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«...Dünyada cərəyan edən proseslərin yaratdığı  

yeni çağırışlara uyğunlaşmaq və mövcud  

qlobal iqtisadi böhranın ölkəmizə təsirini minimuma  

endirmək məqsədilə iqtisadi islahatların əsas strateji  

hədəflərinə uyğun olaraq sistem xarakterli bir sıra  

tədbirlərin həyata keçirilməsi, sosial-iqtisaqdi inkişafın  

cari, orta və uzunmüddətli dövrləri arasında üzvi bağlılıq  

və qarşılıqlı uzlaşma yaratmaqla, iqtisadi inkişafın  

keyfiyyətcə yeni modelinin formalaşdırılması qarşıda  

duran əsas prioritet vəzifələrdəndir» 

 

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
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K O N F R A N S I N   G Ü N D Ə L İ Y İ 
P L E N A R   İ C L A S 

 
22 sentyabr 

Ünvan: «JW Marriott Absheron» Otel Bakı 
 

09.00 – 09.30   Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Fəxri Xiyaban”da məzarının ziyarət edilməsi  
 

09.30 – 10.30   Qeydiyyat və Kofe  
 
10.30 – 10.50   Açılış və Salamlama   
       
10.30 – 10.40   Natiq ƏMİROV – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi siyasət                             
                         və sənaye məsələləri üzrə köməkçisi-şöbə müdiri 
      
10.40 – 10.45   Ziyad SƏMƏDZADƏ – Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi   
                         siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, Azərbaycan İqtisadçılar   
                         İttifaqının sədri, Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının vitse-prezidenti,   
                         akademik 
 
10.45 – 10.50   Vahid NOVRUZOV – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri,   
                         iqtisad elmləri doktoru, professor   
 
 10.50 – 18.05   Məruzələr  
 
 10.50 – 11.00   «Qloballaşma şəraitində milli inkişaf strategiyası barədə» 
                          Ziyad SƏMƏDZADƏ – Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin         
                          İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, Azərbaycan   
                          İqtisadçılar İttifaqının sədri, Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının                        
                          vitse-prezidenti, akademik 
 

11.00 – 11.10    «Şəffaflığın və hesabatlığın investisiyaların cəlb edilməsində   
                          əhəmiyyəti» 
                          Şahmar MÖVSÜMOV – Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft   
                          Fondunun icraçı direktoru 
 
11.10 – 11.20    «Maliyyə məlumatlarında şəffaflıq: sifarişçilərin maliyyə auditinə   
                          etimadının yüksəldilməsi»                           
                          Horia NEAMTU – Rumıniya Maliyyə Auditorlar Palatasının   
                          fəxri prezidenti  
 

11.20 – 11.30    «Azərbaycan Respublikasında antikorrupsiya siyasəti» 
                          Kamran ƏLİYEV - Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorunun   
                          müavini - Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş   
                          İdarəsinin rəisi, II dərəcəli ədliyyə müşaviri 
 

11.30 – 11.40    «Korporativ idarəetmədə hesabatlıq və şəffaflıq» 
                          Cemal YÜKSELEN – Türkiyə Sərbəst Mühasibəçi Mali Müsavirlər 
                          və Yeminli Mali Müsavirlər Odaları Birliyinin vitse-prezidenti  
 

11.40 – 11.50    «Şəffaflığın təmin edilməsində insan kapitalı amili» 
                          Ədalət MURADOV – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)   
                          rektoru  
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11.50 – 12.00    «Korporativ idarəetmə sistemi şəraitində hesabatlıq və şəffaflıq» 
                          Süleyman QASIMOV - Azərbaycan Respublikası Dövlət   
                          Neft Şirkətinin vitse-prezidenti 
 

12.00 – 12.10    «Korrupsiyaya və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizədə   
                          auditin rolu» 
                          Sandra VİLCANE – Latviya Sertifikatlı Auditorlar Assosiasiyasının sədri 
  
12.10 – 12.20    «Hesabatlıq və yeni dövrün çağırışları» 
                          Vahid NOVRUZOV – Azərbaycan Respublikası Auditorlar   
                          Palatasının sədri   
 

12.20 – 12.30    «Sahibkarlığın inkişafının təmin olunmasında şəffaflığın rolu» 
                          Məmməd MUSAYEV – Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar   
                          (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti 
 
12.30 – 12.40    «Vergi hesabatlılığı şəffaflığın zəruri şərtidir» 
                          Akif MUSAYEV – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 
 
12.40 – 12.50    «Yeni iqtisadi şəraitdə audit və onun tətbiqi sahələrində ictimai   
                          etimadın təkmilləşdirilməsi» 
                          Saulius LAPSİNKAS – Litva Auditorlar Palatasının prezidenti  
 
12.50 – 13.00    «Dövlət auditinin maliyyə nəzarəti sistemində rolu»                             
                          Vüqar GÜLMƏMMƏDOV – Azərbaycan Respublikası Hesablama  
                          Palatasının sədri 
 
13.00 – 14.00    Nahar 
 
14.00 – 14.10    «Belarus Respublikasında auditor xidmətləri bazarında   
                          mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisasartırma sistemi» 
                          Konstantin VELİÇKOVİÇ – Belarusiya Respublikası Maliyyə Nazirliyinin    
                          rəhbər işçilərinin və mütəxəssislərinin ixtisasartırma Mərkəzinin   
                          direktoru 
 
