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Qəzənfər Abbasov 

Uçot-analitik sisteminin formalaşmasında “xərclər”, “məsrəflər” və “tədavül xərcləri” 

anlayışlarının elmi araşdırılması  

Xülasə   

Məqalədə bazar iqtisadiyyatı, məhsul istehsalında maya dəyərinin formalaşması, təşkilatın 

təsərrüfat fəaliyyətinin daha yaxşı nəticələr əldə olunmasında səmərəli idarəetmə qərarı qəbul etmək 

üçün nəzarət və uçotdan daima istifadəsinin zəruriliyi göstərilmişdir. Bu zaman təşkilatın 

fəaliyyətinin optimal idarə edilməsi məqsədilə uçot obyektləri haqqında doğru və düzgün 

informasiya əldə edilməsi mühüm an hesab edilir. 

Qeyd edilmişdir ki, idarəetmə uçotu və idarəetmə təhlili, müəssisənin idarəetmə sisteminin 

tərkib hissəsi hesab edilir. İnformasiya bazası kimi idarəetmə təhlili, idarəetmə uçotunun 

əsaslandırılmış məlumatlarının təşkilində daha yüksək riskləri, müəssisənin fəaliyyətində olan ən 

incə yerləri, azsəmərəli, yaxud zərərlə başa gələn məhsul və xidmət növlərini, eləcə də məhsul 

vahidinin maya dəyərinin aşağı salınması ehtiyatlarını müəyyən etməyə imkan yaradır. 

İdarəetmə uçotu və iqtisadi təhlilin əsası kimi qəbul edilən anlayışın nəzərdən keçirilməsində  

“xərclər”, “məsrəflər” və “tədavül xərcləri” əsas göstərici hesab edildiyi göstərilmişdir. Həm nəzəri, 

həm də praktiki nöqteyi-nəzərdən müəssisə və təşkilatların işinin səmərəliliyini təmin etmək üçün 

sözügedən ad altında verilən göstəricilər, onları dəqiq müəyyən etməyə və həmin göstəricilərin hər 

birinin daxili uçot-analitik sistemində iştirakını müəyyən etməyə geniş şərait yaradır. 

 

Газанфар Аббасов 

Научное исследование понятий «расходы», «затраты» и «издержки» в формировании 

учетно-аналитической системы 

Резюме 

В статье рассмотрена важность рыночной экономики, формирования себестоимости в 

производстве продукции, постоянного контроля в учетно-аналитической системе создаваемой 

продукции, использования информации данной системы для принятия эффективных 

управленческих решений, так как это способствует достижению наилучшего результата 

хозяйственной деятельности организации. Особенно важным моментом при этом является 

получение достоверной информации об учетных объектах в целях оптимального управления 

деятельностью организации. 

Отмечено, что управленческий учет и управленческий анализ являются составной 

частью системы управления предприятия. Данные грамотно организованного 

управленческого учета, как информационной базы управленческого анализа, позволяют 

выявить области наибольшего риска, узкие места в деятельности предприятия, 

малоэффективные или убыточные виды продукции и услуг, а также резервы снижения 

себестоимости единицы продукции.   

В статье «расходы», «затраты», и «издержки» были отмечены как основные показатели 

при рассмотрении основополагающего понятия управленческого учета и экономического 

управленческого анализа. Для эффективной работы, как с теоретической, так и практической 

точек зрения учетно-аналитической системы необходимо дать четкое определение данным 

терминам и определить участие каждого из них во внутренней учетно-аналитической системе.  

 

Gazanfar Abbasov 

Scientific research of the concepts “expenses”, “costs” and “charges” in formation of  

accounting-analytical system 

Summary 

The article considers the importance of market relations, formation of the cost price of the 

product output, the constant control in accounting-analytical system of the to be created product, 

using of information of the given system for acceptance of effective administrative decisions as it 

promotes achievement of the best result of economic activity of the organisation. Herewith, 

particularly important point is to get reliable information about accountable items with a view of 

optimum control over activity of organisation. 



