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Vahid Novruzov 

Azərbaycan iqtisadiyyatının Strateji Yol Xəritəsi və inkişaf  

Xülasə 

Məqalədə “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 

Xəritəsi”ndən irəli gələn vəzifələr geniş təhlil edilmişdir. Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş  

şəffaflıq və hesabatlılıq probleminin həlli istiqamətində qarşıya çıxan məsələlərə münasibət 

bildirilmiş və onların həlli yolları haqqında təkliflər verilmişdir. Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş 

vəzifələrin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün əlavə yol xəritələrinin qəbuluna ehtiyac olduğu 

göstərilmişdir. 

 

Вахид Новрузов 

Стратегическая Дорожная Карта экономики Азербайджана и развитие 

Резюме 

В статье широко проанализированы обязательства, вытекающие из “Стратегической 

Дорожной Карты по перспективе национальной экономики Азербайджанской Республики”. 

Выражено отношение к возникающим вопросам решения проблем прозрачности и 

отчетности, предусмотренных в Дорожной Карте и даны предложения о путях их решения. 

Показана необходимость в принятии дополнительных дорожных карт для успешной 

реализации обязательств, предусмотренных в Дорожной Карте. 

 

Vahid Novruzov 

Strategic Road Map of Azerbaijan's economy and development 

Summary 

The article widely analyses obligations under “Strategic Road Map on the perspectives of 

national economy of the Republic of Azerbaijan”. The attitude to the emerging issues of solution of 

transparency and reporting problems envisaged in the Road Map and proposal on ways of their 

solution are provided here. The necessity of adoption of additional road maps for successful 

implementation of obligations stipulated in the road map is shown here. 

 

Açar sözlər: şəffaflıq, rəqabətqabiliyyətlilik, klasterləşmə, investisiyalar, nəzarət, hesabatlıq, yol 

xəritəsi. 

Ключевые слова: прозрачность, конкурентоспособность, кластеризация, инвестиции, 

контроль, отчетность, дорожная карта. 

Keywords: transparency, competitiveness, clustering, investments, control, reporting, road map. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yadulla Həsənli, Gülbala Quliyev 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının Kobb-Duqlas funksiyası ilə təhlili 

Xülasə 

Məqalədə qeyri-neft sektoru olaraq, kənd təsərrüfatının inkişafını zəruri edən amillər 

nəzərdən keçirilmişdir. Kobb-Duqlas funksiyası vasitəsilə kənd təsərrüfatının mühüm göstəriciləri 

olan məhsul buraxılışı, əsas fondlar və məşğul əhalinin sayı arasında qanunauyğunluqlar müəyyən 

edilmişdir. Göstəricilərin zaman sırası üçün qrafiklər qurulmuşdur. Eviews proqram paketi 

vasitəsilə statistik testlər yerinə yetirilmiş və zaman sıralarının stasionarlığı yoxlanmışdır. Aparılmış 

təhlillər əsasında ekonometrik model qurulmuş və Azərbaycanda kənd təsərrüfatı üçün 

qiymətləndirilmiş Kobb-Duqlas istehsal funksiyasının standart şəkli müəyyən edilmişdir. 

Ядулла Гасанлы, Гюльбала Кулиев 

Анализ производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане с помощью 

функции Кобба-Дугласа 

Резюме 

В статье рассмотрены факторы, характеризующие развитие сельского хозяйства, 

являющегося отраслью ненефтяного сектора. С помощью функции Кобба-Дугласа 

определены закономерности между важными показателями сельского хозяйства, такими как 

валовой выпуск продукции, основные фонды и занятость населения. На основе временных 

рядов показателей построены графики. Посредством программного пакета Eviews 

выполнены статистические тесты и проведен анализ временных рядов на стационарность. На 

основе анализа построена эконометрическая модель и определена стандартная форма 

производственной функции, рассчитанной для сельского хозяйства в Азербайджане. 