14.10 – 14.20    «Nəqliyyat auditi» 
                          Elşən HACIZADƏ – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)  
                          professoru 

 
14.20 – 14.30    «Moldova Respublikasında auditor peşəsinin Avropa İttifaqı   
                          Direktivlərinə uyğunlaşdırılması və daxil edilməsi mərhələsində:  
                          vəziyyət və problemlər» 
                          Viorel DANDARA – Moldova Peşəkar Mühasiblər və Auditorlar   
                          Assosiasiyasının prezidenti 
 
14.30 – 14.40    «Korporativ idarəetmənin şəffaflığın və hesabatlılığın təmin   
                          olunmasında oynadığı vacib rol» 
                          Nuran KƏRİMOV – Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının   
                          prezidenti 
 

14.40 – 14.50    «Audit standartlarının tətbiqi təcrübəsi»                            
                          Barbara MİSTERSKA-DRAQAN – Polşa Milli Auditorlar Palatasının  
                          vitse-prezidenti 
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14.50 – 15.00    «Bələdiyyələrdə şəffaflığın artırılmasında auditin rolu və   
                          əhəmiyyəti» 
                          Lyudmila KOZLOVA – Rusiya Auditorlar İttifaqının İdarə Heyətinin sədri 
 

15.00 – 15.10    «Mühasibat uçotunun və müstəqil maliyyə auditinin mütərəqqi   
                          inkişafını şərtləndirən amillər» 
                          Dimitar JELİAZKOV – Bolqarıstan Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər   
                          İnstitutunun İdarə Heyətinin üzvü, “Jelyazkov Audit 2004” MMC-nin   
                          Diplomlu ekspert-mühasib və icazəli auditoru 
 

15.10 – 15.20    «Strateji Yol Xəritələrinin icrası prosesi: Mərkəzi Bankın   
                          fəaliyyətində hesabatlıq və şəffaflıq məsələləri»                                            
                          Alim QULİYEV – Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə   
                          Heyəti sədrinin I müavini  
 

15.20 – 15.30    «Audit işinin planlaşdırılmasında risk əsaslı nəzarət modelinin   
                          prinsiplərinin tətbiqi – innovativ yanaşma» 
                          Nodari EBANOİDZE – Gürcüstan Peşəkar Auditorlar və Mühasiblər   
                          Federasiyasının Şura üzvü 
 
15.30 – 15.40    «SMP-lərə risk əsaslı yanaşma üzrə auditin tətbiqi» 
                          Giorgi RUSİASHVİLİ – Gürcüstan Mühasiblər, Auditorlar və Məsləhətçilər   
                          Birliyinin icraçı direktoru 
 

15.40 – 15.50    «Hesabatlılıqda şəffaflıq və mühasiblərin bilik səviyyəsinin inkişaf    
                          etdirilməsində sertifikatlaşdırmanın rolu» 
                          Rüfət MAHMUD – Azərbaycan Mühasibat və Risk Peşəkarları   
                          Assosiasiyasının Müşahidə Şurasının sədri   
 

15.50 – 16.00    «Mühasiblər və Auditorların peşəkar hazırlığında müasir   
                          problemlər: Rusiya təcrübəsi» 
                          Lyudmila XORUJİY – Rusiya Peşəkar Mühasiblər və Auditorlar  
                          İnstitutunun prezidenti  
 
16.00 – 16.10    «Audit peşəsinin müasir problemləri, həlli yolları və inkişafı»                                            
                          İlqar VƏLİYEV – «Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi. Vi.» şirkətinin   
                          Azərbaycan Respublikasındakı filialının idarəedici partnyoru 
 
16.10 – 16.20    «Regional qrupların inkişafı üzrə dövlət-xüsusi partnyorluğun  
                          reallaşması çərçivəsində dövlət investisiyalarının istifadəsinə  
                          nəzarət» 
                          Dmitriy YAKOVENKO – Rusiya Federasiyası Uzaq Şərqin İnkişafı   
                          Nazirliyinin Hüquqi təminat və nəzarət departamentinin direktor müavini,   
                          Peşəkar mühasiblərin, maliyyə menecerlərinin və iqtisadçıların milli   
                          institutunun fəxri prezidenti  
 
16.20 – 16.35    Çay və Kofe  
 
16.35 – 16.45    «Strateji yol xəritələri: qarşıya qoyulmuş hədəflərlə bağlı statistik  
                          hesabatlılıq»                                             
                          Yusif YUSİFOV – Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin sədr müavini 
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16.45 – 16.55    «Vergi uçotunun və hesabatlılığın xüsusiyyətləri: vəziyyət,   
                          problemlər və perspektivlər»                                             
                          Nikolay KUÇERYAVENKO – Ukrayna Milli Hüquq Universitetinin    
                          “Maliyyə hüququ” kafedrasının müdiri, Ukrayna Milli Hüquq Elmləri   
                          Akademiyasının akademiki, hüquq elmləri doktoru  
 