Here it is indicated that management accounting and management analysis are the component 

of a control system of the enterprise. The data of competently organized management accounting as 

an information base of the administrative analysis allows revealing areas of the highest risk, 

bottlenecks in enterprise activity, ineffective or unprofitable types of production and services, as well 

as reserves of decrease in the cost price of a production unit.   

The article also indicates “expenses”, “costs” and “charges” as the basic concepts of which 

functioning of the management accounting and the management analysis is considered. For effective 

work as in the theoretical and practical context of accounting-analytical system it is necessary to 

make accurate definition of the given terms and to define participation of each of them in internal 

accounting-analytical system.  

 

 

Açar sözlər: uçot-analitik sistem, idarəetmə uçotu, idarəetmə təhlili, xərclər, məsrəflər, tədavül 

xərcləri, analitik uçot, uçotun analitikliyinin yüksəldilməsi. 

Ключевые слова: учетно-аналитическая система, управленческий учет, управленческий 

анализ, расходы, затраты, издержки, аналитический учет, повышение аналитичности учета. 

Keywords: accounting-analytical system, management accounting, management analysis, 

expenses, turnover costs, analytical accounting, increasing of accounting analyticity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amil Məhərrəmov, Kutais Sarıyev, Hürü Şamilova 

Azərbaycanda innovativ milli biznesin formalaşması və inkişaf istiqamətləri  

Xülasə 

Məqalənin yazılmasında məqsəd ölkənin iqtisadi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq 

innovaniv milli biznesin inkişaf istiqamətlərini, xüsusiyyətlərini və beynəlxalq səviyyədə təzahür 

formalarını müəyyən etməkdən ibarətdir.  

Məqalədə innovativ milli biznesin formalaşmasının ümumi əsasları, maddi-ilkin şərtləri, 

milli və beynəlxalq əmək bölgüsü sistemində rolu məsələləri nəzərdən keçirilir. Burada innovativ 

milli biznesin inkişaf mərhələləri də nəzərdən keçirilir. Məqalədə elmi yenilik kimi qəbul edilə 

bilən əsas məqam ondan ibarətdir ki, burada elm, innovasiya və insan kapitalının inkişafı arasında 

səbəb-nəticə əlaqələri əsaslandırılaraq onun “insan kapitalı” qanunu kimi fəaliyyət mexanizmi 

müəyyən edilmişdir. Beləliklə, məqalədə Azərbaycanda müasir insan kapitalının formalaşmasının 

innovativ milli biznesin inkişafında rolu məsələlərinə də yer verilərək bu rolu təsdiq edən 

arqumentlər göstərilmişdir. 

Daha sonra dünya ölkələrində milli biznesin inkişafının müxtəlif modelləri və istiqamətləri 

şərh olunur. Burada Azərbaycanda innovasiya inkişafının perspektivləri ilə bağlı bir sıra səmərəli 

təklif və tövsiyələr irəli sürülür. Həmin təkliflər iqtisadi subyektlərin təsərrüfat fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsində və ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşmasında 

istifadə oluna bilər. 

 

Амиль Магеррамов, Кутаис Сарыев, Гури Шамилова 

Формирование национального инновативного бизнеса и инаправления его развития в 

Азербайджане 

Резюме 

Целью данного исследования является определение особенностей, направлений 

развития и форм проявления на международном уровне инновативного национального 

бизнеса в соответствии со стратегией национального экономического развития страны. 

В статье рассматриваются общие основы и материальные предпосылки формирования 

национального инновационного бизнеса, а также его роли в системе национального и 

международного разделения труда. Здесь также уделяется место этапам развития 

инновативного национального бизнеса. Одной из достопримечательностей статьи, которая 

может быть принята как научная новизна, является обоснование причинно-следственной 

связи между развитием человеческого капитала, наукой и инновациями, которая 

формулируется как «закон человеческого капитала» и определение механизма его 

функционирования. Таким образом, в статье уделяется место роли формирования 

современного человеческого капитала в развитии инновативного национального бизнеса, и 

приводятся аргументы, подтверждающие эту роль. 

