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Elşən İbrahimov 

Dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində dövlət büdcəsindən 

səmərəli istifadə yolları 

Xülasə 

Məqalədə dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində və geniş təkrar istehsal prosesində 

dövlət büdcəsinin rolu əsaslandırılmış, dövlətin əsas maliyyə sənədi kimi onun əhəmiyyəti şərh 

edilmişdir. Dövlətin əsas maliyyə dayağı olmaqla dövlət büdcəsinin sosial-iqtisadi siyasətin, dövlət 

tənzimlənməsinin və s. həyata keçirilməsində xüsusi rolu vurğulanmışdır. Qeyd edilmişdir ki, 

qloballaşma və inteqrasiya proseslərində səmərəli iştirak etmək, bu proseslərin təsiri ilə formalaşan 

çətin rəqabət mübarizəsində davam gətirmək, həmçinin qlobal iqtisadi məkanda milli və dövlətçilik 

maraqlarını təmin etmək, modern milli iqtisadiyyatın formalaşmasında dövlət büdcəsi xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Davamlı İqtisadi İnkişaf Konsepsiyasının reallaşdırılmasında dövlət 

büdcəsindən səmərəli istifadə istiqamətləri tədqiq edilmiş, müvafiq ümumiləşdirmələr əsasında 

təklif və tövsiyələr verilmişdir. 

 
Эльшан Ибрагимов 

Пути рационального использования государственного бюджета в 

обеспечении устойчивого экономического развития 

Резюме 

В статье обоснована роль государственного бюджета в обеспечении устойчивого 

экономического развития и в процессе широкого воспроизводства, изложено его значение, 

как основного финансового документа государства. Особо подчеркнута роль 

государственного бюджета в введении социально-экономической политики, 

государственного регулирования и т.д., являющегося основной финансовой опорой 

государства. Отмечено, что в вопросах активного участия в процессах глобализации и 

интеграции, противостояния в трудной конкурентной борьбе, складывающейся под 

влиянием этих процессов, а также обеспечения национальных интересов в глобальном 

экономическом пространстве, формирования модернизованной национальной экономики 

государственный бюджет приобретает особое значение. Исследованы направления 

рационального использования государственного бюджета в реализации концепции 

устойчивого экономического развития, на основе общих выводов даны предложения и 

рекомендации. 
 
 
 

Elshen Ibrahimov 

The ways of efficient use of the state budget in the provision of sustainable 

economic development 

Summary 

The role of the state budget in the provision of sustainable economic development and in the 

expanded  reproduction  process  has  been  justified,  its  sense  as  the  financial  document  of  the 
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government has been explained in the article. A special role of the state budget in implementing 

social-economic policy, state regulation and etc. was emphasized, being a main financial support for 

the government. It has been mentioned that the state budget has a great importance in the efficient 

participation in the globalization and integration processes, standing in competitive fighting hardly 

formed due to the influence of this process as well as providing in the global economic sphere the 

national and governmental interest and forming of modern national economy. Rational use of the 

state budget in the realization of Sustainable Economic Development Concept has been researched 

and proposals and recommendations based on relevant general conclusions have been given in the 

article. 

 
Açar sözlər: dövlət büdcəsi, Davamlı İqtisadi İnkişaf Konsepsiyası, ÜDM, sosial-iqtisadi siyasət, 

təkrar istehsal prosesi. 

Ключевые  слова:  государственный  бюджет,  Концепция  Устойчивого  Экономического 

Развития, ВВП, социально-экономическая политика, процесс воспроизводства. 

Keywords: state budget, Sustainable Economic Development Conception, GDP, social-economic 

policy, reproduction process. 
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QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN STATİSTİK TƏDQİQİ 

 
Yaşar Paşa 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 

Həyat keyfiyyətinin statistikası şöbəsinin müdiri 

AZ 1136, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti, 81 

e-poçt: yashar@azstat.org 
 

 

Yaşar Paşa 

Həyat keyfiyyəti və innovasiyalar arasında qarşılıqlı əlaqənin statistik tədqiqi 

Xülasə 
Məqalədə əhalinin həyat keyfiyyəti və onunla sıx bağlı olan həyat səviyyəsi  haqqında 

ümumi məlumat verilmişdir. Əhalinin həyat səviyyəsi və keyfiyyətinə siyasi, iqtisadi, sosial, təbii, 

ekoloji və mənəvi amillərin, eləcə də elmi-texniki inkişafın təsiri vurğulanmışdır. Bununla yanaşı, 

məqalədə həyat keyfiyyətinin müəyyən edilməsinin metodoloji yanaşmaları öz əksini tapmışdır. 

