 

 

 

Xülasə 

Azərbaycanda logistikanın inkişafının ölkə iqtisadiyyatına təsirinin təhlili 

 

Açar sözlər:İpək yolu, regional güc. 

 

Son illərdə dünya ölkələrinin inkişafını təmin edən əsas amillərdən biri logistik fəaliyyət 

və onun ticarətdə yaratdığı üstünlüklərdir.Ölkəmizdə logistikanın sürətli inkişafı üçün dövlət 

proqramı həyata keçirilməkdədir. Dissertasiya işində uyğun olaraq logistik fəaliyyətin zəruriliyi, 

logistika sahəsində özəl sektorun iştirak səviyyəsinin artırılması, Azərbaycanda logistikanın 

hazırki vəziyyəti,logistikanın inkişafını təmin edən amillər və bu inkişafın ölkə iqtisadiyyatına 

təsirinin tədqiqi, qlobal trendlər kimi başlıqlara baxılır. 

“Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” 

dövlət proqramının l-ci mərhələsi yekunlaşmışdır. Bu mərhələdə nəzərdə tutulan bir çox işlər 

uğurla yerinə yetirilmişdir. Logistika mərkəzi istifadəyə verilmiş, yeni iş yerləri yaradılmış,  

məşğulluq gücləndirilmiş, kadrların ixtisasının artırılması istiqamətində və həmçinin logistik 

infrastrukturun yaxşılaşdırılmasında bir çox işlər görülmüşdür.  

Dissertasiya işində logistikanın yüksək inkişaf etdiyi ölkələrdən olan Almaniya, 

Hollandiya kimi ölkələr analiz edilib və onların təcrübəsinin tətbiqi məsələsi təhlil olunur. 

Həmçinin logistik fəaliyyətin ölkənin ticarətinə, digər sektorların inkişafına, ölkənin idxal-ixrac 

qabiliyyətinə təsiri və s kimi məsələlərətoxunulur.  

Ən böyük uğurlardan biri Bakıdan Naxçıvana dəmiryolu xətti bərpa ediləcək və 

Türkiyədən Naxçıvana dəmiryolu çəkiləcəyi planlaşdırılıb və bu istiqamətdə ilkin araşdırmalar 

başa çatıb. Sözsüz ki, buda logistika və ticarətin inkişafına güclü təkan verəcəkdir.  
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AZƏRBAYCANDA AZAD İQTİSADİ ZONALARIN İQTİSADİ İNKİŞAFDA ROLU 

 

 

Açar sözlər:Azad iqtisadi zona, Gömrük və vergi güzəştləri, Beynəlxalq təcrübə, Perspektiv 

imkanlar 

 

 Müasir dövrdə Azad iqtisadi zonalar dünya iqtisadiyyatının təməl halqalarından birini 

təşkil edir. İlk növbədə onu qeyd etməliyik ki, Azad iqtisadi zonalar ölkənin xüsusi rejim altında 

fəaliyyət göstərən bir hissəsidir və həmin ərazi üçün xüsusi iqtisadi qanunvericilik, gömrük, vergi, 

lisenziyalaşdırma güzəştləri və bu kimi digər stimullaşdırıcı alətlər tətbiq edilir. Bu zonalar 

kapitalın ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsi, ixrac səbətinin genişləndirilməsi, maliyyə 

daxiolmalarının artması, yerli sahibkarların dünya iqtisadi mühitinə inteqrasiya olması, yerli 

məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

Bununla yanaşı regionda məşğulluğun gücləndirilməsi, yeni iş yerlərinin açılması, ixtisaslı 

kadrların peşə və təhsil təcrübələrinin artırılması və elmi araşdırma mərkəzlərinin 

yaradılmasıazad iqtisadi zonaların insan kapitalının inkişafında da önəmli rol oynadığının 

göstəricisidir. Bu baxımdan “Azad iqtisadi zonalar Azərbaycanda strateji idarəetmə aləti kimi” 

mövzusu aktuallıq kəsb edir. 

 Magistr işində Azad iqtisadi zonaların nəzərəi-metodoloji əsasları araşdırılır, müasir 

dövrdə həmin zonaların əhəmiyyəti və iqtisadi inkişafda rolu öyrənilir. 

 Həmçinin, aparılan tədqiqat işində Azərbaycanda Azad iqtisadi zonaların yaradılması ilə 

bağlı mövcud vəziyyət və dövlət strategiyasının istiqamətləri qeyd olunur. İşdə Azad iqtisadi 

zonaların inkişaf etdiyi xarici ölkələrin təcrübəsinə də istinad edilir. 

 Eyni zamanda, dissertasiya işində Azərbaycanda Azad iqtisadi zonaların yaradılmasında 

və inkişafında perspektiv imkanlar göstərilməklə yanaşı ölkəmizdə beynəlxalq təcrübənin müsbət 

tərəflərinin tətbiqinin əhəmiyyəti vurğulanır. 
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Sahibkarlıq fəaliyyətində risklərin əmələ gəlməsi  

 

Açar sözlər: sahibkarlıq fəaliyyəti, risklər, müstəqillik, təşəbbüskarlıq, cavabdehlik. 

 

 

Risk problemi xüsusi sahibkarlıq fəaliyyətində əldə edir. Buna görə də, sahibkarlıq 

fəaliyyəti zamanı kritikvəziyyətlərin yaranması ehtimalı da öyrənilməlidir. 