 

Yadulla Hasanli, Gulbala Guliyev 

Production analysis of agricultural products in Azerbaijan by means of  

function of Cobb-Douglas 

Summary 

In article the factors necessary for development of the agricultural industry which is an 

industry of not oil sector were considered. By means of function of Cobba-Douglas regularities 

between important indicators of agricultural industry as gross output, fixed assets and employment 

of the population are determined. For times series of indicators graphics are constructed. By means 

of a software package of Eviews statistical tests are executed and time series analysis on stationarity 

was carried out. On the basis of the carried out analyses the econometric model is constructed and 

the standard form of the production function calculated for agricultural industry in Azerbaijan is 

determined. 

 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, ümumi buraxılış, ekonometrik model, istehsal funksiyası, zaman 

sıraları, reqressiya tənliyi. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, валовой выпуск, эконометрическая модель, 

производственная функция, временные ряды, уравнение регрессии. 

Keywords: agriculture, gross output, econometric model, production function, time series, 

regression equation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tahir Şükürov 

İstehlak bazarında marketinq logistikasının rolu və səmərəliliyi 

Xülasə 

Məqalədə “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 

Xəritəsi”nin tələblərinə uyğun olaraq, ölkədə logistika xidmətinin rolu, əhəmiyyəti və 

səmərəliliyinin yüksəldilməsinin bəzi strateji məsələlərinə baxılmışdır. 

İstehlak bazarında marketinq logistikasının səmərəli təşkili istiqamətləri və malların 

daşınması və saxlanması ilə əlaqədar logistik xərclərin aşağı salınması yolları müəyyən edilmişdir. 

Məqalədə həmçinin istehlak bazarında marketinq logistikasının mahiyyəti və mal hərəkəti 

prosesində onun rolu və səmərəliliyi nəzəri-praktiki cəhətdən tədqiq edilmişdir. 

 

Тахир Шукюров 

Роль и эффективность маркетинговой логистики на потребительском рынке 

Резюме 

В статье рассмотрены некоторые стратегические вопросы: роль, значение и 

эффективность логистической службы страны в соответствии с требованиями 

“Стратегической Дорожной Карты по перспективе национальной экономики 

Азербайджанской Республики”. 

Определены основные направления эффективной организации маркетинговой 

логистики на потребительском рынке и пути снижения логистических расходов, связанных с 

транспортировкой и хранением товаров. 

В статье также проанализированы сущность маркетинговой логистики, ее роль и 

эффективность в процессе товародвижения с практикой и теоретической точки зрения. 

 

Tahir Shukurov 

The efficiency and role of the marketing logistics in the consumer market 

Summary 

The article considers some strategic issues such as the role of logistic service in the country, 

its efficiency and importance according to demands of “Strategic Road Map on the perspectives of 

national economy of the Republic of Azerbaijan”. 

Main directions of effective organization of marketing logistics in consumer market and ways 

of decreasing of logistic expenses related with transportation and storage of goods have been 

defined here. 

The article also analyses the essence of marketing logistics, its efficiency and role in the 

process of merchandise flow by the theoretical-practical aspect. 

 

Açar sözlər: logistika, mal hərəkəti (yeridilişi), marketinq, ticarət, istehlakçı, istehlak bazarı, 

istehsalçı, daşıma, saxlama, səmərəlilik. 

Ключевые слова: логистика, товародвижение, маркетинг, торговля, потребитель, 

потребительский рынок,  производитель, транспортировка, хранение, эффективность. 

Кеywords: logistics, merchandise flow, marketing, trade, consumer, consumer market, producer, 

transportation, storage, efficiency. 
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Əli Əliyev 

Firmanın innovasiyalı inkişafinda qeyri-maddi aktivlərin rolu və onun qiymətləndirilməsinin 

bəzi məsələləri 

Xülasə 

Biliyə əsaslanan iqtisadiyyata keçid investorların firmanın dəyərinin qiymətləndirilməsinə 

yanaşmalarını dəyişmişdir. Əldə edilən nəticələr qeyri-maliyyə göstəricilərinin nəzərə alınmasının 

daha yaxşı olduğunu göstərir. Bununla əlaqədar olaraq, maliyyə menecerlərinin və investorların 

qeyri-maddi aktivlərin tərkibi və strukturunun, həmçinin onların firmanın dəyərinin yaradılmasına 

təsirini daha dəqiq bilməlidir. 