Həyat keyfiyyətinin ümumiləşdirici göstəricisi kimi insan inkişafı indeksi göstərilmişdir. İnnovasiya 

fəaliyyəti haqqında məlumat verilmiş və həyat keyfiyyətinin innovasiyalarla qarşılıqlı əlaqəsinin 

statistik tədqiqi aparılmışdır. Statistik tədqiqat Dünya Bankının hazırladığı məlumatlara 

əsaslanmışdır. İnsan inkişafı indeksi ilə innovasiyalar arasında əlaqənin ekonometrik modeli tərtib 

edilmişdir. 

 
Яшар Паша 

Статистическое исследование взаимосвязи между качеством жизни и инновациями 

Резюме 
В статье представлена общая информация о качестве и уровне жизни населения. 

Подчеркнуто влияние политических, экономических, социальных,  природных, 

экологических и моральных факторов, а также научно-технического развития на качество и 

уровень жизни населения. Кроме того, в статье изложены методологические подходы для 

определения качества жизни. Индекс развития человеческого потенциала был представлен 

как обобщенный показатель качества жизни. Представлена информация об инновационной 

деятельности и проведен статистический анализ взаимосвязи качества жизни и инноваций. 

Статистическое исследование было основано на данных Всемирного банка. Была составлена 

эконометрическая модель взаимосвязи между индексом человеческого развития и 

инновациями. 

 
Yashar Pasha 

Statistical research of the relationship between quality of life and innovations 

Summary 

The article provides general information about the quality of life and living standards of the 

population. The influence of political, economic, social, natural, environmental and moral factors, 

as well as scientific and technological development on the quality and living standards of the 

population was emphasized. In addition, the article sets out methodological approaches to determine 

the quality of life. As a generalized indicator of quality of life, the human development index was 

presented. Information on innovation activity is presented and a statistical analysis of the 

relationship between quality of life and innovation is carried out. Statistical research was based on 

data from the World Bank. It was compiled an econometric model of the relationship between the 

human development index and innovation. 
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Açar sözlər: həyat keyfiyyəti, əhalinin həyat səviyyəsi, həyat keyfiyyətinin müəyyən edilməsinin 

metodoloji yanaşmaları, innovasiya, insan inkişafı indeksi, korrelyasiya əlaqəsi, reqressiya modeli. 

Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни населения, методологические подходы 

определения качества жизни, инновация, индекс человеческого развития, корреляционные 

отношения, регрессионная модель. 

Keywords: quality of life, population living standards, methodological approaches in determining 

the quality of life, innovation, human development index, correlation relation, regression model. 
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Saleh Mövlamov, Şahin Mustafayev 

Enerji təhlükəsizliyin statistik tədqiqi 

Xülasə 

Məqalədə ölkənin dövlət təhlükəsizliyinin tərkib hissəsi olan enerji təhlükəsizliyi kimi ən 

vacib məsələdən, regionlar üzrə enerji ehtiyatlarının qeyri-bərabər paylanması və onların tükənməsi 

problemlərdən bəhs olunur. 

Ölkə üzrə enerji ehtiyatlarının istehlakı, enerji ehtiyatlarının növlərinə görə müqayisəli təhlil 

edilmiş, həmin göstəricilərin dinamik sıraları və müvafiq qrafikləri, Beynəlxalq Enerji Agentliyinin 

2030-cu   ilədək  proqnozları  verilmişdir.  Enerji  təhlükəsizliyinin  təmin  edilməsi  üçün  yeni 
konsepsiyanın hazırlanması, davamlı inkişafı üçün əsas təbii sərvət hesab edilən enerji ehtiyatlarının 

səmərəli istifadəsi, aşağı enerjitutumlu fəaliyyət sahələrinə transformasiya araşdırılmışdır. 
 
 

Салех Мовламов, Шахин Мустафаев 

Статистическое исследование энергетической безопасности 

Резюме 

В статье рассматриваются такие вопросы, как энергетическая безопасность, которая 

является неотъемлемой частью государственной безопасности страны, а также 

неравномерное распределение энергоресурсов и проблемы их исчерпания в регионах. 

