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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 

 
1991-ci ildə    Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı institutunun İqtisadiyyat fakültəsini 
bitirmişdir. 

2008-ci ildə “Aqrar sahibkarlıq şəraitində mühasibat uçotu və iqtisadi təhlilin 
təkmilləşdirilməsi” mövzusunda dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə 
doktorluğu iqtisad üzrə fəlsəfə doktorluğu iqtisad üzrə fəlsəfə doktorluğu iqtisad üzrə 
fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 

2014-cu ildə mühasibat uçotu ixtisası üzrə dosent elmi adı alıb. 

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 
 
1992-1999-cu illərdə “AzərNəqliyyat Bank” Bakı Kommersiya Bankının  Gəncə filialında 
iqtisadçı 
2004-2007-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında mühasibat uçotu, 
statistika ixtisası üzrə  dissertant 
2001-2007-ci  illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının mühasibat uçotu və 
audit  kafedrasında assistent 
2007-2012-ci illərdə mühasibat uçotu və audit kafedrasında baş müəllim 
2012-ci ilin fevralından mühasibat uçotu və audit  kafedrasında dosent əvəzi 
2014-cü ildən mühasibat uçotu və audit  kafedrasında dosent 
Bakalavriat pilləsində-audit, praktiki audit,  maliyyə nəzarəti və audit, auditin əsasları. 
magistr pilləsində: audit və nəzarət, auditdə iqtisadi təhlil, iqtisadi təhlil və diaqnostika 
(Aqrar sahə üzrə) fənlərini tədris edir. 
 
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 



 
Kənd təsərrüfatında audit və nəzarətin təkmilləşdirilməsi 
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA 

İŞTİRAKI 

 
1. ARPA Consulting – KOS subyektlərində mühasibat uçotunun təşkili təlimi 
2.Совершенствование бухгалтерского учета и финансовой отчетности в 
Азербайджанской Республике Международная научно-практическая Интернет 
Конференция посвященная 195-ти летим Харьковского Национального Аграрного 
Университета имени В.В.Докучаева 
3.İqtisadiyyatın qloballaşması şəraitində beynəlxalq standartlar əsasında  maliyyə 
hesabatlarının hesablanmasının zəruriliyi .Azərbaycan Respublikası Dövlət 
müstəqilliyinin  bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Qloballaşma şəraitində 
təhsil və elmin inkişaf problemləri”  mövzusunda Beynəlxalq konfrans Gəncə -2011 
4.Azərbaycanda mühasibat uçotunun inkişaf tarixi. Ak. Ə.Mahmudovun anadan 
olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans. Gəncə 2014 
5.Aqrar sahədə beynəlxalq milli audit standartlarına uyğun auditin təşkili və 
aparılmasının əsaslandırılması. Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual 
problemləri. Beynəlxalq elmi – praktik konfrans. Bakı- 2016 
6.Auditin əsasları və inkişaf tarixi..Azərbaycan İqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: 
Hesabatlılıq və şəffaflıq poblemləri. Beynəlxalq Elmi - Praktik Konfrans.Bakı, 21-23 
sentyabr 2017-ci il 
7.Современный аудит в Республике Азербайджан, проблемы и способы их 
решения. 
Международное научно - практическая Конферунцыя.  Полтова ,Украйна -  4 
декабр 
2017. 
8.Azərbaycanda pambıqçılığın innovativ inkişafı: nailiyyətlər, perspektivləri. ADAU-nun 
100 illik yubileyinə həsr olunmuş  elmi-praktik konfransın materialları. ADAU. Gəncə. 5 
dekabr 2019 
9.“Kənd təsərrüfatında kooperasiyanın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri” 
Respublika elmi-praktik konfransı. ADAU. Gəncə. 28 aprel 2020 
 
 

ELMİ ƏSƏRLƏR 
 
100-ə yaxın elmi əsərin, 45 məqalənin, 8 dərslik və dərs vəsaitinin, 60-a yaxın 
proqramın və 3 metodik göstərişin müəllifidir. 
1.Mühasibat (maliyyə) hesabatı beynəlxalq standartlarının təsnifatı, təyinatı və 
hazırlanması problemləri // ADAU-nun “Elmi Əsərləri” Gəncə- 2010 
2.Maliyyə hesabatının konsepsiyasının hazırlanması və təqdim edilməsi.” Maliyyə və 
uçot” jurnalı.Bakı- 2011 
3.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühasibat uçotunun konsepsiyası. ADAU-nun “Elmi 
əsərləri” Gəncə-2016 
4.П.Мухтарова  Функции внутреннего контроля  и внутреннего аудита на  
предприятии  соглано МСА. İnnovasiyalı iqtisadiyyat və menecment jurnalı. Gəncə - 
2017, №2/1 
5.Kənd təsərrüfatı kooperativlərində mühasibat uçotunun təşkilində uçot siyasətinin 
istiqamətləri. “Kooperasiya” elmi-praktik jurnal, №4(55) -2019 
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