Məqalədə firmanın dəyərinin artırılması prosesində qeyri-maddi aktivlərin rolunun aşkar 

edilməsi və qiymətləndirilməsi məsələlərinə baxılır.  

 

Али Алиев 

Роль нематериальных активов в инновационном развитии компании и некоторые 

вопросы ее оценки 

Резюме 

Переход к основанной на знаниях экономике изменил отношения инвесторов к оценке 

стоимости компании. Полученные результаты чаще гораздо лучше предсказываются 

нефинансовыми индикаторами, чем финансовыми. В силу этого финансовым менеджерам и 

инвесторам необходимо более четко понимать состав и структуру нематериальных активов, а 

также их влияние на создание стоимости компании.  

В статье рассматриваются вопросы оценки и выявления роли нематериальных активов 

в процессе увеличения стоимости компании. 

 

Ali Aliyev 

The role of intangible assets in innovative development and some issues of its assessment 

Summary 

Transition to knowledge-based economy has changed the attitude of investors to assessment 

of the value of the company. The obtained results often better predict non-financial indicators than 

financial. For this reason, financial managers and investors need to understand more clearly the 

composition and structure of intangible assets as well as their impact on the creation of the 

company's values. 

The article considers issues of assessment and identification of the role of intangible assets 

in the process of increasing the value of the company. 

 

Açar sözlər: qeyri-maddi aktivlər, intellektual kapital, dəyərin yaradılması, şirkətin dəyəri, 

fundamental dəyər, model. 

Ключевые слова: нематериальные активы, интеллектуальный капитал, создание стоимости, 

стоимость компании, фундаментальная стоимость, модель. 

Keywords: intangibles, intellectual capital, creating value, value of the company, the fundamental 

value, model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vüsalə Teymurova 

İnsan kapitalının formalaşmasında təhsilin rolu 

Xülasə  

Azərbaycanın davamlı iqtisadi inkişafının mühüm aspektlərindən biri insan kapitalının və 

bütövlükdə insan potensialının inkişaf imkanlarının genişləndirilməsidir. İnsan kapitalının 

formalaşmasında təhsil həlledici rola malikdir. Bu gün təhsil bazarda təsərrüfat subyektinin 

uğurunun, ölkənin iqtisadi artımının və elmi-texniki potensialın artırılmasının mühüm amilidir. 

Beləliklə, illərlə yığılmış insan kapitalından səmərəli istifadə ölkənin strateji məqsədlərinə nail 

olunmasının və Azərbaycan iqtisadiyyatının yüksəlişinin mühüm əsas şərtlərindən biridir. 

 

BусалаТеймурова 

Роль образования в формировании человеческого потенциала 

Резюме 

Одним из важных аспектов устойчивого экономического развития Азербайджана 

является расширение возможностей развития человеческого капитала и человеческого 

потенциала в целом. Образование играет решающую роль в формировании человеческого 

капитала. Сегодня образование является важным фактором успеха хозяйствующего субъекта 

на рынке, экономического роста страны и увеличения научно-технического потенциала. 

Таким образом, эффективное использование накопленного в течение многих лет 

человеческого капитала является одним из важных условий достижения стратегических 

целей страны и роста экономики Азербайджана. 

 

Vusala Teymurova 

The role of education in the formation of human capital 

Summary 

One of the most aspects of sustainable economic development of Azerbaijan is the 

empowerment of human capital and human development in general. Education plays a crucial role 

in the formation of human capital. Today, education is an important factor in the success of an 

economic entity in the market, the country's economic growth and scientific and technical potential. 

Thus, the effective use of human capital gained during many years is one of the important 

conditions of achieving the strategic objectives of the country and economic growth of Azerbaijan's 

economy. 

 

Açar sözlər: insan kapitalı, təhsil, təhsil sistemi, elmi potensial, modernləşmə. 

Ключевые слова: человеческий капитал, образование, система образования, научный 

потенциал, модернизация. 