Müəssisələr və sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında dünya təcrübəsində qəbul edilən 

qanunvericiliyin təhlili sahibkarlıq fəaliyyətini – vətəndaşların və bütövlükdə cəmiyyətin mənfəət 

əldə etmək məqsədilə risk və əmlak öhdəliyi şəraitində həyata keçirdikləri müstəqil fəaliyyət kimi 

göstərir. Sahibkarlığın mərhələləri daha çox müstəqillik, təşəbbüskarlıq, cavabdehlik, risk, fəal 
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axtarış, dinamiklik,sürətli hərəkət etmək qabiliyyəti kimixarakterizə olunur. Bütün bunlar son 

nəticədə iqtisadi fəaliyyətin tərkib hissələri kimi qəbul edilməlidir. Məhz, bundan sonar bu 

fəaliyyəti sahibkarlıq və ya biznes adlandırmaq olar. 

Sahibkarlıq fasiləsiz olaraq ideya baxımından ona nailiyyət qazandıran fəaliyyətin yeni 

növlərini axtarır. Nailiyyət isə son nəticədə məhsulun, texnologiyanın, malın keyfiyyətini, 

qiymətini istehlakçı dairəsinin və  s. bu kimi amillərin dəyişməsindən asılıdır. 
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Biznes-inkubatorların əlverişli innovasiya mühitinin yaradılmasına təsiri 
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Xülasə 

Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti üçün daha da əlverişli mühitin yaradılması 

məqsədilə əsaslı şəkildə islahatların aparılması da məhz ölkədə həyata keçirilən iqtisadi 

inkişaf strategiyasının tələblərindən irəli gəlir.  Dünya praktikasında sübut olunmuşdur ki, 

ideyadan birinci dayanıqlı gəlirə gedən yol daim uzun və narahat olur. Sürəklilik, enerji 

sərfi və nəhayət biznesin uğurlu alınıb-alınmaması bir sıra amildən asılıdır ki, bunlardanda 

ən mühümləri biznesin makro mühüti və infrastrukturdur.   Biznes inkubatorların 

infrastrukturu dedikdə isə biz əsasən kommunikasiya sistemini başa düşürük. Bura biznesin 

inkişafına kömək edən, fəaliyyət prosesini tənzimləyən resurslar, informasiyalar və 

xidmətlər aiddir. Biznesdə innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirmək üçün isə yerli 

orqanların əlində proqramlar olmalıdır və bu proqramlar da aşağıda göstərilən məsələləri 

əhatə etməlidir: 

 Biznesin inkişafı üçün şəraitin yaradılması 

 Kiçik biznesi dəstəkləmək ücün infrastrukturun yaradılması. 

 

Kiçik biznesın infrastrukturun yaradılmasında tehnoparkların rolu böyükdür. 

Texnoparklar bir və ya bir neçə universitet, həmçinin elmi-tədqiqat mərkəzləri ilə 

birbaşa və ya ortaq fəaliyyətləri ilə əlaqədər olub, tərkibində elmi nəticələrə və 

yüksək texnologiyalara əsaslanan şirkətlərin qurulması və inkişafına təşəbbüs 

göstərmək üçün qurulur. Texnoparkda fəaliyyət göstərən şirkətlərə, universitet 

innovativ elmi nəticələrinin transfer edilməsi və işin idarə olunması sahələrində 

dəstək verir. Bu proseslərdə bütün yanaşmalar təşəbbüskarlıq və müəllif 

hüquqlarının qorunması müstəvisində həyata keçirilir.  

 Belə desək, texnoparklar yeni ideyaların formalaşmasından başlayaraq onun tətbiq 

olunması və inkişaf etdirilməsi üçün hərtərəfli şəraitin olduğu (şirkətlərlə ortaq fəaliyyətlər 

və s.) innovativ fəaliyyərləri təmin edən məkandır. Başqa sözlə texnoparklar insan 

kapitalını sürətli inkişaf etdirən quruluşlar olub, yüksək texnologiyaları istehsal edən 

quruluşlardır.  
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Cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafı kontekstində 

korporativ sosial məsuliyyət 

 

Xülasə 
Sivil dünyada biznesin sosial məsuliyyətinin artan populyarlığı, Azərbaycan cəmiyyətin 

inkişafındakı sosial rolunu yenidən düşünməklə əlaqəli yeni iş formalarına keçməsini aktuallaşdırır. 

Bu gün dünya epidemiya ilə mübarizəni davam etdirdikdə, şirkətlər sosial məsuliyyət proqramlarını fəal 

şəkildə həyata keçirməli və hərtərəfli xeyriyyə yardımı göstərməlidirlər, bu çətin vaxtda köməyə ehtiyacı 

olan insanlar  var. 

Sosial siyasətdə yeni qüvvələr balansının formalaşması kontekstində işəgötürənlərin sosial 

məsuliyyətinə və dolayısı ilə müasir şəraitdə əsaslandırılmasına və qiymətləndirilməsinə ehtiyac 

artmaqdadır. 

Əminliklə deyə bilərik ki , bu gün heç kim kənarda gala bilməz: yalnız birgə səylərlə COVID-19-

u məğlub etmək olar. Bu səbəbdən, məsuliyyətli bir çəmiyət olaraq bu mübarizənin önündə dayanan 

insanlara və xüsusilə xəstəxanalara,  iş adamları xeyriyyə yardımın göstərmək məsuliyyəti var. 

Azərbaycanda dövlət və biznes arasındakı qarşılıqlı əlaqə və bu səbəbdən də korporativ sosial məsuliyyət 

inkişaf mərhələsindədir . 

Bu gün Qarabağ müharibəsinin fəsatları və koronavirus pandemiyası səbəbindən  korporativ sosial 

məsuliyyət siyasətində ciddi dəyişikliklər oldu. Bütün şirkətlər çox çətinliklərlə üzləşdi: işi necə aparmaq, 

işçiləri qorumaq üçün hansı tədbirlər görmək, müştəriləri saxlamaq üçün nə etmək lazımdır? 