Приводятся данные о потреблении энергоресурсов по странам, даны сравнительный 

анализ энергоресурсов, динамика этих показателей и соответствующие графики, прогнозы 

Международного Энергетического Агентства до 2030 года. Были затронуты вопросы 

разработки новой концепции энергетической безопасности, эффективного использования 

энергетических ресурсов, которые являются основными природными ресурсами для 

устойчивого развития и трансформации экономики к отраслям с низким 

энергопотреблением. 
 

 
 

Saleh Movlamov, Shahin Mustafayev 

Statistical Research of Energy Security 

Summary 
The article deals with such issues as energy security, which is an integral part of the 

country's national security, as well as the uneven distribution and problems of exhaustion of energy 

resources in the regions. 

The data on energy consumption by countries, a comparative analysis of energy resources, 

the dynamics of these indicators and the corresponding graphs and forecasts of the International 
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Energy Agency by 2030 are given. The development of a new concept of energy security, the 

efficient use of energy resources, which are the main natural resources for sustainable development, 

and the transformation of the economy of industries to low energy consumption, were investigated. 

 
Açar sözlər: enerji təhlükəsizliyi, enerji istehlakı, yanacaq-enerji kompleksləri, iqtisadiyyat 

sahələri, siyasi enerji təhlükəsizliyi, iqtisadi enerji təhlükəsizliyi, texnogen enerji təhlükəsizliyi, 

beynəlxalq enerji xartiyası. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергопотребление, топливно- 

энергетические комплексы, отрасли экономики, политическая энергетическая безопасность, 

экономическая энергетическая безопасность, техногенная энергетическая безопасность, 

международная энергетическая хартия. 

Keywords: energy security, energy consumption, fuel and energy complexes, economic sectors, 

political energy security, economic energy security, technology-related energy security, 

international energy charter. 
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QUBA-XAÇMAZ İQTİSADİ RAYONUNDA TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İNKİŞAFININ 

STATİSTİK TƏHLİLİ 
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
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Famil Niftiyev 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda təhsil müəssisələrinin inkişafının 

statistik təhlili 

Xülasə 

Məqalə Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda təhsil müəssisələrinin inkişafına, ərazi təşkilinə və 

təhsil xidmətinin keyfiyyətinin artırılmasına həsr olunmuşdur. Tədqiqat işində inzibati rayonlar üzrə 

əsas təhsil sahəsi təhlil olunur, regionda təhsilin ərazi təşkili, təhsil sahəsində mövcud olan 

çatışmazlıqlar araşdırılır, bu sahədə dövlət tərəfindən görülən tədbirlər ətraflı təhlil edilərək iqtisadi 

rayonda təhsil sahəsinin daha da inkişaf etdirilməsinə dair tövsiyələr verilir. 

Eyni zamanda məqalədə Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı (2004-2008, 2009-2013, 2014-2018-ci illər) ilə əlaqədar görülən tədbirlərdən 

danışılır. Həmçinin əhaliyə xidmət edən sahələr içərisində sosial infrastruktur ən öndə olduğu üçün 

iqtisadi rayonda əhalinin sayını, təbii artımı, yaş, cins tərkibini bilmək vacibdir. 
 
 

Фамиль Нифтиев 

Статистический анализ развития образовательных учреждений 

Губа-Хачмазского экономического района 

Резюме 

Статья посвящена развитию и территориальной организации образовательных 

учреждений Губа-Хачмазском экономического района, повышению качества образования и 

образовательных услуг в этом региона. В этой исследовательской работе анализируется 

основная сфера образования отдельно по каждому административному району, выявляются 

существующие недостатки в этой сфере. Также даются рекомендации по развитию сферы 

образования в вышесказанном экономическом районе, а также более подробно 

анализируются меры, предпринимаемые государством в этом направлении. 

В то же время, в статье затронуты мероприятия, реализованные в рамках 

Государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской 

Республики (2004-2008, 2009-2013, 2014-2018). Также ввиду того, что среди отраслей, 

оказывающих услуги населению, отрасли социальной инфраструктуры имеют 

первоочередное значение, важно знать численность населения, естественный прирост, 

возрастной и гендерный состав население экономического региона. 
 