Далее комментируются различные модели и направления развития национального 

бизнеса в странах мира. Здесь выдвигается ряд эффективных рекомендаций и предложений в 

связи с перспективами инновационного развития в Азербайджане, которые могут быть 

использованы в повышении эффективности хозяйственной деятельности  экономических 

субъектов и реализации стратегии социально-экономического развития страны.   

 

Amil Maharramov, Kutais Sariyev, Huru Shamilova 

Formation of innovative national business and directions of its development in Azerbaijan 

Summary 

The purpose of this research is to determine the specifics, directions of development and 

forms of manifestation at the international level of the innovative national business in accordance 

with the country's national economic development strategy. 

The article examines the general frameworks and material prerequisites of the national 

innovation business, as well as its role in the system of national and international division of labour. 

Article also features the stages of development of innovative national business. One of the sights of 

the article, which can be accepted as a scientific novelty, is the justification of the cause-and-effect 



relationship between the development of human capital, science and innovation, which is 

formulated as the “law of human capital” and the mechanism of its functioning is defined. Thus, the 

article focuses on the role of the formation of modern human capital in the development of 

innovative national business and provides arguments that justify this role. 

Further, various models and directions of development of national business in the world 

countries are commented on. Here a number of effective recommendations and proposals are put 

forward in connection with the prospects of innovative development in Azerbaijan, which can be 

used to improve the efficiency of economic activities of economic entities and implement the 

country's socio-economic development strategy. 

 

Açar sözlər: milli biznes, innovasiya potensialı, innovasiya iqtisadiyyatı, innovativ inkişaf, 

innovasiya strategiyası. 

Ключевые слова: национальный бизнес, инновационный потенциал, инновационная 

экономика, инновационное развитие, инновационная стратегия. 

Keywords: national business, innovative potential, innovative economy, innovative development, 

innovative strategy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zərifə Hüseynova 

İqtisadi inkişaf modelinin əsas strateji məqsədləri 

Xülasə 

Məqalədə iqtisadi inkişaf modelinin xarakterik cəhətləri, dayanıqlı və dinamik inkişafın əsas 

istiqamətləri və prinsipləri, dayanıqlı inkişafa nail olmağın məqsədləri, “Milli iqtisadiyyat və 

iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə yol xəritələri”nin prioritet məsələləri, əhalinin sosial müdafiəsi 

sahəsində dövlət siyasətinin əsas strateji istiqamətləri konkret makroiqtisadi statistik materiallar 

əsasında şərh olunur. İqtisadi inkişaf modelinin əsas strateji məqsədlərinə nail olunmasında təhsilin 

rolundan söhbət açılır. 

 

Зарифа Гусейнова 

Основные стратегические цели модели экономического развития 

Резюме 

В статье на основе конкретных макроэкономических статистических данных 

излагаются характерные стороны модели экономического развития, основные направления и 

принципы устойчивого и динамического развития, цели достижения устойчивого развития, 

приоритетные вопросы «Дорожных карт национальной экономики и основных секторов 

экономики», основные стратегические направления государственной политики в области 

социальной защиты населения. В статье также говорится о роли образования в достижении 

основных стратегических целей модели экономического развития.  

 

Zarifa Huseynova  

The main strategic goals of the model of economic development 

Summary 

The article sets forth characteristic aspects of the model of economic development, main 

directions and principles of sustainable and dynamical development, achieving the sustainable 

development goals, priority issues “Road maps for the national economy and main economic 

sectors”, main strategic directions of the state policy in the field of social security of population on 

the basis of concrete macroeconomic statistical materials. The article also explains the role of 

education in achievement of main strategic goals of the model of economic development. 

 

Açar sözlər: dayanıqlı inkişaf, sosial rifah dövləti, həyat keyfiyyəti, Strateji Yol Xəritəsi, insan. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, государство социального благосостояния, качество 

жизни, Стратегическая Дорожная Карта, человек. 