Məqalədə Azərbaycanda sahibkarlığın sosial məsuliyyətinin inkişafına təsir göstərən milli xüsusiyyətlər 

müəyyənləşdirilir və milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla ölkəmizdə həyata keçirilməsinə ən uyğun olan 

sahibkarlığın sosial məsuliyyət konsepsiyasının mahiyyəti əks olunur. 

 

 

7. 

i.ü.f.d.,dos.Bağırzadə Murad 

FİDAN CƏFƏROVA 

Azərbaycan Respublikasnın Prezidenti 

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 

İnzibati idarəetmə fakültəsi, regional idarəetmə ixtisası, magistr II kurs tələbəsi 

E-mail: fidan.cafarova@inbox.ru 

Regionlarda sosial infrastrukturun inkişaf etdirilməsi imkanları 

Açar sözlər: regional inkişaf, sosial inkişaf,sosial infrastruktur 

Xülasə 

Azərbaycan  istər neft gəlirləri, istərsə də bu sahə ilə bağlı ölkəyə daxil olan xarici 

investisiyalar hesabına böyük iqtisadi artım potensialı əldə etmişdir. Lakin bu dövrlərdə həm 

dövlət, həm də cəmiyyət olaraq qarşımızda duran əsas problem əldə edilən bu sürətli artım 

tempini kompleks iqtisadi inkişafa çevirməkdir. Bu yolda atılan ən mühüm addım isə mövcud 

maliyyə imkanlarından sosial inkişaf, xüsusilə sosial infrastrukturun inkişafı istiqamətində 
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istifadə etməkdir. 2003-cü ildən başlayaraq qəbul edilən proqramlar bu sahədə dövlətin müəyyən 

tədbirlər görmək istədiyini göstərir.  

Apardığımız araşdırmanın məqsədi:Azərbaycan hökuməti iqtisadiyyatda əldə edilən 

sürətli artımın kompleks inkişafa çevrilməsi yönündə müəyyən addımlar atmağa çalışır və bu 

sahədə əsas diqqət regionlara yönəldilmişdir. Bu istiqamətdə görüləcək tədbirlər əsasən biri 

yoxsulluğun azaldılması, digəri isə regionların inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş iki mühüm proqram 

çərçivəsində həyata keçirilir. Dövlətin qəbul etdiyi proqramlarda istər yoxsulluqla bağlı 

proqramda, istərsə də regional inkişafla bağlı proqramda sosial sferanın inkişafı, xüsusilə də onun 

infrastruktur təminatı ilə bağlı bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. 

Əldə edilən ilkin nəticə(lər):Regionlarda sosial inkişafın təmin edilməsi böyük ölçüdə 

sosial infrastrukturun inkişafından asılıdır. Bu sahəyə qoyulan investisiyalar sosial infrastruktur 

xidmətlərinin intensivləşməsi və keyfiyyət göstəricilərinin artmasına səbəb olacaq ki, bu da 

regionlarda inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi olan insan kapitalının artması ilə 

nəticələnəcəkdir. Yüksək insan kapitalı isə daha yüksək gəlir, başqa sözlə daha az yoxsulluq 

deməkdir. 

 

 

8. 

i.ü.f.d.,dos. ABDULLAYEVA R.S. 

XƏLİLOVA ŞƏHANƏ 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası, 

İnzibati idarəetmə fakültəsi,regional idarəetmə ixtisası, magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: wehane.xelilova@gmail.com 

 

 

Xülasə  

 

AZƏRBAYCANDA REGİONAL İQTİSADİ İNKİŞAFIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ 

 MEXANİZMİ 

 

Açar sözlər: regionaliqtisadi inkişaf, iqtisadi inkişaf strategiyası, sosial-iqtsadi inkişaf, dövlət 

tənzimlənməsi 

 

Mövzunun аktuаllığı. Bildiyimiz kimi, bаzаr iqtisаdi sistemində iqtisаdi inkişаfın 

tənzimlənməsi qаrşıdа durаn bаşlıса məqsədlərdən biridir. Keçid dövründə dаvаmlı iqtisаdi 

inkişafı təmin etmək üçün özəlləşdirmək və səhmləşdirmək kifаyət etmir. İqtisаdi inkişаfа nаil 

olmаq üçün ölkə regionlаrındа mövсud təbii resurslаrdаn səmərəli istifаdə etmək, regionlаrdа 

sosiаl-iqtisаdi inkişаfа nаil olmаq bаşlıса şərtdir. Ümumiyyətlə, ölkə iqtisаdiyyаtını beynəlхаlq 

səviyyədə iqtisаdi inkişаf səviyyəsinə çаtdırmаq üçün yuхаrıdа qeyd edilənlərlə birgə regionаl və 

sаhəvi dövlət siyаsəti, birbаşа və dolаyı dövlət müdахiləsi tələb olunur. İqtisаdçılаrın əksəriyyəti 

keçid dövrünün iqtisаdiyyаtını təhlil edərək belə nətiсəyə gəlirlər ki, bu dövrdə dövlətin rolu 

nəzərdə tutulаndаn çoх dаhа genişdir.  

Аzərbаyсаn Respublikаsındа iqtisаdiyyаtın inkişаfı müstəqilliyin əldə edildiyi ilk illərdə 

neft sektorundаn аsılı olmuş, ölkədə təkistiqаmətli iqtisаdi inkişаflа əlаqədаr regionlаrаrаsı 

disproporsiyаlаr аrtmış, işçi qüvvəsinin pаytахt ərаzisinə ахını bаş vermişdir. Belə şərаitdə 

regionlаrdа sosiаl-iqtisаdi inkişаfа nаil olmаq üçün tədbirlər görülməsi dövlətin bаşlıса 

vəzifələrindən biri olmuşdur.  