 

Famil Niftiyev 

Statistical analysis of educational institutions development in 

Guba-Khachmaz economic region 

Summary 

This article is devoted to the development and the territorial organization of educational 

institutions in the Guba-Khachmaz economic region and improvement of the quality of education. 

In this research the main field of education on administrative regions is analyzed, short comings in 

the field of education are investigated, also recommendations are given regarding development of 

education in the economic region through analysing the measures in this field by the government. 

mailto:f.niftiyev@mail.ru


 

At the same time, the article deals with measures taken in connection with the “State 

Program on Socio-Economic Development of the Regions of the Republic of Azerbaijan 

(2004-2008, 2009-2013, 2014-2018)”.It is also important to know the population size, natural 

growth, age, gender composition of the economic region because social infrastructure is one of the 

most promising areas in the population. 

 
Açar sözlər: təhsil, məktəbəqədər, məktəb, infrastruktur, Quba-Xaçmaz. 

Ключевые слова: образование, дошкольное образование, школа, инфраструктура, 

Губа-Хачмаз. 

Keywords: education, preschool, school, infrastructure, Guba-Khachmaz. 
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Elnur Rüstəmov 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun sosial-iqtisadi inkişafında 

əmək bazarının rolu 

Xülasə 

Məqalədə ölkə iqtisadiyyatının tam inkişafı üçün onun regionlarının kompleks araşdırılması 

və çatışmayan hissələrin ortaya çıxarılması ilə yaranmış problemi həll etmək mümkün olması qeyd 

edilir. Göstərilir ki, bütün iqtisadi fəaliyyət növlərinin əlaqəliliyini təmin edən və bütün iqtisadi 

proseslərinin mərkəzində əmək münasibətləri durduğundan bu sahənin araşdırılması vacibdir. Əmək 

münasibətləri əmək bazarında tələb və təklif əsasında tənzimləndiyi üçün insan kapitalının 

araşdırılması bu bazara təsir göstərən ilkin amil hesab olunur. 2010-2017-ci illərdə Gəncə-Qazax 

iqtisadi rayonunda iqtisadi sahələrin və əmək bazarının əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri götürülərək 

təhlil edilmiş, regionda insan kapitalının mövcud vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri göstərilmişdir. 

Mövcud çatışmazlıqlar üzə çıxarılmış, beynəlxalq təcrübədən istifadə edilməklə problemin həlli 

yolları  qeyd  edilmişdir.  Bildirilir  ki,  gələcək  dövrlərdə  qeyd  olunan  çatışmazlıqların  aradan 

qaldırılması daha müsbət nəticələrin əldə edilməsinə imkan yaratmış olacaqdır. 
 

 
 

Эльнур Рустамов 

Роль рынка труда в социально-экономическом развитии 

Гянджа-Газахского экономического района 

Резюме 

В статье отмечается, что для полноценного развития экономики страны необходимо 

комплексное исследование всех ее регионов и устранение существующих проблем. Важно 

исследовать эту область, т.к. она находится в центре всех экономических процессов и 

относится ко всем видам экономической деятельности и трудовых отношений. Поскольку 

трудовые отношения регулируются на основе спроса и предложения на рынке труда, 

исследования вопросов человеческого капитала считаются основным фактором, влияющим 

на рынок. За 2010-2017 гг. произведен тщательный анализ по основным социально- 

экономическим показателям ключевых отраслей экономики и рынка труда региона, показаны 

современное состояние и тенденции развития человеческого капитала в регионе. Выявлены 

имеющиеся недостатки и отмечены пути решения проблем с использованием 

международного опыта. В будущем устранение указанных недостатков даст возможность 

получить более позитивные результаты. 
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Elnur Rustamov 

The role of the labor market in socio-economic development of the 

Ganja-Gazakh economic region 

Summary 

The article highlights the importance for the full development of the country's economy and 

the elimination of existing problems can be solved through a comprehensive study of all its regions. 

Studying this area is necessary since it is at the core of all economic processes and applied to all 

types of economic activity and labour relations. Since labour relations are regulated on the basis of 

supply and demand in the labour market, the study of human capital is the main factor affecting the 

market. The main socio-economic indicators of key sectors of economy and labour market of the 

region during 2010-2017, the current status and trends of development of human capital in the 

region were analyzed. Current deficiencies and ways of solving problems using international 

experience were identified. Eliminating the given deficiencies will enable getting more positive 

results in the future. 