Keywords: human capital, education, education system, scientific potential, modernization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Xəqani Məmmədov 

Dayanıqlı inkişafın göstəricilər sisteminin statistik metodlarla tədqiqi 

Xülasə 

Məqalədə dayanıqlı inkişafın qiymətləndirilməsi üçün statistik göstəricilərin təsviri 

statistikası, amil və korrelyasiya təhlili aparılmış və dayanıqlılıq əmsalları hesablanmışdır. Tədqiqat 

aparmaq üçün ənənəvi tədqiqat üsullarından fərqli olaraq, statistik innovasiyalardan, xüsusən 

müasir statistik tədqiqat metodlarından və SPSS proqram paketindən istifadə edilmişdir. Təhlil 

göstərir ki, tədqiqat zamanı statistik innovasiyaların tətbiqi əmək, maliyyə ehtiyatlarına qənaəti və 

daha keyfiyyətli nəticələrin əldə edilməsini şərtləndirir.  

 

 

 

 

Хагани Мамедов 

Исследование систем показателей устойчивого развития с помощью  

статистических методов 

Резюме 

В статье для оценки показателей устойчивого развития, показан факторный и 

корреляционный анализ статистических показателей, дана описательная статистика, 

определены коэфициенты устойчивости. В отличии от традиционного метода, в 

исследивании были использованы статистические инновации, в частности современные 

статистические методы и пакет программ SPSS. Анализ показывает, что использование 

статистических инноваций приводит к экономии трудовых, финансовых ресурсов и 

обеспечивает получение более качественных результатов. 

 

Khagani Mammadov 

Study of the systems of sustainable development indicators using statistical methods 

Summary 

The article presents the descriptive statistics and factor and correlation analysis of statistical 

indicators, the coefficients of sustainability are calculated to estimate sustainable development. In 

contrast to the traditional method the statistical innovations, especially modern statistical methods 

and SPSS software package have been used in research. The analysis shows that the use of 

statistical innovations leads to the saving of manpower, financial resources and provides higher-

quality results. 

 

Açar sözlər: dayanıqlı inkişaf, təsviri statistika, amil və korrelyasiya təhlili, statistik metodlar, 

kompleks tədqiqat. 

Ключевые слова: уcтойчивое развитие, описательная статистика, факторный и 

корреляционный анализ, статистические методы, комплексное исследование. 

Keywords: sustainable development, descriptive statistics, factor and correlation analysis, statistical 

methods, a comprehensive study. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saleh Mövlamov 

Ərzaq təhlükəsizliyinin statistik tədqiqi 

Xülasə 

Məqalədə ərzaq təhlükəsizliyinin əsas göstəriciləri xüsusən, ərzaq məhsullarının istehsalı, 

idxalı, ixracı və istehlakına dair statistik məlumatlar verilmiş və onların dinamikası təhlil edilmişdir. 

Minimum istehlak səbətinə uyğun olaraq, ərzaq tələbatı hesablanmış və ərzaq istehlakı ilə 

müqayisəsi verilərək özünütəminat səviyyəsi müəyyən edilmişdir. Həmçinin ev təsərrüfatlarının 

büdcə müşahidəsi məlumatlarında ərzaq istehlakının xüsusi çəkisi müqayisə edilmiş və ərzaq 

təhlükəsizliyinə təsir göstərən endogen və ekzogen göstəricilər tədqiq edilmişdir.  

Салех Мовламов 

Статистическое исследование продовольственной безопасности 

Резюме 

В статье дана динамика основных показателей продовольственной безопасности, в 

частности производства, импорта, экспорта и потребления продовольствия. В соответствии с 

минимальной потребительской корзиной определены потребности в продовольствии и 

уровни самообеспечения продовольственными товарами. А также проведен анализ 

структуры потребляемых продовольственных товаров в расходах домашних хозяйств и 

исследованы эндогенные, экзогенные факторы, влияющиеся на продовольственную 

безопасность. 