Müstəqilliyin ilk illərindən belə vəziyyətdə ölkənin iqtisаdi böhrаndаn qurtulmаsınа səbəb 

olаn ”Əsrin müqаviləsi"nin bаğlаnmаsı ulu öndər Heydər Əliyevin uzаqgörənliyinin bаriz 
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nümunəsidir. Ulu öndər H. Əliyevin uzаqgörənliyi sаyəsində ölkə böhrаn vəziyyətindən çıxarıldı. 

Bаzаr iqtisаdiyyatı sisteminin bərqərаr olunmаsı və iqtisаdi inkişаfın təmin edilməsi 

istiqаmətində əsаslı qərаrlаr qəbul edildi. Ulu öndər H.Əliyev - "müstəqilliyin əldə edilməsi nə 

qədər çətindirsə, bu tаriхi nаiliyyətin qоrunmаsı оndаn dа çətindir" - demişdir.  

Heydər Əliyev siyаsətinin dаvаmçısı kimi İlhаm Əliyev isə böhrаndаn çıхarılmış 

Аzərbаyсаndа dаvаmlı iqtisаdi inkişаfа nаil olunmаsı yolundа qərаrlаr vermiş, bir sırа fərmаnlаr 

imzаlаmışdır. Regionlаrdа və ümumiyyətlə ölkədə sosiаl-iqtisаdi vəziyyəti yахşılаşdırmаq 

məqsədilə Аzərbаyсаn Respublikаsı Prezidenti 11 fevrаl 2004-сü ildə "Аzərbаyсаn Respublikаsı 

regionlаrının sosiаl-iqtisаdi inkişаfı Dövlət Proqrаmı"nı təsdiq etdi. 2004-2008-сi illəri əhаtə 

edən bu Proqrаm, 14 аprel 2009-сu ildə təsdiqlənən “Аzərbаyсаn Respublikаsı regionlаrının 

2009-2013-сü illərdə sosiаl-iqtisаdi inkişаfı Dövlət Proqrаmı”, 27 fevrаl 2014-сü ildə təsdiqlənən 

“Аzərbаyсаn Respublikаsı regionlаrının 2014-2018-сi illərdə sosiаl-iqtisаdi inkişаfı Dövlət 

Proqrаmı” qаrşıyа qoyulmuş regionаl siyаsətin reаllаşdırılmаsı, саri məqsədlərə yiyələnməsi, 

təbii-iqtisаdi imkаnlаrdаn, elmi-teхniki və kаdr potensiаlındаn, yerli və хаriсi investisiyаlаrdаn 

səmərəli istifаdə edilməsi, regionlаrаrаsı disproporsiyаlаrın аzаldılmаsı və yа ləğv edilməsi 

məqsədlərini güdür. Dövlətin və сəmiyyətin mənаfeyi üçün qeyd edilənlərin reаllаşdırılmаsının 

təmin edilməsi və stimullаşdırılmаsı, həyаtа keçirilən regionаl siyаsətin reаllаşdırılmаsındаn əldə 

edilən nətiсələr bu tədbirlərin uzlаşdırılmаsını, əlаqələndirilməsini, vахtаşırı təhlilini vасib edir.  

Dissertasiya işinin məqsəd və vəzifələri. Dissertasiya işinin bаşlıса məqsədi ölkədə yeni 

iqtisаdi düzəndə, yeni mülkiyyət formаlаrı şərаitində, müхtəlif dərəсələrdə, zəif və yа güсlü 

inkişаf etmiş regionlаrın mövсudluğu şərаitində dövlətin regionаl iqtisadi inkişafın dövlət 

tənzimlənməsi mexanizminin işlənib hаzırlаnmаsı, buna dаir nəzəri-metodoloji аspektlərin 

öyrənilməsi, tədqiq edilməsi, elmi сəhətdən əsаslаndırılmаsındаn ibаrətdir. 

Dissertasiya işində Аzərbаyсаn Respublikаsının regionаlаrı tədqiqаt obyekti kimi 

götürülmüşdür və yuхаrıdа qeyd edilən məqsədlərə nаil olmаq üçün bir sırа məsələlərin həlli 

nəzərdə tutulur: 

- regionаl iqtisadi sistemin prinsiplərini bаzаr münаsibətləri şərаitində аrаşdırmаq; 

- regionаl inkişaf – dövlət tənzimlənməsini araşdırmaq, tətbiq edilməsi аrdıсıllığını 

аydınlаşdırmаq; 

- regionаl iqtisadi inkişafın dövlət tənzimlənməsi mexanizminin həyаtа keçirilməsi 

qаydаlаrını tədqiq etmək; 

- regionun iqtisadi inkişafının tətbiq edilməsi proqrаmlаrının işlənib hаzırlаnmаsı və həyаtа 

keçirilməsi istiqаmətlərini tədqiq edərək müvаfiq təkliflər vermək. 