 
Açar sözlər: əmək bazarı, regional iqtisadiyyat, iqtisadi fəaliyyət, iqtisadi inkişaf, innovasiya. 

Ключевые  слова:  рынок  труда,  региональная  экономика,  экономическая  деятельность, 

экономическое развитие, инновация. 

Keywords:   labour   market,   regional   economy,   economic   activity,   economic   development, 

innovation. 
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Əbdülrəhim Dadaşov 

Fermer təsərrüfatlarının kredit resurslarına çıxış imkanlarının qiymətləndirilməsi 

Xülasə 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasında fermer təsərrüfatlarının kredit resurslarına 

əlyetərlilik səviyyəsi və onlara çıxış imkanlarının təhlili aparılmışdır. Tədqiqat zamanı 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu və Aqrar kredit və İnkişaf Agentliyinin fermerlərə təklif etdiyi kredit 

imkanları qiymətləndirilmişdir. 

Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycanda fermer təsərrüfatlarının kredit resurslarına çıxışı 

imkanlarının təhlili, onların kreditləşmə mexanizminin problemləri və onların aradan qaldırılması 

istiqamətində təhlillər aparmaqdır. Tədqiqat nəticəsində fermer təsərrüfatlarının kreditləşməsinin 

əsas xüsusiyyətləri, mövcud problemlər və ondan çıxış yolları araşdırılmış, elmi nəticə çıxarılaraq, 

təkliflər göstərilmişdir. Ümumiləşdirmə, müqayisəli təhlil metodlarından istifadə edilmişdir. 

 
Абдулрагим Дадашов 

Оценка возможностей доступа фермерских хозяйств к кредитным ресурсам 

Резюме 
В статье анализируются вопросы доступности кредитных ресурсам в 

Азербайджанской Республике для фермерских хозяйств. Были оценены кредитные 

возможности, предлагаемые фермерам Фондом Развития Предпринимательства и 

Агентством по Аграрным Кредитам и Развитию. 

Цель исследования - проанализировать возможности кредитования фермерских 

хозяйств в Азербайджане, проанализировать проблемы кредитования и предлоить пути их 

устранения. В результате исследования были изучены основные особенности кредитования 

фермерских хозяйств, существующие проблемы и пути их решения, получены научные 

результаты и представлены предложения. В исследовании были использованы, 

сравнительного методы анализа и агрегации. 

 
Abdulrahim Dadashov 

Evaluation of access to credit resources of farms 

Summary 

The article analyzes the level of accessibility of farms to credit resources in the Republic of 

Azerbaijan. The credit opportunities offered by the Entrepreneurship Development Fund and the 

Agrarian Credit and Development Agency to farmers were assessed in this article. 

The purpose of the research is to analyze the opportunities of farming credit resources in 

Azerbaijan, to analyze the problems of their lending mechanism and their elimination. As a result 

of research, the main features of farming crediting, existing problems and ways of solution were 

studied, scientific results were produced and proposals were presented. Aggregation, comparative 

analysis methods were used in this article. 

 
Açar sözlər: fermer təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı, kredit resursları, çıxış imkanları, investisiya. 

Ключевые слова: фермерское хозяйство, сельское хозяйство, кредитные ресурсы, 

доступность, инвестиции. 

Keywords: farming, agriculture, credit resources, accessibility, investment. 
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Sədi Əbdürəhmanov, Nigar Teymurzadə 

Kənd təsərrüfatında iqtisadi mənafelərin optimal əlaqələndirilməsi 

Xülasə 
Məqalədə kənd təsərrüfatında iqtisadi mənafelərin optimal əlaqələndirilməsi hərtərəfli təhlil 

edilmişdir. Kənd təsərrüfatına xidmət göstərən sahə və müəssisələrin qiymət və tarifləri çox yüksək 

olduğundan onlar kənd təsərrüfatında yaradılan mənfəətin müəyyən hissəsini havayı mənimsəyir. 

Lakin aqroistehsal və xidmət sahələri arasında iqtisadi mənafeləri optimal əlaqələndirmək üçün hər 

iştirakçının xalis gəliri onun əməyinin son məhsulda xüsusi çəkisinə uyğun olmalıdır. Ona görə də 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında elə qiymətlərdən istifadə etmək lazımdır ki, onlar istehsal 

prosesində iştirak edən tərəflər sərf etdiyi əməyə görə mənfəət qazansın. Həmin qiymətlər və tariflər 

paritet qiymət modeli əsasında tənzimlənir. 