16.55 – 17.05    «Risk əsaslı nəzarət»                                             
                          Asim ZÜLFÜQAROV – Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına   
                          Nəzarət Palatasının Baş icraçı direktorunun müavini, Strateji xidmətlər   
                          departamentinin direktoru  
 

17.05 – 17.15    «Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol   
                          xəritələri ilə bağlı Vergilər Nazirliyi tərəfindən görülən işlər barədə»                                            
                          Samirə MUSAYEVA – Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin   
                          Vergi siyasəti və strateji araşdırmalar departamentinin baş direktoru  
 

17.15 – 17.25    «7 illik məcburi BAS tətbiqi: Estoniya təcrübəsi»                                  
                          Sergey TSİSTYAKOV – Estoniya Auditorlar Assosiasiyasının Direktorlar   
                          Şurasının üzvü 
  
17.25 – 17.35    «Strateji yol xəritəsi – dövlətin qlobal çağırışlara cavabı kimi» 
                          Elşad SƏMƏDZADƏ – Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədr müavini,   
                          Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dosenti, Beynəlxalq  
                          Menecment Akademiyasının müxbir üzvü 
 

17.35 – 17.45    «Monteneqronun hesabatlıq və şəffaflıq sahəsindəki təcrübələri»                 
                          Rade SCEKİC – Monteneqro Mühasiblər və Auditorlar İnstitutunun   
                          icraedici direktoru 
 

 

17.45 – 17.55    «Korporativ idarəetmə sistemində hesabatlıq və şəffaflıq»                                            
                          Anar HACIZADƏ – Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin   
                          Korporativ idarəetmə sektorunun müdiri  
 

17.55 – 18.05    «Rəqəmlərin əhəmiyyəti, mühasibat uçotunun Azərbaycanın iş   
                          dünyasında təzahürü, habelə mühasibat uçotu biznes üçün  
                          nə deməkdir»                                             
                          Kelly ALLİN – «Deloitte & Touche» MMC-nin Audit üzrə baş partnyoru 
 

18.05 – 18.30    Müzakirələr 
 
18.30 – 18.45    Yekun qeydlər 
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BÖLMƏ  İCLASLARI 
 

I BÖLMƏ. Milli İqtisadiyyatın Yol Xəritəsi: iqtisadi perspektivlər,  
maliyyə mexanizmləri 

 

21 sentyabr, saat 10:00 
Ünvan: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 6 (Əsas bina) 
 

                Həmsədrlər: i.e.d., prof. Əvəz Ələkbərov 
                                     i.e.d., prof. Nizami Xudiyev 
                                                       Qəşəm Bayramov       
                          Katib:  Nərmin Əhmədli  

 
1. Aytac Hacıyeva – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı 
 
    «Kommersiya banklarının vitallıq potensialı və onun tərkib hissələri» 
 

2. Alıcan Abbasov – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), iqtisad elmləri doktoru,  
    professor 
 

   «Kiçik biznesə maliyyə-kredit dəstəyi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi» 
 

3. Aygün Abdulova – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Biznesin idarə edilməsi”  
    kafedrasının müəllimi 
 

    «İnsan resursları kateqoriyasının meydana gəlməsinin və inkişafının nəzəri metodoloji  
    əsasları» 

 

4. Aygün Əliyeva – Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının  
    dosenti, i.ü.f.d.   
    Fərrux Əlizadə – Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin məzunu   
 

    «Ərzaq bazarında daxili nəzarətin və yoxlama ekspertizasının həyata keçirilməsinin  
    zəruriliyi» 
 

5. Ayibə Təhməzova – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Biznesin  
    idarə edilməsi” kafedrasının baş müəllimi, i.ü.f.d.  
 

    «İnnovativ davranış və aktivliyin formalaşmasının nəzəri-metodoloji əsasları» 
 

6. Айтан Гусейнли – Азербайджанского Государственного Экономического  
    Университета (UNEC), доктор философии по экономике, доцент кафедры  
     “Управление бизнесом”  
    Самира Шамхалова – Азербайджанского Государственного Экономического  
    Университета (UNEC), доктор философии по экономике, преподаватель кафедры  
     “Управление бизнесом”  
 

   «Oсновные проблемы государственного регулирования инновационной  
   деятельности в Aзербайджане» 

 

  7. Azər Pənahov - Bakı Biznes Universitetinin dekan müavini 
 

    «Maliyyə xidməti bazarında sağlam rəqabət mühitinin formalaşması» 
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  8. Arif Hüseynov – Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Enerji və neft-kimya     
      sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının professoru, iqtisad elmləri doktoru 

 

    «Ekolji ziyana görə ödəmələr» 
 
9.  Boris Bəhməlov – Odlar Yurdu Universitetinin doktorantı  
 
     «2010-2016-cı illər ərzində dünya maliyyə böhranı şəraitində Azərbaycan  
     iqtisadiyyatının dayanaqlı inkişafının təmin olunmasında şəffaflığın rolu» 
 
10. Cəmalə Xankişiyeva – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dosenti, i.e.f.d. 
 
      «Azərbaycanda biznesin inkişafının yol xəritəsi» 
 

11. Çingiz Həsənov – Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı 
 

      «Regionlarda emal sənaye sahələrinin müasir inkişaf səviyyəsi və perspektivləri» 
 

12. Dilarə Əmiraslanova - Sumqayıt Dövlət Universitetinin doktorantı  
 

     «Müəssisənin idarə edilməsinə məqsədli və funksional yanaşma» 
 

13. Elmira Behbudova - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Kadr hazırlığı,  
      akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin Kadr hazırlığı şöbəsinin müdiri  
 
      «Çirkli pulların yuyulmasına qarşı təlim strategiyası və tədris proqramı» 
 
14. Elnarə Səmədova – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Biznesin idarə   
      edilməsi” kafedrasının dosenti, i.e.n.  
 