Keywords: sustainable development, social welfare state, quality of life, Strategic Road Map, 

human. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sevinc Аbbаsоvа  

İdarəetmə uçotu sistemində məsrəflərin idarə edilməsinin təşkilati-iqtisadi problemləri və 

onların həlli yolları 

Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi müəssisənin istehsal xərclərinin idarə edilməsi ilə bağlı problemli 

məsələlərə baxılması və idarəetmə uçotu sistemində idarəetməyə uçot-analiltik və iqtisadi yanaşma 

əsasında onların səmərəli təşkili üzrə təşkilati-metodiki tövsiyə və təkliflərin işlənib 

hazırlanmasıdır. 

Tədqiqat metodologiyası idarəetmə uçotu və istehsal xərclərinin idarə edilməsi sahəsində 

yerli və xarici alimlərin elmi əsərlərinə əsaslanır. Qarşıya qoyulan vəzifələrdən asılı olaraq sistemli, 

kompleks yanaşma, analiz və sintez, induksiya və deduksiya, məntiqi ümumiləşdirmə üsullarından 

istifadə edilmişdir. 

Nəticələr. Aparılan araşdırmalar nəticəsində tikinti təşkilatlarının idarəetmə uçotu 

sistemində istehsal xərclərinin səmərəli idarə edilməsində istifadə olunan modellər və metodlar 

daxil olmaqla kompleks yanaşmanın zəruriliyi əsaslandırılıb. 

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, idarəetmə uçotunun nəzəriyyəsi və 

praktikasının gələcək inkişafına, həmçinin tikinti müəssisələrinin əməli fəaliyyətində istehsal 

xərclərinin idarə edilməsinin təşkilinin təkmilləşdirilməsinə müəyyən töhfə verir.  

Nəticə və təkliflər. Əldə edilmiş nəticələr sübut edir ki, xərclərin idarə edilməsinin çətinliyi, 

müxtəlifliliyi bu sahədə gələcək tədqiqatların zəruriliyini şərtləndirir. 

 

Севиндж Аббасова 

Организационно-экономические проблемы управления затратами в системе 

управленческого учёта и пути их решения 

Резюме 

Целью исследованияявляется рассмотрение проблемных вопросов, касающихся 

управления производственными затратами предприятия, и разработка                  

организационно-методических рекомендаций и предложений по их эффективной 

организации в системе управленческого учета на основе учётно-аналитического и 

экономического подхода к управлению. 

Методология исследования основана на трудах отечественных и зарубежных ученых в 

области управленческого учета и управления затратами. В зависимости от поставленных 

задач, использовались методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, логического 

обобщения, системный, комплексный подход. 

Результаты. В результате проведенного исследования обоснована необходимость 

комплексного подхода, включающего методы и модели для эффективного управления 

производственными затратами в системе управленческого учёта строительных организаций. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит определённый 

вклад в cовершенствование организации управления производственными затратами в 

практической деятельности строительных предприятий, а также в дальнейшее развитие 

теории и практики управленческого учета. 

Выводы и предложения. Сформулированные выводы и предложения доказывают, что 

сложность, неоднородность, разнонаправленность управления затратами обусловливают 

необходимость дальнейших исследований в этой области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sevinj Аbbаsоvа 

Organizational-economic problems of cost management in the system of management 

accounting and the ways of their solutions 

Summary 

The purpose of the research is to address the problematic issues related to the management 

of production costs of the enterprise, and to develop organizational and methodical 

recommendations and proposals for their effective organization in the system of management 

accounting based on accounting and analytical and economic approaches to management. 

The methodology of the research is based on the works of local and foreign scientists in the 

field of management accounting and cost management. Depending on the tasks assigned, the 

methods of analysis and synthesis, induction and deduction, logical generalization, a systemic, 

integrated approach were used. 

Results. As a result of the research, the necessity of a comprehensive approach, including 

methods and models for effective management of production costs in the system ofmanagement 

accounting of construction organizations, is justified. 