Оптимальное соотношение экономических интересов было всесторонне 

проанализировано. 
 

Сади Абдурахманов, Нигяр Теймурзаде 

Оптималньное согласование экономических интересов в сельском хозяйстве 

Резюме 
В статье было всесторонне проанализировано оптимальное соотношение 

экономических интересов в сельском хозяйстве. Поскольку цены и тарифы на услуги 

предприятий, обслуживающих сельское хозяйство очень высоки, они поглощают 

значителную часть прибыли, получаемой в сельском хозяйстве. Однако для оптимального 

согласования экономических интересов между агропроизводством и сферой услуг чистый 

доход каждого участника должен соответствовать удельному весу его труда в конечном 

продукте. Поэтому необходимо использовать такие цены при производстве 

сельскохозяйственной продукции, чтобы стороны, участвующие в процессе производства, 

извлекали выгоду из своего труда. Эти цены и тарифы регулируются на основе модели 

паритетных цен. 
 

Sadi Abdurahmanov, Nigar Teymurzadeh 

Economic interest argument in agro culture 

Summary 
The article analyzes optimal coordination of economic interests in agriculture. Since the 

prices and tariffs for agricultural services of the spheres and enterprises are very high, they vainly 

absorb a part of the profit from agriculture. However, for optimal coordination of economic 

interests between agricultural production and the service sector, the net income of each participant 

should correspond to the share of its labour in the final product. Therefore, it is necessary to use 

prices in the production of agricultural products so that the parties involved in the production may 
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benefit from their labour. These prices and tariffs are regulated on the basis of a model of parity 

prices. 
 
Açar  sözlər:  kənd  təsərrüfatı,  iqtisadi  mənafelərin  əlaqələndirilməsi,  optimal  bölgü,  optimal 

qiymətləndirmə, iqtisadi səmərəlilik, modelləşdirmə. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, согласование экономических интересов, оптимальное 

распределение, оптимальная оценка, экономический эффект, моделирование. 

Keywords: agriculture, coordination of economic interest, optimal allocation, optimal evaluation, 

economic efficiency, modeling. 
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Həsən Məmmədov 

Dayanıqlı iqtisadi inkişafın nəzəri əsasları 

Xülasə 
Məqalədə Dayanıqlı iqtisadi inkişafın nəzəri məsələləri tədqiqat olunmuşdur. “Dayanıqlı 

inkişaf” və “Dayanıqlı iqtisadi inkişaf” kateqoriyaları, onların mahiyyəti və məzmun elementləri 

izah olunur. Göstərilir ki, əvvəllər iqtisadi nəzəriyyədə iqtisadi inkişafın ekoloji məhdudlaşdırma 

məsələlərinə diqqət yetirilməmişdir. XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq ekoloji problemlər kəskin 

surətdə gərginləşdiyindən ona diqqət artmağa başlanmışdır. 

Qeyd olunur ki, mahiyyətcə dayanıqlı inkişaf konsepsiyası mövcud problemlərə keyfiyyətcə 

yeni yanaşmadır. Bəziləri problemin siyasi həllini, digərləri isə iqtisadi həllini səmərəli  hesab 

etsələr də, əslində dayanıqlı inkişaf konsepsiyası üç əsas baxışın birləşməsi nəticəsində yaranmışdır. 

Bunlar iqtisadi, sosial və ekoloji baxışlardır. 

Göstərilir ki, dünyanın əksər ölkələrinin dayanıqlı inkişaf proqramları olsa da, bu sahədə 

işlər “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri” istiqamətində davam etdirilməkdədir. 

Ölkəmizdə “Dayanıqlı İqtisadi İnkişaf”ın prinsipləri və mövcud problemləri tədqiq olunur 

və dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunması ilə bağlı dövlətin tənzimləmə siyasətinin istiqamətləri 

üzrə təkliflər verilmişdir. 