       «Biznesdə maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri» 
 

15. Elsevər Kərimov – Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dosenti, i.f.d. 
 

      «Müasir şəraitdə qeyri-neft sənayesinin rəqabətqabililiyyətliyi və inkişafı» 
 

16. Əfqan Musayev – AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun Şərq-Qərb şöbəsinin dissertantı 
 
      «Azərbaycan iqtisadiyyatında ixracda rəqabətliliyin və birbaşa xarici investisiyaların  
      artırılmasında Bakı Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzinin rolu» 
 

17. Əli Əlirzayev – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Sosial sferanın iqtisadiyyatı  
      və idarə edilməsi” kafedrasının müdiri, iqtisad elmləri doktoru, əməkdar elm xadimi, professor 
      Emin Əlirzayev – İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
 

«İqtisadi və sosial inkişafın davamlığının və tarazlığının təmin edilməsində qütbləşmə  
problemləri» 

 

18. Ənvər Salahov – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Mühasibat uçotu və     
      audit” kafedrasının dosenti, iqtisad elmləri namizədi 
 

     «Kommersiya müəssisələrində əmək ödənişi əməliyyatlarının uçotunun  
     təkmilləşdirilməsinin bəzi məsələləri» 
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19. Əvəz Ələkbərov – Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universitetinin (UNEC) “Maliyyə və maliyyə  
      institutları” kafedrasının müdiri, i.e.d., professor 
      Nizami Xudiyev – Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universitetinin (UNEC) “Maliyyə və maliyyə  
      institutları” kafedrasının professoru, i.e.d. 
 
      «Sığorta xidmətləri bazarında prudensial nəzarət və şəffaflığın təmin edilməsi   
      problemləri»  
 

20. Fisunkar Seyidzadə – Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı 
 

      «Müəssisələrlə sığorta şirkətləri qarşılıqlı əlaqələrinin iqtisadi əsasları» 
 

21. Fuad Bədirov – Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı 
 

      «İnnovasiya fəaliyyətinin statistik qiymətləndirilməsinin bəzi məsələləri» 
 

22. Фидан Новрузова – Кандидат экономических наук 
 
      «Вопросы развития финансово-промышленных групп в  
      аграрно-промышленном комплексе Aзербаиджана» 

 
23. Gülnarə Tağıyeva – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin assistenti 
 

     «İqtisadi inkişafın yüksəldilməsində innovasiyaların stimullaşdırılması» 
 

24. Gülnarə Turabova – Gəncə Dövlət Universitetinin baş müəllimi 
      Şəlalə Qurbanova – Gəncə Dövlət Universitetinin müəllimi 
 

      «İdxal-ixrac əməliyyatlarının həyata keçirilməsində valyuta nəzarətinin dövlət  
      tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi» 
 

25. Günay Musayeva – Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “İqtisadi nəzəriyyə və    
      iqtisadiyyat” kafedrasının müəllimi 
 

      «Maliyyə sahəsində istehlakçı hüquqlarının pozulması məsələləri» 
 

26. Həmid Həmidov – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dosenti  
 

      «Müəssisənin fəaliyyətinin idarə edilməsi konsepsiyalarının müasir vəziyyəti və  
      inkişaf meylləri» 
 

  27. Hənifə Cəfərli – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Mühasibat uçotu və audit”  
        kafedrasının dosenti, iqtisad elmləri namizədi 
 

      «Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafı üzrə dünya təcrübəsinin öyrənilməsinin  
      mühüm aspektləri»  
 

28. Hikmət Babayev – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) doktorantı 
 

     «Biznes proseslərinin strateji idarəetmə modeli əsasında strateji inkişaf səviyyəsinin  
     qiymətləndirilməsinə sistemli yanaşma» 

 

29. Xankişi Xankişiyev – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dosenti, i.e.n. 
 

            ««BBööyyüükk  iippəəkk  yyoolluunnuunn  iinnkkiişşaaffıınnddaa  AAzzəərrbbaayyccaannıınn  rroolluu»»  
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30. İlahiyə Səlimova – Sumqayıt Texniki Kolleci, müəllim 
 

     «Aqrar sahənin inkişafını sürətləndirən tədbirlər şəffaflığın təmin edilməsi          
     vasitələrindən biri kimi» 

 

31. İlkin Dövlətov – “Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzi” MMC-nin mütəxəssisi 
 

      «İqtisadi inkişafda bir başa xarici investisiyanın rolu və ölkəmizə BXİ cəlb edilməsi    
      üçün tətbiq oluna bilinəcək vergi güzəştləri haqqında təklif» 
 

32. İlqar Sadıqov – Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı 
 

      «Qeyri-neft sektorunda əsas kapitaldan istifadə səviyyəsi və ona təsir edən amillər» 
 

