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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 

 
1998-2002-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında (indiki ADAU) aqrar 
iqtisadiyyatın idarə edilməsi ixtisası üzrə bakalavriat, 2002-2004-cü illərdə aqrar 
iqtisadiyyatın idarə edilməsi ixtisası üzrə magistratura pilləsində, 2009-2013-cü illərdə 
doktorantura pilləsində sahə iqtisadiyyatı istiqaməti üzrə təhsil almışdır. İqtisad üzrə 
fəlsəfə doktoru, dosent. 

  

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

 
2004-2013-cü illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə Filialında baş müəllim, 
2013-2015-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində baş müəllim, 
2015-2019-cu illərdə dosent əvəzi, 
2019-cu ildə dosent, 
2020-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Marketinq kafedrasının müdiridir. 
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 
 
Aqrar sahədə kooperasiyaların idarəetmə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA 
İŞTİRAKI 

 



1)Kənd təsərrüfatında inteqrasiya münasibətlərinin inkişaf istiqamətləri. “Müasir Aqrar 
Elm: Qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf prespektivləri” 
mövzusunda keçiliən beynəlxalq elmi – praktik konfrans II cild 22-24 sentyabr Gəncə-
2014 
2) Respublikada ərzaq təminatının mövcud vəziyyəti və ona təsir edən amillərin 
qiymətləndirilməsi. Naxçıvan Dövlət Universitetində “Kənd təsərrüfatının inkişafı: 
reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi konfransın materialları 
15-16 may 2015 Naxçıvan-2015 
 
 
 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR 

 
1.Satış fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasında təşkilati və texniki tədbirlər. AKTA-nın 
nəşriyyatı. Gəncə-2004 II cild. 
2.Yerləşdirmə kanallarının marketinq araşdırması.AKTA-nın nəşriyyatı. Gəncə- 2004 II 
cild. 
3.Satış fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasında rəqabətin əsasları. AMİ Gəncə filialı. “Elmi 
əsərlər toplusu”. Bakı 2006; № 2. 2006 
4.Bazarın marketinq fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün rəqabət üstünlüyü strategiyasının 
əsasları.  AMİ Gəncə filialı. “Elmi əsərlər” toplusu. Bakı 2006; № 2. 2006 
5. Satış fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasında mülkiyyət hüquqları və iqtisadi azadlığın 
əsasları.  AKTA-nın “Elmi əsərləri”; III buraxılış; 2007-ci il. 
6.  Məhsul sertifikasiyasının əsas elementləri.  AKTA-nın “Elmi əsərlər” toplusu; 2007-ci 
il 
7.  K/təsərrüfatının investisiyalaşdırılması və onun strateji əhəmiyyəti. AzET kənd 
təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun “Elmi əsərlər” toplusu № 4. 2008-ci il 
8.  Aqrar sahənin investisiyalaşdırılmasının əsas məqsədləri. AzET kənd təsərrüfatının 
iqtisadiyyatı və təşkili İnstitutu; Bakı-2008; № 5 
9.  Kənd təsərrüfatının investisiyalaşdırılmasının səmərəliliyi məsələləri. AzET Kənd 
Təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili İnstitutu; Bakı 2009; № 1 
10.  Kənd təsərrüfatının inkişafında investisiyaların rolu. AzET Kənd Təsərrüfatının 
İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu; Bakı-2009; № 2 
 11. Qida təhlükəsizliyi səviyyəsini tənzimləyən investisiya siyasətinin təkmilləşdirilməsi.   
“EFI İqtisadiyyat / Maliyyə / Araşdırma” jurnalı 3 (23) 2011 Astana 
12.  Aqrar sistemin xüsusiyyətləri və qida bazarının formalaşmasına təsiri.  "Aqrar 
sənaye kompleksinin elm və texnika nailiyyətləri" jurnalı. 05 may 2011-ci il Moskva. 
13. Aqrar sahənin investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri.  “Qloballaşma 
şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik 
konfransın tezisləri II cild; (03-05 oktyabr); Gəncə-2011 
14.  Kənd Təsərrüfatının İnvestisiyalaşdırılmasının əhalinin ərzaq təminatının 
yaxşılaşdırılmasında rolu.  Azərbaycan Aqrar Elmi elmi-nəzəri jurnal № 3; 2012 
15. Kənd təsərrüfatında inteqrasiya münasibətlərinin inkişaf istiqamətləri. Müasir Aqrar 
Elm: Qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf prespektivləri Beynəlxalq 
elmi – praktik konfrans II cild 22-24 sentyabr Gəncə 2014 
16. Respublikada ərzaq təminatının mövcud vəziyyəti və ona təsir edən amillərin 
qiymətləndirilməsi. Naxçıvan Dövlət Universitetində “Kənd təsərrüfatının inkişafı: 
reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi konfrans. 15-16 may 
2015. 
17. Kənd təsərrüfatında institusional inkişafı şərtləndirən amillərin qiymətləndirilməsi. 
Azərbaycan Aqrar Elmi elmi-nəzəri jurnal № 2. 2016 



18. Ölkənin ərzaq təminatının hazırki səviyyəsi və onun inkişafına təsir edən amillər. 
ADAU-nun “Elmi əsərlər” toplusu. Gəncə-2017,№3 
19. Standartlaşma və keyfiyyətin idarə edilməsi. Dərs vəsaiti. Azərbaycan Dövlət Aqrar 
Universitetinin Elmi Şurasının 20 aprel 2018-ci il tarixli iclasının qərarı ilə (protokol 
№224) dərs vəsaiti kimi çapa tövsiyə edilmişdir. 
20. Respublikamızın xarici ticarət əlaqələrinin mövcud vəziyyəti və perspektiv 
imkanlarının qiymətləndirilməsi. ADAU “Elmi əsərləri”. Gəncə-2018 № 2 
21. Kənd təsərrüfatı istehsalı strukturunun modernləşdirilməsində beynəlxalq idarəetmə 
təcrübəsindən istifadənin əhəmiyyəti. Belarusiya Dövlət Aqrar Texniki Universiteti. 
Aqrosənaye kompleksinin səmərəli işləməsi üçün təşkilati və iqtisadi şərtlərin 
formalaşması. Minsk, 30-31 may 2019 
22.Dövlətin regional kənd təsərrüfatı siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi Azərbaycanda 
kooperativ əlaqələrinin inkişafı üçün əsas şərt. Müasir Dünyada aktual elmi tədqiqat. 
Pereyaslav 2019 
23. Azərbaycan Respublikasında dövlət aqrar siyasətinin əsas meyllərinin təhlili. 
Modern Scientific Challenges and Trends Polşa 2019 
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