 
Гасан Мамедов 

Теоретические основы устойчивого экономического развития 

Резюме 

В статье рассматриваются теоретические основы устойчивого экономического 

развития. Объясняется суть и содержательные элементы категорий «Устойчивое развитие» и 

«Устойчивое экономическое развитие». Обосновывается мысль, что раньше в экономической 

теории не уделялось внимания вопросам экологического ограничения экономического 

развития. Только начиная с 70-х годов ХХ века, когда резко обострялись экологические 

проблемы, им стали уделять внимание. 

Отмечается, что по существу концепция устойчивого развития является новым 

подходом к существующим проблемам. Хотя одни считают эффективным политическое 

решение данной проблемы, а другие экономическое решение, на самом деле концепция 

развития создана в результате соединения трех основных подходов – экономического, 

социального и экологического. 

Отмечается, что хотя большинство стран мира имеют программу устойчивого 

развития, работа в этой сфере продолжается в направлении Целей Устойчивого Развития. 

В нашей стране исследуются принципы и существующие проблемы «Устойчивого 

Экономического Развития» и определяются направления регулирующей политики 

государства, связанные с обеспечением устойчивого экономического развития. 

 
Hasan Mammadov 

The theoretical basis of sustainable economic development 

Summary 

The article focuses on the theoretical issues of the sustainable economic development. 

"Sustainable Development" and "Sustainable Economic Development" categories, their essence and 
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content are explained. It is shown that, in the previous economic theory there was no paid attention 

to the issues of ecological limitation of economic development. Since the 70s of the XX century, 

environmental problems have sharply been intensified and attention has grown. 

It is noted that, essentially the concept of sustainable development is a qualitatively new 

approach to the existing problems. While some have considered the problem to be a political 

solution, while others have considered the economic solution to be effective, in fact, the concept of 

sustainable development has emerged as a result of the combination of three main points. These are 

economic, social and environmental considerations. 

It is noted that, although many countries in the world have sustainable development 

programs, the work in this area is being continued in the direction of "Sustainable Development 

Goals". 

In our country, the principles and existing problems of "Sustainable Economic 

Development" are being studied and regulatory policy directions of the state for sustainable 

economic development are identified. 

 
Açar sözlər: dayanıqlı inkişaf, dayanıqlı iqtisadi inkişaf, Üç sütun modeli, Dayanıqlı inkişafın 

kapital ehtiyatları modeli, Dayanıqlığın prizması modeli. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивое экономическое развитие, Трёхколонные 

модели, Модель капитальных ресурсов устойчивого развития, Модель призмы устойчивости. 

Keywords: sustainable development, sustainable economic development, Three column models, 

Sustainable development capital resources model, Sustainability prism model. 
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Yusif Bayramov 

Sosial sahibkarlıq – dünya praktikası və Azərbaycanda inkişaf yolları 

Xülasə 

Məqalədə “sosial sahibkarlıq” anlayışının tarixi və bu anlayışın dəqiqləşdirilməsində istifadə 

olunan müxtəlif yanaşmaların şərhi verilmişdir. Bundan başqa, “sosial sahibkarlıq” anlayışının 

qeyri-müəyyənliyi səbəbindən ümumilikdə, sahibkarlıq cəmiyyətində bu terminin və onunla bağlı 

olan “sosial müəssisə” və “sosial sahibkar” kimi anlayışların formalaşmasına, həmçinin bu 

konsepsiyanın Azərbaycan cəmiyyətində formalaşması üçün şəraitin yaradılmasına diqqət 

yetirilməsinin zəruriliyi qeyd olunur. Məqalədə bu sahədə əldə olunmuş praktiki təcrübələrin, 

vərdişlərin, nailiyyətlərin nümunələri və dövlətlərin reytinqləri verilmiş, həmçinin sosial 

sahibkarlığın Azərbaycanda inkişaf etdirilməsi üsulları nəzərdən keçirilmişdir. 

 
Юсиф Байрамов 

Социальное предпринимательство - мировая практика и пути 

развития в Азербайджане 

Резюме 
В  статье  описывается  история  «социального  предпринимательства»  и  приводится 

обзор практики разных стран. Кроме того, в силу неоднозначности понятия «социального 

предпринимательства», отмечается необходимость уделения должного внимания 

формированию этого термина и связанных с ним таких понятий как «социальное 

предприятие» и «социальный предприниматель» в предпринимательском обществе, а также 

создания условий для формирования этой концепции и в Азербайджанском обществе тоже. 