The practical significance of the research is that it makes a definite contribution to 

improving the management of production costs in the practice of construction enterprises, as well as 

to further developmentof the theory and practice of management accounting. 

Conclusions and proposals. The above conclusions and proposals prove that the complexity, 

dissimilarity, multidirectionality of cost management necessitates further research in this area. 

 

Açar sözlər: idarəetmə uçotu sistemi, məsrəflərin taktiki, strateji, operativ idarə edilməsi, 

məsrəflərin idarə edilməsi metodları, məsrəflərin səmərəli idarəetmə sistemi, uçot-analitik və 

iqtisadi idarəetmə yanaşmaları. 

Ключевые слова: система управленческого учета, тактическое, стратегическое, оперативное 

управление затратами, методы управления затратами, эффективная система управлении 

затратами, учетно-аналитический и экономический подходы к управлению. 

Keywords: management accounting system, tactical, strategic, operational cost management, cost 

management methods, efficient system of cost management, accounting and analytical and 

economic approaches to management. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hacıbala Dadaşov 

Sənaye istehsalı dinamikasının müəyyənləşdirilməsi zamanı mövsümilik  

amilinin nəzərə alınması 

Xülasə 

Məqalədə iqtisadi hadisələrin dəyişməsinə ciddi təsir edən mövsümilik amili tədqiq 

olunmuş, onun əsas istehsal fondlarının və işçi qüvvəsinin qeyri-bərabər istifadə olunması 

səbəbindən ölkə iqtisadiyyatına böyük ziyan vurduğu göstərilmiş, mövsümi tərəddüdləri ölçmək 

üçün tətbiq olunan müxtəlif statistik metodların şərhi verilmiş, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində 

mövsümilik amilinin öyrənilərək müəyyənləşdirilməsinin iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi üzrə 

tədbirlərin işlənib hazırlanması, təşkilati və idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd olunmuşdur. Məqalədə 2011-2015-ci illər üzrə elektrik enerjisi 

istehsalında müşahidə olunan mövsümi tərəddüdlərin müəyyən edilməsi ilə bağlı hesablamalar 

aparılmış və alınmış bütün yekun nəticələr cədvəllərdə əks etdirilmişdir.  

 

Гаджибала Дадашов 

Учет сезонного фактора при определении динамики  

промышленного производства 

Резюме 

В статье изучено значительное влияние сезонных факторов на изменение 

экономических событий, отмечено, что из-за неравномерного использования основных 

производственных фондов и рабочей силы наносится большой ущерб национальной 

экономике страны, описаны разные статистические методы, применяемые для измерения 

сезонных колебаний, также отмечена важность изучения и выявления сезонных факторов в 

различных отраслях эконoмики при разработке мер государственного регулирования 

экономики, а также для принятия решений организационно-управленческого характера. В 

статье рассчитаны сезонные колебания, наблюдаемые в производстве электроэнергии за 

2011-2015 годы и полученные результаты отражены в таблицах. 

 

Hajibala Dadashov 

Consideration of seasonal factors in determination of dynamics of industrial production 

Summary 

In the article was explored considerable influence of seasonal factors on the changes of 

economic events, mentioned, that uneven usage of fixed assets causes great damage to national 

economy of country, were described different statistical methods, which are used for measurement 

of seasonal fluctuations. Also was marked importance of study and identification of seasonal factors 

in different sides of economy for elaboration of measures of state regulation of economy and for 

making organizational and managerial decisions. In the article were calculated seasonal fluctuations 

observed in the production of electricity in 2011-2015 and the results were shown in the tables. 

Açar sözlər: mövsümilik, mövsümi tərəddüdlər, orta səviyyə, mütləq və nisbi kənarlaşma, 

hamarlaşdırma, parametrlər, qiymətlər, indekslər, dinamika sıraları, riyazi metod, mövsümilik 

dalğaları, əmsalları, modelləri.   