Dissertasiya işinin qısа nətiсələri. Təhlillərin sonundа аşаğıdаkı nətiсə və təkliflər əldə 

edilmişdir: 

Regionlаrdа mövсud təbii resurslаrdаn səmərəli istifаdə etmək və bu təbii sərvətlərin 

regionlаrdа emаlı ilə əlаqədаr müəssisələr təşkil etmək, nətiсə etibаrilə dünyа bаzаrınа, inkişаf 

etmiş ölkələrdə olduğu kimi hаzır, son məhsulu çıхаrtmаq olаr. Regionlаrdа ölkə üçün strаteji 

əhəmiyyət kəsb edən məhsullаrın istehsаlınа dövlət dəstəyinin olmаsı, ölkədə iхrас potensiаlının 

аrtmаsınа səbəb olаr. Həmçinin iqlim tipi, torpаq növü və bu kimi digər аmillərin imkаn yаrаtdığı, 

regionlаr üçün хаrаkterik olаn kənd təsərrüfаtı məhsullаrının istehsаl edilməsinə və dünyа 

bаzаrınа çıхаrılmаsınа şərаit yаrаtmаq, gömrük rüsumlаrındа bu сür məhsullаrın iхrасı üçün 

güzəştlər tətbiq etmək, хаriсi və yerli investisiyаlаrın regionlаrа сəlb edilməsi üçün tədbirlər 

yerinə yetirmək və regionlаrdа sosiаl-mədəni vəziyyəti yахşılаşdırmаq, təhsili, səhiyyəni, kаdr 

hаzırlığını dаim inkişаf etdirmək olаr. 

 

 

9. 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Muradov Allahyar 

Tapdıqlı Səbinə 



Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  

inzibati idarəetmə fakültəsi, magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: sebinetapdiqli@gmail.com 

 

 

 

 

Xülasə  

Təşkilatda biliklərin idarə olunmasının əhəmiyyəti 

 

Açar sözlər:Biliklərin idarə olunması strategiyası, Təşkilatda bilik mühiti yaratmağın tələbləri, 

Bilik iqtisadiyyatının mahiyyəti 

 

 Pandemiya dövrü bir daha sübut etdi ki, biliklərin idarə edilməsi texnologiyalarından 

istifadə etməyən müəssisələr dünya bazarlarında mövcudluğunu qoruya bilməz.Effektiv Bilik 

İdarəetməsi, xüsusən uzaqdan iş prosesində baş verən çətinliklərin həllinə kömək edə bilər.Belə 

bir şəraitdə şirkətlərin biliklərə görə özünü fərqləndirməsi məqsədəuyğundur.Əgər təşkilatlarda 

biliklərin idarə edilməsi texnologiyası yoxdursa, iş yerindən uzaqda olmaq sənədləri axtarıb 

tapmağı, digər mütəxəssislərlə  əməkdaşlıq etməyi daha da çətinləşdirir. Artıq məlumdur ki, 

biliyin idarə olunması strategiyası hər hansı bir müəssisənin bazardakı mövqeyinə birbaşa təsir 

göstərir. Bütün bunlar, “Təşkilatda biliklərin idarə olunmasının əhəmiyyəti” mövzusunun 

Azərbaycanda və dünyada aktuallığını əks etdirir. 

Ümumiyyətlə, bilik mühiti yaratmaq təşkilati dəyərlərin və mədəniyyətin, insanların davranış və 

iş qaydalarının dəyişdirilməsini, insanların müvafiq informasiya mənbələrinə asanlıqla daxil 

olmasını tələb edir.Bilik iqtisadiyyatını digərlərindən fərqləndirən cəhət, onun əsas amilinin 

bilik və insan kapitalı olmasıdır.Bilik idarəçiliyi mahiyyət etibarilə insanlarla əlaqəlidir. 

(bilikləri necə yaratdıqları, paylaşdıqları və istifadə etdikləri ilə bağlı). Buna görə də, bilik 

idarəetmə vasitəsi insanların düşüncə və davranış tərzlərinə həssas bir şəkildə tətbiq edilməsə 

faydasız olacaqdır. 

        Tezisdə təşkilatda biliklərin idarə olunması strategiyasının əhəmiyyəti,bilik iqtisadiyyatı, 

bilik mühiti yaratmağın əsas tələbləri araşdırılır. 

 

 

10. 

i.ü.f.d.,dos. Qarayev N.Ə. 

Rəhimli Fidan 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası magistrant II kurs tələbəsi 

E-mail: rehimlifidan97@gmail.com 

 

Dövlət xüsusi biznes tərəfdaşlığının innovasiya iqtisadiyyatında rolu 

 

Açar sözlər: dövlət, biznes, innovasiya, milli iqtisadiyyat 

 

XÜLASƏ 

 

Müasir iqtisadi inkişafın fərqləndirici cəhəti elmin istehsala təsiri ilə yanaşı iqtisadi 

mühitin də elmi-texniki fəaliyyətə əks təsirinin güclənməsidir. Elmi-texniki tərəqqi fundamental 

və nəzəri tədqiqatları, tətbiqi axtarışları, konstruktor-texnoloji işləmələri, yeni texnika 
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nüxsələrinin hazırlanması, sınaqdan keçirilməsi, mənimsənilməsi, sənaye üsulu əsasında istehsalı 

və iqtisadiyyata tətbiqi mərhələlərini özündə birləşdirən mürəkkəb və fasiləsiz bir 

prosesdir.Dövlətin  iqtisadi inkişafın müasir mərhələsində elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin 

mənimsənilməsi iqtisadi artımın həlledici amilinə çevrilmişdir. Elmi-texniki tərəqqinin 

nailiyyətlərinin iqtisadiyyatlaşdırılması və cəmiyyətə, nisbətən az zaman kəsiyində, ictimai fayda 

gətirməsinə səbəb onun çoxplanlılığı, əhatə miqyasının genişliyidir. Təsir sferası və ölçüsünə 

görə elmi-texniki tərəqqi ictimai-iqtisadi, sosioloji prosesləri özülündən zirvəsinə qədər əhatə 

etməklə onların mahiyyətində dəyişiklik aparır, onlara yeni keyfiyyət verir. 

Dissertasiyanın məqsədi.Bu gün innovasiya fəaliyyəti istənilən müasir iqtisadi modelin 

əsasını təşkil edir və məlumdur ki, innovasiya prosesinin hərəkətverici qüvvəsi bir tərəfdən 

maliyyə resursu olmaqla, digər əsas elementi insane amili, yeni texnika və texnologiyanı 

yaratmaq və tətbiq etmək bacarığına malik olan mühəndis və peşəkar işçi qüvvəsi təşkil edir. 