33. İmran Rzayev – Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universiteti (UNEC),  “Maliyyə və maliyyə   
      institutları” kafedrası, i.e.n., dosent 
 

      «Müasir dövrdə vergi islahatlarının əsas istiqamətləri və şəffaf vergi sisteminin   
      yaradılması problemləri» 
 

 34. Kufiyə Heydərova –  Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar  
     Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı  
 

     «Aqrar sahədə maliyyə resurslarının səmərəli idarə olunması istiqamətləri» 
 
35. Lamiyə Bayramova –  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü, “L.B. Audit     
     xidməti” MMC-nin direktoru-auditor, Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının    
     Direktorlar Şurasının üzvü  
 

     «Qlobal risklər və audit peşəsinin gələcəyi» 
 

  36. Lyudmila İsmayılova – Sumqayıt Dövlət Universitetinin baş müəllimi  
 
     «Kiçik biznesin inkişafinin statistik qiymətləndirilməsinin əhəmiyyəti» 
 

 37. Mehriban Yadulla – Bakı Dövlət Universiteti, iqtisad elmləri namizədi, dosent 
       Nərgiz Həmidova – Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat  
     fakultəsinin “Gömrük işinin təşkili” ixtisasının magistrantı 
 

     «İdxal-ixrac əməliyyatları zamanı ödənilməli olan vergi-rüsumlarla bağlı strategiyanın  
     təkmilləşdirilməsi»  
 

38. Məhəmməd Əliyev – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Biznesin idarə edilməsi”  
      kafedrasının müdiri, dosent 
 

     «Subsidiya: aqrar sektora dəstəyin təşviq aləti kimi» 
 

39. Məmməd Talıblı – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Biznesin idarə edilməsi”  
     kafedrasının dissertantı  
 
     «İqtisadiyyatın qloballaşması şəraitində kapitalın beynəlxalq hərəkəti» 
 

40. Namiq Orucov – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı  
 

      «Uçot və hesabatda investisiyaların təsnifatı» 
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41. Назакят Мусаева – Азербайджанский Государственный Экономический  
      Университет (UNEC) Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» Ст.преп. д.ф.по э.  
      Нигяр Атакишиева – д.ф.по э. 
 

      «Mетодологические принципы учета собственного капитала» 

 

42. Nigar Əlisoy –  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Kadr hazırlığı, akkreditasiya  
      və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin Kadr hazırlığı şöbəsinin müdir müavini, Azərbaycan Memarlıq  
      və İnşaat Universitetinin magistrantı  
 

     «İnvestisiya resursları bazarı və onun tənzimlənməsi istiqamətləri» 
 

43. Niyazi Həsənov – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dosenti, i.ü.f.d. 
 
      «Biznesin inkişafında investisiya layihələrinin rolunun artırılması» 
 

  44. Ramil Quliyev – Azərbaycan Texniki Universitetinin "Sənayenin iqtisadiyyatı və menecment"  
        kafedrasının dosenti, i.ü.f.d. 
 

      «Korporativ idarəetmə sistemində maraqlı tərəflər və korporativ vətəndaşlıq»  
 

45. Рена Аббасова – Азербайджанского Государственного Экономического  
      Университета (UNEC), доцент кафедры “Управление бизнесом” 
 

      «Cтратегическое управление инновациями» 

 

46. Rəna Qafarova – Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı 
 

     «Ticarət təşkilatlarında idxal-ixrac əməliyyatlarının auditinin təkmilləşdirilməsi» 
 

47. Rəşad Əliyev – AMEA İqtisadyyat İnstitutu, doktorant 
 

      «Neft sənayesində investisiya layihələri üzrə riskin idarə olunması» 
 
48. Rəşad Muradov – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) professoru, i.e.d. 
 

      «Qlobal iqtisadi mühit və innovasiyalı cəmiyyətə keçidin çətinlikləri» 
 

49. Севиндж Рагимова – Кандидант юридический наук  
 

     «Некоторые аспекты правового регулирования предпринимательской   
     деятельности» 
 

50. Səbuhi Gülməmmədov – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Kadr hazırlığı,   
      akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi, Azərbaycan Dövlət İqtisad   
      Universitetinin (UNEC) dissertantı 
 
      «Dövlətin korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətinin formalaşmasının  
      təşkilati-hüquqi məsələləri»  
 

51. Sədaqət Əliyeva – Sumqayıt Dövlət Universitetinin baş müəllimi  
 

      «Beynəlxalq təcrübədə maliyyə hesabatlarının tənzimlənməsi xüsusiyyətləri» 
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  52. Şəfa Quliyeva – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Menecment” kafedrasının  
        professoru, iqtisad elmləri doktoru 

 

      «Törəmə maliyyə alətləri (direvativləri) və onların yaratdığı risklər problemi»  
 

53. Şəhla Yusifzadə – i.ü.f.d. 
 

            «Ərzaq təhlükəsizliyinə nəzəri baxışların müqayisəli təhlili» 
 

54. Şəlalə Məmmədova – Sumqayıt Dövlət Universitetinin müəllimi  
 

      «Sənaye müəssisələrində strateji planlaşdırmanın səmərəliliyinin statistik  
      qiymətləndirilməsi» 
 

55. Şəfa Əliyev – Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Dünya iqtisadiyyatı və marketinq” kafedrasının   
      professoru, i.e.d. 
 