Saleh Movlamov 

Statistical research of food security 

Summary 

The article presents the dynamics of the main indicators of food security, in particular the 

production, import, export and consumption of food. According to the minimum food consumer 

basket the needs in food and the levels of foodstuff self-sufficiency have been identified. The 

structure of consumed foodstuff in household expenditures and endogenous, exogenous factors 

impacting on food security have been also studied. 

 

Açar sözlər: ərzaq təhlükəsizliyi, ərzaq məhsullarının istehsalı, ərzaq məhsullarının ixracı, ərzaq 

məhsullarının idxalı, minimum istehlak səbəti, ərzaq təhlükəsizliyinə təsir edən amillər. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, производство продовольствия, импорт 

продовольствия, экспорт продовольствия, минимальная потребительская корзина, факторы, 

влияющие на продовольственную безопасность. 

Keywords: food security, food production, food imports, food export, the minimum consumer 

basket, the factors affecting food security. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rza Allahverdiyev, Xalıq Nəsibov 

Əhali sayının proqnozlaşdırılması üzrə metodoloji yanaşma aspektləri 
Xülasə 

Məqalədə əhalinin sayının proqnozlaşdırılması üçün lazım olan əsas anlayışlar və 

demoqrafik proqnozların tərtibi üçün informasiya mənbələri verilmişdir. Məqalədə demoqrafik 

proqnozun klassifikasiyaları və variasiyaları göstərilmişdir. Həmçinin demoqrafik 

proqnozlaşdırmanın metodları və bu hesablamalarda istifadə olunan göstəricilər təsvir edilmişdir. 

Proqnozların tərtibi üçün beynəlxalq təcrübədə geniş istifadə olunan koqort-komponent (yaşların 

sürüşdürülməsi) metodu və onun üstünlükləri göstərilmişdir. 

 

 

Рза Аллахвердиев, Халыг Насибов 

Аспекты методологического подхода к прогнозированию численности населения 

Резюме 

В статье описываются основные понятия, исползуемые для прогнозирования 

численности населения и источники информации для составления демографических 

прогнозов. В статье представлены классификации и вариации демографических прогнозов. 

Также описываются методы демографического прогнозирования и показатели, используемые 

в прогнозных расчетах. Описывается широко используемый в международной практике                  

когортно-компонентный метод (метод передвижки возрастов) для составления прогнозов и 

описываются преимущества этого метода. 

 

Rza Allahverdiyev, Khaliq Nasibov 

Aspects of methodological approach to forecasting of population size 

Summary 

The article describes the basic concepts for forecasting of population size and data sources 

for the compilation of population projections. The article presents the classifications and variations 

of demographic projections. It also describes the methods of forecasting and demographic 

indicators used in predictive calculations. Method widely used in international practice, cohort-

component method (classification by year of birth) to make predictions and the advantages of this 

method is presented here. 
 

Açar sözlər: demoqrafiya, proqnoz, əhalinin sayı, əhalinin təbii artımı, miqrasiya, ölüm cədvəlləri, 

ömür uzunluğu, nəsilvermə əmsalı, reproduktiv dövr. 

Ключевые слова: демография, прогноз, численность населения, естественный прирост 

населения, миграция, таблицы смертности, продолжительность жизни, коэффициент 

рождаемости, репродуктивный период. 

Keywords: demography, forecast, size of population, natural increase, migration, life tables, 

expectancy of life, birth rate, fertile period. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elçin Hacı 

Seçmə statistika müşahidələrinin aparılmasının metodoloji əsasları 

Xülasə 

Məqalədə seçmə müşahidələrin təşkili və aparılması üçün həyata keçirilən mərhələlərdən 

bəhs edilir. Burada seçmə müşahidələrinin aparılması mərhələlərinin qarşılıqlı əlaqəsi, layihələrin 

hazırlanması, seçmə müşahidəsi üçün məlumat bazası, ev təsərrüfatlarında və müəssisələrdə seçmə 

müşahidələrin aparılması xüsusiyyətləri, müşahidələr üçün tətbiq edilən seçmə üsulları, seçməyə 

düşən vahidlərin sayının müəyyənləşdirilməsinə təsir edən amillər, seçmənin nəticələrinin 

işlənməsi, müşahidənin xətaları, məlumatların redaktəsi, müşahidələrin keyfiyyətinə nəzarət, 

keyfiyyət göstəriciləri və keyfiyyətin qiymətləndirilməsi məsələləri öz əksini tapmışdır. 