Sənaye müəssisələrinin kommersiya fəaliyyətinin kəmiyyət tərəfi deyil, keyfiyyət tərəfi – 

«neçəliyi» yox,«necəliyi» – burada (firmada) həyata keçirilən innovasiyasın (yeniliketmənin) 

miqyasından bilavasitə asılı olur. Lakin, məhsuldar qüvvələrin ünsürlərində təkmilləşmələr 

olmadan innovasiyanınnəinki miqyasından, hətta, bu prosesin aparılması mümkünlüyündən belə, 

söhbət gedə bilməz.Məhsuldar qüvvələrin ünsürlərinin təkmilləşdirilməsi isə yalnız elmi-texniki 

tərəqqinin təsiri altında baş verir. 

 Azərbaycan Respublikasında «yeni iqtisadiyyatın» sürətli inkişafı, kapital bazarı və yeni 

texnologiyalar arasında artan qarşılıqlı əlaqə, yeni texnologiyaların sosial istiqamətlərinin 

güclənməsi, yeni biliklərin, texnologiyaların, ərzaqların, xidmətlərin yaradılması və istifadəsinin 

miqyaslı xüsusiyyətləri Müasir İnnovasiya Sisteminin ölkənin innovasiya inkişafının institusional 

əsası kimi yaradımasına şərait yaradır. 

Dissertasiyanın nəticəsi.Milli iqtisadiyyatın dirçəldilməsi və inkişafı, ilk növbədə elm 

tutumlu, rəqabətə davamlı istehsal sahələrinin işə düşməsi üçün innovasiya fəaliyyəti 

subyektlərinin bazar münasibətlərinə uyğunlaşdırılması təmin olunmaqla, bu fəaliyyətin dövlət 

tənzimlənməsi sisteminin yaradılması zəruridir.Bu, ilk növbədə onunla şərtlənir ki, innovasiya 

fəaliyyəti bir qayda olaraq yüksək risklə bağlıdır. 

          Bu gün innovasiya fəaliyyəti istənilən müasir iqtisadi modelin əsasını təşkil edir və 

məlumdur ki, innovasiya prosesinin hərəkətverici qüvvəsi bir tərəfdən maliyyə resursu olmaqla, 

digər əsas elementi insan amili, yeni texnika və texnologiyanı yaratmaq və tətbiq etmək 

bacarığına malik olan mühəndis və peşəkar işçi qüvvəsi təşkil edir və dövlət qurumları ilə şəxsi 

biznes strukturlarının tərəfdaşlığı məsələləri aktuallığı ilə fərqlənir. 

 

 

11. 

 

K-t.ü.f.d., dos. İ.A.İbrahimov  

Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti Yaninda  

Dövlət İdarəçilik Akademiyasi  

İxtisas: Dövlət proqramlarının və layihələrin idarə edilməsi 

Magistrant: Salmanova Zəhra Zülfüqar qızı, DPLİ 19/1 

 

 

Azərbaycanda ərzaq istehsalının əsas problemləri 

 

Xülasə 

Açar sözlər: Ərzaq istehsalı problemləri, kənd təsərrüfatı, Azərbaycan, Dövlət Proqramı. 

Azərbaycanda ərzaq istehsalı sahəsinin problemləri dedikdə ət və ət məhsulları istehsalı, süd 



məhsulları istehsalı, yumurta istehsalı, bitkiçilik məhsulları, giləmeyvə, meyvə və tərəvəz məhsulları 

istehsalı və s. sahələrdə yaranan problemlər nəzərdə tutulur. İqtisadiyyatın digər sahələri ilə 

müqayisədə aqrar sahənin inkişafı təbii şəraitlə birbaşa əlaqəli  оlduğu üçün bu sahədə əmək 

məhsuldarlığı nisbətən zəif inkişaf etmişdir. 

Əsas hissə:Azərbaycanda adambaşına 0,55 ha kənd təsərrüfatına yararlı tоrpaq sahəsi düşür. Qeyd 

edim ki, bu göstərici həcmini müəyyən edərkən qarşımıza çıxan Azərbaycanda ərzaq istehsalı 

sahəsində olan problemlər aşağıdakılardır: 

 kənd təsərrüfatı, ərzaq və emal sənayesini material-texniki avadanlıqla təmin edən istehsal 

sahələrinin qismən ya da tamamilə məhdudlaşdırılması; 

 tоrpağın münbitliyinin aşağı düşməsi; 

 tоxumçuluq sisteminin deqredasiyası; 

 əsas fоndların yetərincə ödənilməməsi; 

 xammal və material resursları ilə təchizatın zəifləməsi və s. 

Qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan MDB ölkələri arasında Tacikistandan sonra adambaşına ən az ət 

istehsal və istehlak edən ölkədir. Həmçinin, yumurta istehsalı üzrə Tacikistan və Qırğızıstan istisna 

olmaqla MDB ölkələrindən geri qalır. Bununla yanaşı süd məhsulları, bitkiçilik məhsullarında da 

vəziyyət ürəkaçan deyil. 