      «Strateji yol xəritəsi kontekstində Sumqayıt sənaye mərkəzinin inkişafının   
      modelləşdirilməsində şəffaflıq problemləri» 
 

56. Tariyel Qurbanov – AMEA İqtisadyyat İnstitutu, a.e.i., i.f.d., dosent  
 

      «Milli iqtisadiyyatda real sektorun davamlı inkişafının təmin olunması istiqamətləri» 
 

57. Təhminə Əliyeva – Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universiteti (UNEC), “Maliyyə və maliyyə  
      institutları” kafedrası, i.ü.f.d. 
 
       «Büdcə potensialının formalaşmasının səmərəli iqtisadi problemləri» 

 

58. Təranə Kərimova – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Qiymət və  
      qiymətləndirmə” kafedrasının dosenti, iqtisad elmləri namizədi 
 
      «Milli iqtisadiyyatda sahəvi bölümdə investisiya imkanlarının qiymətləndirilməsi» 
 
59. Tofiq Quliyev – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Əməyin iqtisadiyyatı və     
      təşkili” kafedrasının müdiri, iqtisad elmləri doktoru, əməkdar elm xadimi, professor 
 
      «Bank riskləri və onların qiymətləndirilməsi metodları və modelləri» 
 
60. Vaqif Quliyev – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Mühasibat  
      uçotu və audit” kafedrasının dosenti, i.e.n.  
 

      «Elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşdirilməsinə çəkilən xərclərin uçotu məsələləri» 
 

61. Vüqar Mehdiyev –  Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “Mühasibat uçotu və audit”  
      kafedrasının dosenti, ü.f.d.  
      Vüsal Musayev – AMEA İqtisadyyat İnstitutu, doktorant 
 

      «Xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsində valyuta nəzarəti» 
 
62. Yavər Vəliyev – Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti  
 

      «Ölkələrarası əlaqələrin qloballaşmasının üstünlükləri və bəzi məsələləri» 
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                   II BÖLMƏ. Hesabatlıq və şəffaflığın strateji hədəflərin reallaşmasında rolu 
 

21 sentyabr, saat 10:00 
Ünvan: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 6 (Əsas bina) 
 

                Həmsədrlər: i.e.d., prof. Sifariz Səbzəliyev 
                                     i.e.d., prof. Zahid Məmmədov  
                                                       Nəcəf Talıbov  
                          Katib:  Elmira Behbudova  
 

 

1. Almaz Həmidova – Sumqayıt Dövlət Universitetinin baş müəllimi  
 
   «Sumqayıt kimya və neft-kimya kompleksində logistika sisteminin inkişafında  
   şəffaflığın rolu» 
 
2. Амалия Гаджиева – Азербайджанский Государственный Экономический Университет   
    (UNEC) д.ф. по э. преп. кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» 
 
    «Некоторые аспекты аудита финансовых  вложений» 
 

3. Anar Hacızadə – Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Korporativ idarəetmə  
    sektorunun müdiri 
 

   «Korporativ idarəetmə sistemində maraqlı tərəflərin mənafelərinin qorunmasında  
   şəffaflığın rolu» 

 

4. Arif Şirəliyev - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Strateji idarəetmə  
    departamentinin direktor müavini  
 

    «Korporativ idarəetmə sistemi şəraitində hesabatlıq və şəffaflıq» 
 

5. Ayxan Ayvazlı – Azərbaycam Milli Elmlər Akademiyasının dissertantı  
 

   «Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: kommersiya banklarının idarə  
   edilməsinin təkmilləşdirilməsi, hesabatlıq və şəffaflıq problemləri» 
 
6. Aynur Abdullayeva – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)  “Mühasibat uçotu və     
    audit” kafedrasının baş müəllimi, i.u.f.d. 
 
    «Audit – müəssisədaxili nəzarətin artırılmasının əsas forması kimi» 
 

 7. Aynurə Yəhyayeva – Sumqayıt Dövlət Universiteti, dosent 
 

   «Ölkə iqtisadiyyatına xarici investisiyanın cəlb edilməsində şəffaflığın rolu və əhəmiyyəti» 
 

8. Азет Багирова – Азербайджанский Технический Университет кафедра “Экономика  
   промышленности и менеджмент” заместитель заведующего кафедрой, доцент,  
   кандидат экономических наук  
 

   «Совершенствование системы аудита и внутреннего контроля» 
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9. Azər Qarayev – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Maliyyə və maliyyə     
    institutları” kafedrasının dosenti, iqtisad elmləri namizədi 
 

    «Maliyyə nəzarətinin perspektiv inkişaf istiqamətləri: hesabatlılıq və şəfafflıq problemləri» 
 

10. Афис Гаджиев – Азербайджанского Государственного Экономического Университета  
      (UNEC), доцент кафедры “Бухгалтерский учет и аудит”, кандидат экономических наук  
 
      «Значение управленческой отчетности по сегментам проиственой   
      деятельности субъектов аграрного предпринимательства» 
 