Kлючевые слова: сезонность, сезонные колебания, средний уровень, абсолютные и 

относительные отклонения, сглаживание, параметры, значения, индексы, динамические 

ряды, математический метод, сезонные волны, коэффициенты, модели.  

Keywords: seasonality, seasonal fluctuations, average level, absolute and relative deviations, 

equation, parameters, evaluation, indices, time series, mathematical methods, seasonal waves, rates, 

models. 

 

 

 

 



Elman Qasımzadə 

Azərbaycanda qiymət statistikası: cari vəziyyət və perspektivlər 

Xülasə 

Məqalədə ölkəmizdə beynəlxalq standartlara uyğun qiymət statistikasının yaranması, 

inkişafı və bu sahədə gələcək perspektivlərdən, habelə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı fonunda 

inflyasiyanın dinamikası və ona təsir edən amillərdən bəhs olunur. Bununla yanaşı, məqalədə 

inflyasiyanın yaranma səbəbləri, iqtisadi qərarların verilməsində əhəmiyyəti və onun düzgün 

ölçülməsinin vacibliyi göstərilmiş, həmçinin Azərbaycanın statistika sistemində qiymət 

statistikasının yeri, bu sahədə aparılan islahatlar, əldə edilmiş uğurlar və hesablanan göstəricilər 

haqqında geniş məlumat verilmişdir. 

 

Эльман Гасымзаде 

Статистика цен в Азербайджане: текущее положение и перспективы 

Резюме 

В статье дана информация о создании и развитии в нашей стране в соответствии с 

международными стандартами статистики цен, перспективах в данной области, а также 

динамики инфляции и влияющих на нее факторов, на фоне развития экономики 

Азербайджана. Наряду с вышеуказанным, в статье дана подробная информация о причинах 

возникновения инфляции, её значении при принятии экономических решений и важности её 

точного измерения, а также о положении статистики цен в статистической системе 

Азербайджана, реформах проводимых в данной области, достигнутых успехах и 

формируемых показателях.  

 

Elman Gasimzade 

Price statistics in Azerbaijan: current situation and perspectives 

Summary 

The article gives information on the creation and development of price statistics in our 

country in accordance with international standards, perspectives in this field, as well as the dynamics 

of inflation and factors affecting it on the background of the development of the economy of 

Azerbaijan. Moreover, article provide extensive information about inflation reasons, its importance 

in making economic decisions and the importance of its proper measurement, as well as, the position 

of price statistics in the statistical system of Azerbaijan, the reforms implemented in this area, the 

achievements gained, and the calculated indicators. 

 

Açar sözlər: Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF), Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası (AATA), “Ev 

təsərrüfatlarında şəxsi istehlak məqsədləri üçün istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin 

təsnifatı”, tələb, təklif, qiymət indeksi, inflyasiya, əhalinin nominal pul gəlirləri. 

Ключевые слова: Международный Валютный Фонд (МВФ), Европейская Ассоциация 

Свободной Торговли (ЕАСТ), «Классификация используемых товаров, продуктов и услуг 

для личного потребления в домашних хозяйствах», спрос, предложение, индекс цен, 

инфляция, номинальные доходы населения. 

Keywords: The International Monetary Fund (IMF), the European Free Trade Association (EFTA), 

Classification of Individual Consumption According to Purpose, demand, supply, price index, 

inflation, nominal income of population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hicran Cabbarova  

Heyvandarlığın əsas sahələrinin vəziyyəti və inkişaf perspektivləri 

Xülasə 

Məqalədə göstərilir ki, son dövrlər dünyada, eləcə də ölkəmizdə baş verən iqtisadi proseslər, 

dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi, dolların manata nisbətən bahalaşması, qeyri-neft 

sektoruna, xüsusilə kənd təsərrüfatına marağın artmasına səbəb olmuşdur. Heyvandarlığın inkişaf 

etdirilməsi, mal-qaranın baş sayının artırılması, sürü dövriyyəsində aşağı məhsuldarlığı olan        

mal-qaranın daha məhsuldar mar-qara ilə əvəz edilməsi, əhalinin heyvandarlıq məhsullarına olan 

tələbatının yerli məhsullar hesabına ödənilməsi hökümətin əsas vəzifələrindən biridir. Məqalədə 

mal-qaranın baş sayı həm fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları, həm də kənd təsərrüfatı 

müəssisələri üzrə, eyni zamanda heyvandarlıq məhsullarının istehsalı barədə məlumat təhlil edilmiş, 

bu sahədə olan problemlərin aradan qaldırılması yolları barədə təkliflər irəli sürülmüşdür.     