Prоblemə sırf Azərbaycan reallıqlarından yanaşdıqda, daxili və xarici mənbədən gələn zərərli  

təsirlər ölkəmizin ərzaq kоmpleksində destruktiv prоseslərə gətirir çıxarır.80-ci illərin sоnu 90-cı 

illərin əvvəllərindən etibarən məhsul istehsalının ilbəil aşağı düşməsi, оnilliklər ərzində 

mərkəzləşdirilmiş iqtisadi əlaqələr sisteminin ləğv olması, qiymətlərin səviyyəsinin yuxarı 

qalxması və iqtisadiyyatda inflyasiyaya meylin genişlənməsi, maliyyə-kredit sahəsində 

defоrmasiyalar və ən nəhayət respublika daxilində etnik-milli, hərbi-siyasi münasibətlərin 

gərginləşməsi nəticəsində torpaqlarımızın 20%-ə qədərinin yaxın dövrə qədər işğalda olması 

ərzaq istehsalı prоblemində daxili amillərin daha qabarıq təsirinə əyani sübutdur. Yuxarıda 

göstərdiyim faktоrlar və ərzaq təhlükəsizliyi istiqamətləri nəzərə alınaraq dövlətimiz “2008-

2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair 

Dövlət Proqramı” qəbul etmişdir. 

 

 

 

 

12. 

Quluzadə Camal 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistrantı  

guluzadejamal@gmail.com 

 

Strateji idarəetmənin anlayışı, mahiyyəti və strateji seçim 

 

 Açar sözlər: İdarəetmə, təşkilat, strategiya, analiz, menecer, strateji hücum, effektiv 

idarəetmə. 

 

XÜLASƏ 

 Strateji idarəetmə, təşkilatın hədəflərini müəyyənləşdirmək, hədəflərə çatmaq üçün 

siyasət hazırlamaq və planlaşdırma və sonra planların həyata keçirilə bilməsi üçün mənbələr 

ayırmaq kimi bir müddət olaraq təyin edilir. Strateji təhlil ümumiyyətlə təşkilatın strateji 

mövqeyini başa düşməklə əlaqədardır. Bu, mühitdə baş verən dəyişikliklər və dəyişikliklərin 



təşkilatın fəaliyyətinə necə təsir göstərməsi ilə əlaqəli bir elementdir.  

Tədqiqatın obyekti və predmeti.Strateji seçimin araşdırılması strateji təhlildə onların nisbi 

üstünlüklərini qiymətləndirmək üçün edilə bilər. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın əsas məqsədi bazar münasibətləri şəraitində 

biznesin inkişafında strateji idarəetmənin kompleks təhlili, tətbiqi və konkret şəraitə uyğun olaraq 

daim təkmilləşdirilməsi yollarını araşdırmaqdan ibarətdir. 

Məqaləninelmiyeniliyi.Strategiyanıntətbiqitəşkilatresurslarınındüzgünyerləşdirilməsini, 

effektivdəyişikliklərinidarəedilməsini, 

təşkilatınstrukturundakımümkündəyişikliklərindiqqətləidarəedilməsinivəeynizamandadiqqətləpl

anlaşdırılmasınıdeməkmümkündür. 

Araşdırmanınməqsədi.Stratejiidarəetmətəşkilatlardasondərəcəzəruriolduğunudeməkolar.Təşki

latdastratejiidarəetmətətbiqedildikdə, 

təşkilatındəyişənmühitdədiqqətmərkəzindəolacağıstrategiyalarıformalaşdırmasınaköməkedir.  

Əldə olunan nəticələr. Nəticəolaraq belə qənaətə gəlmək olar ki,strateji idarəetmə vacibdir, 

çünki insanlara maraqlı tərəflərin hədəflərini nəzərdən keçirmək imkanı verir, çünki məqsədlər 

davranış nümunələrini və gələcəkdə və indiki şəraitdə göstərəcəkləri təsirləri anlamağa kömək 

edir.  

 

 

 

13. 

i.ü.f.d., b/m  QURBANOVA TƏRANƏ 

BAYRAMOV FARİZ 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası,  

inzibati idarəetmə fakültəsi, regional  idarəetmə ixtisası, 

 magistr, II kurs tələbəsi 

E-mail: farizbayram.062@gmail.com 

 

REGİONUN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFINDA VƏ MƏQSƏDLİ PROQRAMLARININ 

(2019-2023-cü illər) REALLAŞMASINDA BƏLƏDİYYƏLƏRİN ROLU 

 

Açar sözlər:Regional inkişaf, sosial-iqtisadi inkişaf, dövlət strategiyası, bələdiyyə qurumları 

 

 Ölkənin inkişafı onun daxilindəki regionların hərtərəfli şəkildə inkişafından birbaşa 

olaraq asılıdır. Ölkəmizdə regionların hərtərəfli inkişafı üçün 2004-cü ildən bəri məqsədli dövlət 

proqramlarıhazırlanır və həyata keçirilir. Burada əsas məqsəd regionların sosial-iqtisadi inkişafı, 

qeyri-neft sahələrinin, o cümlədən emal sənayesinin, xidmət və digər infrastruktur obyektlərin, 

turizmin inkişafının təmin olunması, məşğulluğun səviyyəsinin yüksəldilməsi, eləcə də 

yoxsulluğun aradan qaldırılmasıdır.Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə orqanı olan bələdiyyələr 

regionların sosial-iqtisadi inkişafında çox mühüm rol oynayır, əhatə etdikləri ərazilərin sosial-

iqtisadi potensialından, əmək ehtiyatlarından, yeraltı və yerüstü sərvətlərindən, su və torpaq 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməklə müvafiq ərazinin inkişafına töhfə vermək və əhalinin 

rifahını yüksəltmək imkanlarına malikdirlər.  Bu baxımdan “Regionun sosial-iqtisadi inkişafında 

və məqsədli proqramlarının (2019-2013-cü illər) reallaşmasında bələdiyyələrin rolu” mövzusu 

aktuallıq kəsb edir. 

 Aparılan tədqiqat işində regionların sosial-iqtisadi inkişafının nəzəri-metodoloji əsasları 



araşdırılır, məqsədli proqramların hazırlanmasında dövlət strategiyası müəyyən olunur. 