11. Atakişi Nadirov – «KPMG Azərbaycan Limited» şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı  
      nümayəndəliyinin Baş meneceri 
 

      «Şəffaflığın və hesabatlılığın investisiyaların cəlb edilməsində əhəmiyyəti» 
 

12. Bəhruzə Məmmədli - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi  
      təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəis müavini  
 
      «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması                  
      və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin   
      təşkili» 
 
13. Баяз Aбдуллаева  – Азербайджанский Государственный Университет Нефти и  
      Промышленности, докторант  
 

      «Основные направления совершенствования системы внутреннего аудита  
      на предприятиях нефтехимического комплекса» 
 

14. Cavanşir Hacıyev – Odlar Yurdu Universitetinin dosenti, i.e.n.  
 
      «Vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında şəffaflığın yüksəldilməsi» 
 

15. Cəmilə Namazova – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)  “Mühasibat uçotu və   
      audit”  kafedrasının professoru, i.e.d. 
 

      «Müasir dövrdə audit nəzarətinin təkmilləşdirilməsində investisiya fəaliyyəti auditinin  
      planlaşdırılması istiqamətləri» 
 

16. Çimnaz İbrahimova – Sumqayıt Dövlət Universitetinin baş müəllimi  
 

      «Maliyyə şəffaflığının təmin edilməsində daхili audit sisteminin təkmilləşdirilməsi» 
 

17. Esmira Babaşirinova – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Mühasibat  
      uçotu və audit” kafedrasının baş müəllimi,  i.ü.f.d.  
 

      «İnvestisiyа və mаliyyə qоyuluşlаrının mühasibat uçоtu və hesаbаtındа əks  
      etdirilməsinin düzgünlüyünün auditi» 
 
18. Elçin Camalov – “Azərsu” ASC-nin Risklərin idarəedilməsi şöbəsinin rəisi, Azərbaycan Dövlət   
      İdarəçilik Akademiyasının dissertantı  
 

      «Müəssisədə istehsal xərclərinin idarəedilməsinə və uçotunun təşkilinə müasir   
      innovasiyalı yanaşmalar» 
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19. Elçin Qurbanov – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü, “VXA - Audit”   
      MMC-nin direktoru-auditor, Poltava Ticarət və İqtisadiyyat Universitetinin aspirantı 
 

       «Monetarizm ( fridmen) proqramının tətbiqi, uçot siyasətinin və şəffaflığın     
       vergitutmanın strategiyası ilə əlaqəsi» 
 

20. Elşən Rəhimov – “Barattson” MMC-nin rəhbəri 
 

      «İFRS 15 və İFRS 16 Standartları arasında fərqlər» 
 

 21. Əli Sadıqov – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)  “Mühasibat uçotu və audit”  
       kafedrasının dosenti, i.e.n. 
 

      «Daxili audit xidməti müəssisələrin operativ idarəetmə sistemində nəzarətin təşkilinin  
      forması kimi» 
 

22. Əlizamin Əmirov – Odlar Yurdu Universitetinin doktorantı 
 
      «Azərbaycanda aqrar emal məhsullarının artırılmasının mövcud vəziyyəti və  
      onun səmərəli idarə olunmasında şəffaflığın artırılması istiqamətləri» 
 

23. Leyla Əkbərova – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, iqtisad üzrə  
      fəlsəfə doktoru 
 

 «Sahibkarlıq subyektlərində şəffaflığın səmərəliliyin yüksəldilməsində  
 daxili auditin rolu» 
 

24. Лейла Аллахвердиева – д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент организации»     
      Московского Государственного Гуманитарно-Экономического  Университета (МГГУ)  
 

      «Особенности подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья в     
      сфере экономики» 
 

25. Flora Ələsgərova – Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin “Turizm və  
      qonaqpərvərlik” fakultəsinin dekan müavini, i.ü.f.d., dosent 
      Qahirə Məmmədova – Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin Tədqiqat  
      bölməsinin rəhbəri, k.ü.f.d., dosent 
 

      «Korporativ idarəetmə standartlarında şəffaflığın tənzimlənməsi yolları» 
 

26. Gülsabah Rəhimova – Sumqayıt Texniki Kolleci, müəllim 
 

      «Aqrar sferanın idarə edilməsi sistemində iqtisadi mənafelərin qorunmasında  
      şəffaflığın rolu»  
 
27. Günel Nəsibova – Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin  
      Daxili nəzarət şöbəsinin Funksional vəzifələrin icrasına nəzarət sektorunun baş məsləhətçisi  
 
      «Daxili nəzarət və audit sisteminin təkmilləşdirilməsi barədə» 
                                             
28. Hicran Köçərli – Sumqayıt Dövlət Universitetinin baş müəllimi  
 

      «Aqrar sahənin innоvasiya yönümlü iqtisadi inkişafının şəffaflığının artırılması   
      tədbirləri» 
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 29. Xalidə Qəmbərova – Sumqayıt Texniki Kolleci, müəllim 
 

     «Biznes fəaliyyətində  konsolidə edilmiş hesabatın tərtib olunma mexanizmləri»  
 

30. İlhamə Qasımova – Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı 
 

     «Müasir şəraitdə bazar münasibətlərinin inkişafına auditin təsiri» 
 

