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ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLER 

Beynəlxalq elmi konfranslarda təqdim olunmuş və elmi məqalələr kitabında çap 

olunmuş məruzələr: 

1. Sənayenin regionlar üzrə yerləşdirilməsinin əhəmiyyəti. Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu AMEA Gəncə Reqional Elmi Mərkəzi Azərbaycan  

Dövlət Aqrar Universiteti. Modernləşmə və sosial-iqtisadi inkişafın regional 

problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Məqalələr və 

tezislər.Bakı ,2009 

2. “Əlverişli biznes mühitinin yaradılması xüsusiyyətləri” mövzusunda ХV Beynəlxalq 

elmi-praktiki konfrans, Xarkov Avtomobil Yolları Universiteti., Ukraniya-2021 

3. “Qarabağda ekoloji terror və onun aradan qaldırılması yolları” mövzusunda 

Davamlı inkişaf strategiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər 

Beynəlxalq praktiki konfrans., Mingəçevir-2021 

 



Respublika daxili elmi konfranslarında təqdim olunmuş və elmi kitablarda çap 

olunmuş məruzələr: 

1.Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin formalaşması prinsipləri və prolemləri. Mingəçevir 

Politexnik İnstitutunun 10 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransının materialları. səh. 

389-392 

2. Proqramlı idarəetmə  strukturunun təkmilləşdirilməsi. ATU Elmi əsərlər , Bakı,  2003, 

səh.74-75 

3. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsalla istehlakın strukturca əlaqələndirilməsi. ATU 

Elmi əsərlər , Bakı,  2004, səh.55-56 

4. Sənaye müəssisələrində istehsal prosesinin səmərəli təşkili prinsipləri. ATU, Elmi 

əsərlər, IV cild, № 5, Bakı, 2005, səh. 62-64 

5. Müasir şəraitdə təşkilati idarəetmə quruluşunun xarakterini müəyyən edən əsas 

istehsal tipləri. AMEA İqtisadiyyat İstitutu Elmi əsərlər .№ 3, 2010 

6. Azərbaycanda energetika sisteminin müasir vəziyyəti və inki-şaf perspektivləri. MPİ-

nin 20 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları. Mingəçevir. 2011, səh.197-200   

7. Müəssisələrdə texniki vasitələrlə təminat və onlardan səmərəli istifadənin vəziyyəti. 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.  №2. 2011, səh. 377-381 

8. Yüngül sənaye müəssisələrində istehsalın idarə edilməsinin təşkilati strukturunun 

təkmilləşdirilməsi. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu. № 2, 2011 

9. Təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsinin əhəmiyyəti. AMEA Azərbaycan Dövlət Aqrar 

Universiteti. Xəbərlər məcmuəsi “İqtisadiyyat”. № 3, 2012, səh.77-82 

10. Müasir şəraitdə təbiətdən istifadənin lisenziyalaşdırıl-masının əhəmiyyəti. AMEA Aqrar 

Universiteti İqtisadiyyat Xəbərləri. Gəncə. 2013 № 4, səh.148-155 

11. Aran regionlarında investisiya fəaliyyətinin perspektiv inkişaf istiqamətləri. “Dövlətin  

regional siyasətinin real-laşmasında Aran iqtisadi rayonunun rolu: reallıqlar və perspektiv 

inkişaf” mövzusunda respublika elmi-praktik konfran sının materialları. Mingəçevir. 6-7 

dekabr 2013-cü il, səh.147-149 

12. Sənayedə innovasiyaların səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri. ARTN Mingəçevir 

Dövlət Universiteti. Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası. Respublika Elmi 

Konfransının materialları. Mingəçevir 2015, səh.239-241 

13. Ölkənin iqtisadi inkişafında multikultiralizmin rolu. Milli mədəni irs və onun qloballaş 

ma şəraitində təbliği məsələləri Respublika elmi konfransının materialları Mingəçevir – 

2016 

səh 280-282 

14. Azərbaycanda sosial-iqtisadi tərəqqinin sürətləndirilməsin də infrastruktur layihələrin 

rolu. Mingəçevir Dövlət Universiteti.Milli iqtisadiyyat və ayrı-ayrı sektorlar üzrə strateji yol 

xəritəsi: reallıqlar və və hədəflər. Elmi konfrans materialları . 12-13 may Mingəçevir – 

2017, səh. 55-57 

15. Qlobal miqyasda davamlı inkişafda sənaye komplek sinin yeri və rolunun 

qiymətləndirilməsi. ARTN Mingəçevir Dövlət Universiteti. Qloballaşma və regional 

inteqrasiya. Respublika elmi konfransı. Mingəçevir 2016, səh. 146-148 

16. Azərbaycanda sənaye parklarının yaradılmasının sahibkarlığın inkişafına təsiri. AR TN, 

MDU “Qlobal tendesiyalar və müasir Azərbaycan” mövzusuna həsr edilmiş respublika elmi 

konfransının materialları, Mingəçevir, 2018, səh.116-117 

17.Regionların sənaye kompleksinin davamlı inkişafında innovasiya sahibkarlığının rolu. 

Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” mövzusunda 

respublika elmi konfransı. Mingəçevir şəhərii. 6-7 dekabr 2019-cu il 

18. Strateji yol xəritəsi çərçivəsində maşınqayırmanın inkişafı və regional bazarlarda 

payının artırılması potensialı. “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 



strateji yol xəritələrindən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi vəziyyəti haqqında” 

mövzusunda  elmi seminar .Mingəçevir şəhəri. 13  may 2019-cu il 

19. Qarabağın təbii sərvətlərinin respublikanın iqtisadi inkişafına təsiri. AR TN, MDU 

“Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar:reallıqlar və müasir 

çağırışlar” mövzusuna həsr edilmiş respublika elmi konfransının materialları, 11-12 

dekabr 2020, səh.349-350 

20. Yüngül sənaye müəssisələrinin restrukturizasiyası. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Vətən Müharibəsində qazandığımız 

tarixi zəfər Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir” mövzusunda  MDU-da keçirilən elmi-

nəzəri konfransı. MDU, 4 may 2021-ci il 

21. Sahibkarlığın inkişafında Heydər Əliyev siyasətinin əhəmiyyəti. Ümummilli Lider 

Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev Və 

Azərbaycanda iqtisadi islahatlar: nəticələr və perspektivlər” mövzusunda UNEC-də 

keçirilən Respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı şəhəri, 6 may 2021-ci il 

 