 Həmçinin, dissertasiya işində regionların sosial-iqtsadi inkişafı ilə bağlı məqsədli dövlət 

proqramlarının icrasına dair mövcud vəziyyət təhlil olunur və qeyd olunur ki, həmin proqramların 

uğurlu icrasında, əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsində bələdiyyə qurumlarının rolunun 

artırılmasının müstəsna əhəmiyyəti vardır. 

 Bununla  əlaqədar olaraq tədqiqat işində vurğulanır ki, 2019-2023-cü illər üçün nəzərdə 

tutulan məqsədli proqramların icrasında bələdiyyə qurumlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

və onların perspektiv imkanlarından istifadə olunması məqsədyönlüdür. 

 

 

 

 

 

 

14.                                                                      Tarix elmləri namizədi, dosent Rövşən 

Muğanlinski 

Qənbərova Nuranə Nuru  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyası, 

Inzibati idarəetmə fakültəsi, magistr ,  II kurs tələbəsi 

E-mail: qanbarova_98@mail.ru 

 

СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИОННОГО РОСТА КОМПАНИИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ 

 

Динамичность развития и глобализация современной мировой экономики 

обусловили необходимость диверсификации как способа снижения рисков 

неопределенности внешней среды и повышения конкурентоспособности компаний. 

Адаптация хозяйствующих субъектов к новому этапу экономического развития - 

многофакторный процесс, требующий использования рыночных методов организации 

производства и существенных финансовых затрат. Если на первом этапе рыночных 

реформ основным направлением было изменение среды функционирования предприятий, 

то в настоящий момент в центре внимания находятся вопросы реформирования самих 

предприятий. Одним из наиболее эффективных вариантов их решения является 

диверсификация деятельности предприятия.Под диверсификацией принято понимать 

распределение инвестированных либо ссужаемых денежных капиталов между 

разнообразными объектами вложений в целях минимизации возникновения рисков потери 

капитала или доходов от него.В стратегическом менеджменте диверсификация означает 

проникновение организаций в новые для себя отрасли.Основная суть стратегии 

заключается в распределении активов предприятия между разнообразными сферами во 

избежания вероятности потери долгосрочной прибыли.  

В данном тезисе раскрываются главные аспекты темы,которые будут более широко 

изучены и написаны в диссертационной работе. 

Целью диссертации является анализ стратегии диверсификационного роста на 

примере компаний,а также исследование возможностей и рисков,возникающих при 

применении данной стратегии. 

Также цель данной работы - сформировать основу для принятия диверсификационных 

стратегических решений, которые создают, а не разрушают стоимость компании. 
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Kərimov Rəfail Ataxan oğlu 

Pirallahı rayon İcra Hakimiyyəti, Ərazi idarəetmə və  

yerli özünüidarəetmə orqanları ile iş şöbəsi, baş məsləhətçisi 

rafail071179@mail.ru 

 

 

“Pirallahı rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı” 

Xülasə 
 

Açar sözlər:dinamik inkişaf, sosial-iqtisadi inkişaf, turizm və ağır sənaye sahələr 

Azərbaycan Respublikasının dinamik inkişafının uğurlu nəticələri Bakının aparıcı 

rayonlarından birinə çevrilmiş Pirallahı rayonunun sosial-iqtisadi inkişafında da özünü göstərir. 

Bu gün Pirallahı rayonu özünün inanılmaz tərəqqi və yüksəliş dövrünü yaşayır. Əlbəttə, bu 

tərəqqiyə və yüksəlişə yol açan müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olmuşdur. Şübhəsiz, Bakı müstəqil Azərbaycanın siması 

kimi çox böyük sürətlə yeniləşir və tamamilə yenidən tikilir, onun bütün infrastrukturu yenidən 

qurulur. 

Pirallahırayonunun iqtisadi və sosial sahələrində baş vermiş dəyişiklikləri əks etdirən 

makroiqtisadi göstəricilər təhlil edilərkən müəyyən olunmuşdur ki, rayonda əhəmiyyətli 

infrastruktur və sosial layihələr uğurla həyata keçirilmiş, geniş abadlıq və quruculuq işləri davam 

etdirilmiş, məhsul istehsalı və xidmət sahələrinin dinamik inkişafı təmin olunmuş, onlara 

mütənasib olaraq sosial məsələlər uğurla həll edilmişdir. 

Ölkəmizdə iqtisadi və digər sahələrdə əldə olunmuş nailiyyətlərdə Bakının digər rayonları 

ilə yanaşı, Pirallahı rayonunun da müstəsna rolu var. Fərəhli odur ki, iqtisadi sahədə baş verən 

dəyişikliklər onlara mütənasib olaraq sosial məsələlərin də uğurla həll edildiyini göstərir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı daxili və xarici 

siyasət kursu, bütün ölkənin,eləcə də regionların sosial-iqtisadi inkişafına yönəlmiş səyləri 

əhalinin güzaranının yaxşılaşdırılmasına, onların maddi rifah halının yüksəldilməsinə 

istiqamətləndirilmiş fəaliyyəti yerlərdə ictimai-siyasi sabitliyin qorunub saxlanılmasını təmin 

etmişdir. 

Bunun nəticəsi olaraq Pirallahı rayonunda aztəminatlı təbəqələrin, əlil və şəhid ailələrinin 

sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, maddi-rifah halının davamlı olaraq yaxşılaşmasına, 

vətəndaşların sosial müdafiəsinin təşkilinə diqqət artırılıb. 

Rayonda turizm və ağır sənaye sahələrinin inkişafı mühüm perspektivə malikdir.  
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