 

Эльчин Гаджи 

Методологические основы проведения выборочных статистических обследований 

Резюме 

В статье представлены этапы организации и проведения выборочных обследований. 

Затрагиваются вопросы взаимосвязи этапов проведения выборочных обследований, 

разработки проектов выборки, базы данных для выборочного обследования, проведения 

выборочных обследований на предприятиях и в домашних хозяйствах, методов выборки, 

применяемых для обследований, ошибок наблюдения и выборки, редактирования данных, 

контроля качества наблюдения, показателей качества и оценки качества, рассматриваются 

факторы, влияющие на определение числа единиц, попавших в выборку, обработку 

результатов.  

 

Elchin Haji 

Methodological basis of conducting sample surveys 

Summary 

Article presents the stages of organizing and conducting sample surveys. Inter-linkage of 

stages of conducting sample surveys, the development of sample drafts, databases for the sample 

survey, conduction of sample surveys in enterprises and households, sampling methods applied for 

surveys, survey and sample errors,  data editing, survey quality control, quality indicators factors 

and quality assessment issues have been reflected, the factors influencing on identifying the size of 

sampled units, processing of results have been reviewed. 

 

Açar sözlər: statistik müşahidə, seçmə, baş məcmu, seçmə məcmu, seçmə vahidi, xəta, keyfiyyət, 

reprezentativlik, qiymətləndirmə, məlumatların redaktəsi, metaməlumat, respondent, dispersiya. 

Ключевые слова: статистическое обследование, выборка, генеральная совокупность, 

выборочная совокупность, единица выборки, ошибка, качество, репрезентативность, оценка, 

редактирование данных, метаданные, респондент, дисперсия.  

Keywords: statistical survey, sample, general population, sampling frame, sample unit, error, 

quality, representativeness, assessment, data editing, metadata, respondent, dispersion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zərifə Nağıyeva 

Statistik tədqiqatın təşkili məsələləri 

Xülasə 

Məqalədə statistik tədqiqatların təşkilinin əsas mərhələləri və seçmə statistik müşahidələrin 

üstünlükləri haqqında məlumat verilmişdir. Burada statistik tədqiqatların tipik sxemi, müşahidə 

proqramının tərtibi, təşkilati məsələlər, seçmə planı, seçmə üsulu, təsadüfi xəta, sistematik xəta, 

reprezentativ xəta, müşahidə məlumatlarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, statistik 

qiymətləndirmə, müşahidə məlumatlarının baş məcmuya şamil edilməsi üsulları təsvir edilir.  

 

Зарифа Нагиева  

Вопросы организации статистического исследования 

Резюме 

В статье дана информация об основных этапах организации статистических 

исследований и преимуществах выборочных статистических обследований. Описаны 

типовые схемы статистических исследований, расматриваются вопросы составления 

программы обследования, составления плана и выбора метода выборки, оценки качества 

данных обследования, статистической оценки, а также представлены методы 

распространения  данных обследования на генеральную совокупность. 

 

Zarifa Naghiyeva 

Issues of the organization of statistical research 

Summary 

The article provides information on the key stages of the organization of statistical 

researches and the advantages of sample surveys. The typical schemes of statistical studies are 

described, the issues of compilation of survey program, compilation of sample design, sampling 

method, survey data quality assessment, statistical estimation are reviewed, the methods of applying 

of survey data to total population are also presented here. 

 

Açar sözlər: statistik tədqiqat, seçmə müşahidələrin təşkili, seçmə xətaları, seçmə metodları, 

müşahidə məlumatların qiymətləndirilməsi.  

Ключевые слова: статистическое исследование, организация выборочных обследований, 

ошибки выборки, методы выборки, оценка данных обследования.  

Keywords: statistical research, the organization of the sample surveys, sampling error, sampling 

methods, assessment of the survey data. 

 