Приведены практические примеры опытов, навыков, достижений и рейтингов 

государств в этой сфере, а также предложены пути развития социального 

предпринимательства в Азербайджанской Республике. 

 
Yusif Bayramov 

The social entrepreneurship - world practice and trends of 

development in Azerbaijan 

Summary 

The article describes the history and the various approaches of clarifying the concept of 

“social entrepreneurship". Moreover, due to the ambiguity of the concept of “social 

entrepreneurship”, there is noted the necessity to pay a special attention to the formation of this 

term and the related concepts of “social enterprise” and “social entrepreneur” in the society, as a 

whole, at the same time to create conditions for the formation of this concept in Azerbaijan also. 

There are given case studies, skills, achievements and ratings of the governments involved in this 

field;  also  analyzed  the  trends  of  development  of  social  entrepreneurship  in  the  Republic  of 

Azerbaijan. 

 
Açar sözlər: sosial sahibkarlıq, sahibkarlıq, biznes, sosial biznes, reytinq. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, предпринимательство, бизнес, 

социальный бизнес, рейтинг. 

Keywords: social entrepreneurship, entrepreneurship, business, social business, rating. 
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Rəşad Məmmədov 

Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması şəraitində sahibkarlıq fəaliyyəti 

və onun strategiyaları 

Xülasə 

Məqalədə firmaların sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsində marketinq 

strategiyalarından istifadənin əhəmiyyəti və rolundan bəhs edilir, marketinq strategiyalarının 

formalaşması xüsusiyyətləri və tətbiqi üsulları göstərilir, SWOT – təhlil əsasında firmanın 

imkanları, zəif və güclü tərəfləri, bazar şəraitlərinin öyrənilməsi tövsiyə edilir. Strateji marketinq 

planlaşdırılması prosesində məhsul çeşidi və ya hər bir məhsul üzrə bazar strategiyasının 

hazırlanması qeyd edilmişdir. Məhsulun həyat dövranının mərhələlərindən və onların 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq fərqli marketinq strategiyalarının tətbiq olunması göstərilmişdir. 

Qeyd edilmişdir ki, dünya iqtisadiyyatının qloballaşması firmaların fəaliyyətində strateji 

menecment və marketinq konsepsiyasından istifadənin zəruriliyini artırır. 
 

Рашад Мамедов 

Стратегии и предпринимательская  деятельность в условиях 

глобализации мировой экономики 

Резюме 

В статье отмечается важность и роль использования маркетинговых стратегий в 

осуществлении предпринимательской деятельности фирм. Указаны особенности 

формирования и методы применения основных маркетинговых стратегий. В 

предпринимательской деятельности рекомендуется использование SWOT-анализа, 

раскрывающее возможности фирмы, ее слабые и сильные стороны, в рыночных условиях. В 

процессе планирования стратегического маркетинга освещается рыночная стратегия по 

ассортименту продукции или отдельно по каждой продукции. В зависимости от этапов 

жизненного цикла продукции и их особенностей, обосновывается применение 

соответствующих маркетинговых стратегий. Было отмечено, что глобализация мировой 

экономики повышает необходимость использования концепции стратегического 

менеджмента и маркетинга в деятельности фирм. 
 
 

Rashad Mammadov 

The strategies and activities of entrepreneurship 

in a globalizing world economy 

Summary 

The article notes the importance and role of the use of marketing strategies in 

entrepreneurship activity of firms. Features of formation and methods of application of the basic 

marketing strategies are presented. In business activity the use of SWOT-analysis is recommended 

which reveals possibilities of firms, its strengths and weaknesses, market conditions. Strategic 
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marketing planning process highlights the market strategy for the range of products or separately for 

each product. Depending on the phases of the life cycle of products and their features the 

application of appropriate marketing strategies is appealed. It was noted that globalization of the 

world economy increases the need for use the concept of strategic management and marketing in 

business activity. 

 
Açar sözlər: firma, sahibkarlıq fəaliyyəti, marketinq, strategiya, qloballaşma, iqtisadiyyat, inkişaf, 

ətraf mühit. 

Ключевые слова: фирма, предпринимательская деятельность, маркетинг, стратегия, 

глобализация, экономика, развитие, окружающая среда. 

Keywords: firm, entrepreneurship activity, marketing, strategy, globalization, economy, 

development, environment. 
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