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ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏR 

B. Beynəlxalq elmi konfranslarda təqdim olunmuş və elmi məqalələr kitabında 

çap olunmuş məruzələr: 

B1. “Milli iqtisadiyyatın inkişafında qeyri-neft sektorunun rolu”, II. İqtisadiyyat və və 
İdarəetmə Sahəsində Magistr və Doktorantların Beynəlxalq Elmi Konfransı, Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı şəh., May 2020 

B2. “Makroiqtisadi sabitlikdə iqtisadiyyatın diversifikasiyasının rolu: azərbaycanda 

iqtisadiyyatın diversifikasiyası istiqamətində”, “Nizami Gəncəvi və davamlı inkişaf” 



mövzusunda“II. İqtisadiyyat və və İdarəetmə Sahəsində Magistr və Doktorantların 
Beynəlxalq Elmi Konfransı”, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı şəh., İyun 2021 

B3. “Аzərbaycanda ı̇xracın dı̇versı̇kası̇yasında kı̇çı̇k və orta sahı̇bkarlığın rolunun 
artirilmasi ı̇stı̇qamətlərı̇”, “Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» adlı XV 
Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans, pp: 79-80, Xarkov Milli Avtomobil və Yol Universiteti,  
Noyabr 2021  

B4. “Developmental tendencies in the behavioral motives of end consumers” adlı məqalə. 
“Маркетингова освіта в Україні” adlı V Beynəlxalq Elmi-Praktik İnternet Konfransı, 7-8 
oktyabr 2021, Kiyev, Ukrayna 

B5. “Аzərbaycanda ı̇xracın dı̇versı̇kası̇yasında kı̇çı ̇k və orta sahı̇bkarlığın rolunun 
artirilmasi ı̇stı̇qamətlərı̇” adlı məqalə. “Проблеми та перспективи розвитку 
підприємництва» adlı XV Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans, 26 noyabr 2021, Xarkov, 
Ukrayna 

B6. “Dövlətin innovasiya siyasətinin iqtisadiyyatın rəqabətədavamlı inkişafına təsiri” 
Davamlı inkişaf strategiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər” Beynəlxalq 

Elmi Konfrans, Mingəçevir Dövlət Universiteti, Dekabr 2021 

B7. “Son istehlakçıların davranış motivlərində inkişaf meylləri”, “Zoom” platforması 
üzərindən onlayn formatda təşkil edilən "Ukraynada marketinq təhsili" mövzusunda 5-ci 
beynəlxalq elmi-praktiki konfransı, Kiyev Milli İqtisadiyyat Universiteti, pp: 150-151 
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olunmuş məruzələr: 

E1. “Azərbaycanda sənaye pakları: mövcud vəziyyət və perspektivlər”, “Qlobal 
tendensiyalar və müasir Azərbaycan” mövzusunda Respublika elmi konfransının 
materialları, pp:188-190, Mingəçevir Dövlət Universiteti, May 2018 

E2. “Yerli özünüidarəetmə orqanlarının( bələdiyyələrin) fəaliyyətində ictimai nəzarətin 
əhəmiyyəti”, “Müsair təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” konfransının 
materialları, pp:211-212, Gəncə Dövlət Universiteti, Dekabr 2019 

E3. “Turizmin inkişafında bələdiyyələrin rolunun artırılması imkanları”, Şəxsiyyət, 
cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşma” Respublika Elmi Konfransının 

materialları, pp: 444-446, Mingəçevir Dövlət Universiteti, Dekabr 2019 

E4. “İqtisadiyyatın diversifikasiyasının Azərbaycanın müasir iqtisadi inkişafında rolu”, . 
“Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir 
çağırışlar” Respublika elmi konfransının materialları, pp: 325-327, Mingəçevir Dövlət 
Universiteti, Dekabr 2020 

E5. “Azərbaycanda kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrindən səmərəli istifadə 
imkanları” . “Aqrar tədərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin 
mühafizəsi” Respublika Elmi Konfransı, Qərbi Kaspi Universiteti, Bakı şəh., Yanvar 2021 

E6. “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə “ağıllı şəhər” və "ağıllı kənd" konsepsiyasının tətbiqi 
istiqamətləri”  “Pandemiya dövründə gənclərin tədqiqat problemləri“ mövzusunda elmi-
praktik respublika konfransı, Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Gəncə şəh., Noyabr 

2021 



E7. “Azərbaycanın nəqliyyat-logistika sisteminin inkişafında dəniz limanlarının rolu”, 
Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr edilən “Doktorantların və gənc tədqiqatçıların 
XXIV Respublika elmi konfransı”, Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı şəh., Noyabr 2021 

E8. “Covid-19” pandemiyası dövründə turizm sahəsinin inkişaf problemləri və ilkin 
iqtisadi nəticələri.Dayanıqlı inkişaf. Multidisiplinar elmi jurnal. Mingəçevir-2021 

 

 