 

Хиджран Джаббарова 

Состояние основных отраслей животноводства и перспективы их развития  

Резюме 

Экономические процессы, происходящие в последнее время как в мире, так и в нашей 

стране, снижение на мировых рынках цены на нефть, подорожание доллара по отношению к 

манату послужило причиной повышения интереса к ненефтяному сектору и, в частности, к 

сельскому хозяйству. Одной из основных задач правительства является развитие 

животноводства, увеличение поголовья скота, замена низкопродуктивного скота более 

продуктивным, удовлетворение спроса населения на продукцию животноводства, прежде 

всего за счет местной продукции. Данные по поголовью скота показаны и по категории 

индивидуальных предпринимателей, семейно-крестьянских и домашних хозяйств, и по 

категории сельскохозяйственных предприятий, в то же время дана информация о 

производстве продуктов животноводства. В статье даны предложения по преодолению 

проблем в отраслях животноводства. 

 

Hijran Jabbarova 

State and development perspectives of basic areas of cattle-breeding 

Summary 

In the article it’s discussed that in recent times the economic processes that have happened 

in the world and in our country, the decrease of the price of petroleum in the world market, the rise 

of dollar compared to manat caused an increase of interests in non-petroleum sector, particularly in 

agriculture. It is one of the main tasks of the government to develop cattle-breeding, to multiply the 

number of animals, to replace the low productive livestock with the more efficient ones in the herd 

volume, to cover the requirements of the population for livestock products on account of domestic 

products. In the article the head number information of the animals has been analyzed by individual 

entrepreneurs, family farms and households as well as by agricultural enterprises, at the same time, 

information on the production of livestock products was given and suggestions on the ways to 

overcome the problems in this field were propounded. 

 

Açar sözlər: Strateji Yol Xəritəsi, kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq, istehsal, baş sayı, diri çəki, 

kəsilmiş çəki.  

Ключевые слова: Стратегическая Дорожная Карта, сельское хозяйство, животноводство, 

производство, поголовье, живой вес, убойный вес. 

Keywords: Strategic Road Map, agriculture, cattle-breeding, production, head number, live weight, 

slaughtered weight. 

 

 

 

 

 



Lala Namazova 

İKT-nin inkişaf indeksi, qlobal rəqabətlilik indeksi – nəzəri-metodoloji məsələlər 

Xülasə 

Məqalədə dünya təcrübəsində informasiya cəmiyyətinin inkişaf səviyyəsinin müqayisəli 

səciyyəsini vermək üçün çoxlu sayda göstəricilərin hesablandığı qeyd olunmuşdur. Müəllif belə 

xarakterli göstəricilərdən olan informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf indeksi və 

qlobal rəqabətlilik indeksinin mahiyyətini və beynəlxalq müqayisəlilikdə rolunu araşdırır ki, bunun 

da ölkədə İKT-nin inkişafının cari vəziyyətinin qiymətləndirilməsində mühüm əhəmiyyəti vardır.  

Лала Намазова 

Индекс развития ИКТ, индекс глобальной конкурентоспособности –  

теоретико-методологические вопросы 

Резюме  

В статье было отмечено, что в мировой практике для сравнительной характеристики 

уровня развития информационного общества исчисляются многочисленные показатели. 

Автор исследует индекс развития информационно-коммуникационных технологий, 

являющийся одним из этих характерных показателей, сущность индекса глобальной 

конкуренции и его роль в международных сопоставлениях, что имеет важное значение в 

оценке текущего состояния развития ИКТ в стране.  