 31. İradə Əliyeva – Sumqayıt Texniki Kolleci, müəllim 
 

     «Maliyyə hesabatının MHBS-na uyğun olaraq transformasiyası» 
 

32. Kəmalə Əhədova – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) dissertantı  
 

      «Müflisləşmə şəraitində kommersiya təşkilatlarında uçot və hesabatın auditor  
      yoxlamasının metodikası» 
 

33. Kamala Hajialibayova – second year Accounting and finance student at the 
      University of East Anglia, Norwich, UK 
 

            «İnternational financial reporting and audit standards application experience» 
 

34. Lətif Zeynallı – “Xalq Sığorta” ASC-nin mütəxəssisi, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
      Universitetinin doktorantı 
 

    «İdarəolunmada şəffaflığın artırılması» 
 

35. Mehriban İsgəndərova – Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı 
 

      «Müəssisələrin idarə olunmasında audit nəzarətinin rolu və onun təkmilləşdirilməsi» 
 

36. Nailə Piriyeva – Sumqayıt Texniki Kolleci, müəllim 
 

    «Korporativ idarəetmə sistemində şəffaflıq və idarəetmə qərarlarının rolu» 
 

37. Nəzakət Musayeva – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Mühasibat  
    uçotu və audit” kafedrasının Baş müəllimi,  i.ü.f.d.  
 

    «Daxili auditin mahiyyəti, idarəetmədə vəzifələri və onun təşkilati quruluşu» 
 

38. Nəzrin Zeynalova – “Tarsa Kompozit Boya Makina” MMC-nin mühasibi, Magistr elmi dərəcəsi 
 

     «Dələduzluq riskinin qiymətləndirilməsinə dair audit sistemində aparılmış sosioloji  
     sorğunun nəticələri barədə» 
 

39. Nigar Vahabzadə – i.ü.f.d. 
 

            «Müasir dövrdə sosial siğorta fəaliyyətinin auditinin təkmilləşdirilməsi» 
 

40. Pərvin Muxtarova – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, i.ü.f.d., dosent 
 

      «Auditin nəzəri əsasları və inkişafı tariхi» 
 

41. Рамиз Гени-заде – Начальник отдела аудита сфер социальной защиты  
      и социального обеспечения Счетной Палаты Азербайджанской Республики 
      Джамиля Гени-заде – Директор ООО «Г.Р.Т. Аудит» 
 

     «Некоторые направления деятельности по обеспечению прозрачности  
     в бюджетно-налоговой сфере» 
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42. Rahim Əlizadə – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü,  
      Sərbəst auditor, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
 

«Transaksion xərclərin təsnifatı və təhlili» 
 

43. Севда Mамедова – Педагог кафедры «Администрирование бизнеса» Азербайджанского  
      Государственного Экономического Университета (UNEC)  
 

      «Преимущества и проблемы повышения информационной прозрачности  
      в здравоохранении» 
 

44. Севиндж Аббасова – Азербайджанского Государственного Экономического  
      Университета (UNEC), канд. эконом. наук, доцент кафедры  “Бухгалтерский учёт и аудит”  
 

     «Вопросы использования аналитических процедур в аудите учёта  
     производственных затрат» 
 

45. Səbinə Mahalova – Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Sosial müdafiə və  
      sosial təminat sahələrinin auditi şöbəsinin Baş mütəxəssis-inspektoru                
 

      «İdarəolunmada şəffaflığın artırılması» 
 

46. Səidə Bağırova – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Mühasibat uçotu və audit”  
      kafedrasının dissertantı 
 

      «Müasir şəraitdə maliyyə nəzarətinin məzmunu, mahiyyəti və əhəmiyyəti» 
 

47. Sevda Hacıbəyova – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Mühasibat  
      uçotu və audit” kafedrasının dissertantı,  Beynəlxalq iqtisadiyyat məktəbi-tyutor  
 

      «MMUS-da daimi (dövri) xərclərin uçotunun mövcud metodikası» 
 

  48. Sifariz Səbzəliyev – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Mühasibat uçotu və audit”  
        kafedrasının müdiri, i.e.d., professor 
 

      «Mühasibat hesabatının tərtib edilməsi zamanı peşəkar düşüncənin formalaşması» 
  
49. Шахира-ханум Дадашева – Азербайджанского Университета Кооперации, диссертант  
 

      «Роль  внутреннго аудита в  повышении эффективности  деятельности  
      в сфере туризма» 
 

50. Şahraz İbrahimov – Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “Mühasibat uçotu və audit”  
      kafedrasının dosenti, i.e.n.  
 
      «Maliyyə-iqtisadi münasibətlərin şəffaflığında auditin rolu»                                             
 
51. Şəhla Cəfərova – Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “Mühasibat uçotu və audit”  
      kafedrasının müdiri, i.f.d., dosent 
 
      «Maliyyə hesabatının auditi» 
 
52. Teymur Mehdiyev – AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun doktorantı  
 
      «Müasir şəraitdə müəssisələrin İKT sistemi və onun auditi»                                           
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53. Vəfa İldırımzadə – Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı 
 

          «Azərbaycanda turizmin inkişafına yönəldilmiş investisiyaların auditi və ona  
          vergi siyasətinin təsiri» 

 