 

Lala Namazova 

ICT development index, global competitiveness index – theoretical  

and methodological issues 

Summary 

Article notes that in the world practice, for a comparative characterization of the level of 

development of the information society, numerous indicators are calculated. The author studies the 

index of the development of information and communication technologies, which is one of these 

characteristic indicators, the essence of the index of global competition and its role in international 

comparison, that is important in assessing the current state of ICT development in the country. 

 

Açar sözlər: informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, elm və innovasiya statistikası, 

göstəricilər sistemi, inkişaf indeksi, rəqabətqabliyyətlilik indeksi. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, статистика науки и 

инновации, система показателей, индекс развития, индекс конкурентоспособности. 

Keywords: information and communication technologies, science and innovations statistics, the 

system of indicators, the development index, competitiveness index. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elnur Rüstəmov 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə ÜDM-in artırılmasında əmək  

məhsuldarlığının rolu 

Xülasə 

Məqalədə qeyd edilir ki, son illərdə ÜDM-in artırılması yolları bir çox dünya iqtisadçılarının 

əsas araşdırmaları sırasındadır. ÜDM bütün iqtisadi fəaliyyət növlərini əks etdirdiyindən onun 

artırılması üçün müxtəlif yollar hazırlanmışdır. Məqalədə 2010-2015-ci illərdə iqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə ÜDM-də və məşğul əhalinin sayında baş verən dəyişikliklər təhlil olunmuşdur. Əmək 

məhsuldarlığının artırılması ilə ÜDM-in artırılması arasındakı əlaqələrə nəzər salınmışdır və bu 

üsulların müsbət və mənfi cəhətləri göstərilmişdir. Əmək məhsuldarlığının iqtisadi fəaliyyət növləri 

üzrə artırılmasında nisbətlərin gözlənilməsinin zəruriliyi qeyd olunmuşdur. Bundan əlavə, istənilən 

iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsində dünya təcrübəsindən istifadə edilməsinin vacibliyi 

göstərilmişdir. 

 

Эльнур Рустамов  

Роль производительности труда в увеличении ВВП  

по экономическим сферам деятельности 

Резюме 

В статье отмечено, что за последние годы способы повышения ВВП находятся в числе 

самых востребованных исследований мировых экономистов. В связи с тем что в ВВП 

отражаются все сферы экономической деятельности, разработаны различные пути его 

увеличения. В статье были проанализированы изменения численности занятого населения и 

ВВП по видам экономической деятельности в 2010-2015 годах. Были рассмотрены связи 

между увеличением ВВП и увеличением производительности труда и показаны 

преимущества и недостатки этого метода. Отмечена необходимость соблюдения 

пропорциональности повышения производительности труда по видам экономической  

деятельности. Кроме этого, показана важность использования мирового опыта при 

выполнении тех или иных  экономических стратегий. 
 

Elnur Rustamov 
The role of productivity of the labour in increasing GDP  

by the areas of economic activity 

Summary 

The article notes that during the recent years the ways of increasing GDP are among the 

most actual researches of the world economists. As GDP reflects areas of all economic activity, 

various ways have been developed to increase it. The changes in the number of employed 

population and in GDP by the areas of economic activity in 2010-2015 were analyzed in the article. 

Increasing labour productivity and the ways of increasing GDP were considered and advantages and 

disadvantages have been indicated here. The necessity of observing rates in increasing labour 

productivity in the areas of economic activity was also mentioned. In addition, the importance to 

use the world experience in the implementation of any economic strategies is noted here.  

 

Açar sözlər: məşğul əhali, ÜDM, məhsuldarlıq, iqtisadi fəaliyyət, innovasiyalar. 

Ключевые слова: занятое население, ВВП, производительность, экономическая 

деятельность, инновации. 

Keywords: employed population, GDP, productivity, economic activity, innovations. 

 

 

 


