
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Mühasibat uçotu və audit» kafedrasının professoru 

iqtisad elmləri doktoru Hacıyev Fazil Şöhlət oğlunun   

elmi və metodiki əsərlərinin siyahısı 

Sıra№

- 

si 

Əsərin adı Çap- 

la  

 

Nəşriyyat, jurnal(adı,tarixi,nömrəsi) və ya 

müəlliflik şəhadətnaməsinin nömrəsi 

Çap 

vərəqə- 

si (ç.v) 

Birgə 

müəl. 

adı,soy 

1 2 3 4 5 6 

1. Анализ резерсов повышеия фондоотдачи в 

машиностроении.  

çapl

a 
Тезисы докладов Ⅸ Республиканской наувной конференции 

аспирантов вузов Азербайджана. – Баку. 1987 

 

0,2 

- 

2. Анализ эффективного использования 

производствениих мощностей  в нефтяном 

машиностроении. 

-//- Информационный листок, сер. Машиностроене, № 22, 

АзНИИНТИ, 1987-Баку 

0,2 - 

3. Анализ и оценка использования 

производственных мощностей нефтяного 

машиностроения в современных условиях.                                                          

-//- “Народное хозяйство Азербайджана”. Ежемесячный 

производственне – экономический журнал Госплана Аз.ССР. 1988 

0,6 - 

4. Анализ обновления и модернизацни 

действующего оборудования на 

предпиятиях нефтяного машиностроения. 

-//- Информационный листок, сер. Машиностроене, № 1, АзНИИНТИ, 

1988, Баку 

0,2 - 

5. Анализ эффективности использования 

основных производственных фондов в  

производстве.  

-//- Информационный листок, сер. Машиностроене, № 5, АзНИИНТИ, 

1988 , Баку 

0,2 - 

6. Совершенствование организации труда 

как важный фактор эффективного 

использования производственных 

мощностей 

-//- Тезисы научной конф. «Форма организачии труда при социализме» 

посвященной  118 – летию со дня рождения В.И.Ленина, г.Баку, 

1988г.  

0,2 Махм

удов 

И.М 

 

7. Анализ фондоотдачи на основе показателя 

производственных мощностей 

-//- Хозрасчетный учет и экономический анализ в новых условиях 

хозяйствования. Издательство МГУ, Москва, 1989г. 

0,8 - 



8.  Факторный анализ фондоотдачи в нефтяной 

промышленности  

-//- Методологияа учета и анализа в новых условиях хозяйствования 

(«Тематический сборник научных туддов») Баку, БФЛФЭИ,  

1989г. 

0,6 - 

9.  Icarə podratı və onun iqtisadi üstünlükləri -//- «Azərbaycan SSR – in tam təsərrüfat hesabına keçirilməsinin iqtisadi 

problemlərinin həlli» mövzusunda elmi – praktiki konfransın tezisləri, 

Bakı, 1989  

0,2 - 

10. Анализ эффективности использования 

основных производственных фондов АПК 

-//- Ресрубликанскаяа  научная конференция молодых ученых и 

специалистов, Баку, 1990г. 

0,3 - 

11. Анализ интенсивного обновных 

производственных мощностей в НПО 

«Азнефтемаш» 

-//- Ж. «Народное хозяйство Азербайджана», №5 Баку, 1990г. 0,4 - 

12. Анализ эффективности использования 

основных производственных фондов в 

нефтяной машиностроении. 

-//- Professor  - müəllim heyətin aspirantların 1989 – cu il üzrə elmi – 

tədqiqat işlərinin yekununa dair tezislər, Bakı, 1991 

0,2 - 

13. Sənaye müəssisələrində maliyyə nəticələrinin 

təhlilinə dair metodik göstərişlər 

-//- Az.DİU, Bakı – 1991  2,25 H.İ. 

Namazə

liyev 

C.B. 

Namazo

va 

14. Резервы итенсивного использования 

оборудования в новых условиях 

хозяйствования. 

-//- Ж. «Экономика и жизны», Бакы, №3, 1992г. 0,3 Г.И.Бай

рамов . 

 

15. Elmi təşkilatların fəaliyyətinin təhlilinə dair 

metodik göstərişlər 

-//- Az.DİU, Bakı – 1992 1,5 S.A. 

İsmayılov 

A.M. 

Kərimov  

16. Программа производственной практики 

студентов ⅣиⅤкурс финансово – 

экономического факультета 

-//- Аз.ГЭИ, Баку – 1992г. 0,5 С.А. 

Исмайлов 

Ч.Р. 

Юзбашев  



17. Ⅳ və Ⅴ kurs maliyyə - iqtisad fakultəsi 

tələbələrinin istehsalat təcrübəsinin 

keçirilməsinə dair proqram 

-//- Az.DİU, Bakı – 1992  0,5 S.A. 

İsmayılov 

Ç.R. 

Yüzbaşov  

18. «Təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili» kursu üzsrə 

proqram 

-//- Az.DİU, Bakı – 1993 2,0 İ.M. 

Mahmudov 

Ç.R. 

Yüzbaşov  

 

19. Программы курса анализа хозяйственной 

деятельности 

-//- Аз.ГЭИ, Баку – 1993г 1,25 И.М. 

Махм

увов 

Ч.Р. 

Юзба

шев  

20. Анализ использования производственных 

мощностей в промышленности 

-//- Монография «Азернешр», Баку – 1993г. 5,14  

21. Mənzil – kommunal təsərrüfatında 

təsərrüfatında iş və xidmətlərin  maya dəyərinin 

təhlilinə dair metodik göstərişlər 

-//- Az.DİU, Bakı – 1994  1,5 M.Ə. 

Əhməd

ov 

N.M. 

İsmayı

lov  

22. Анализ резервов снижения себестоимости 

продукции сельскохозяйственного 

производства 

-//- Ж. «Экономика и жизнь», Баку, №1 – 3, 1995г. 0,4 С.Т. 

Микаи

лов  

23. «Funksional dəyər təhlili» fənni üzrə metodiki 

göstərişlər 

-//- Az.DİU, Bakı – 1997 1,8 - 

24. Анализ влияния интенсивных  и 

экстенсивных факторов на эффективности 

использования производственных 

мощностей в нефтяной промышленности 

-//- «Azərbaycan Respublikası mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlara 

uyğunlaşdırılması problemləri» mövzusunda respublika elmi – praktiki 

konfransının məruzə  və tezisləri, Az.DİU, Bakı – 1997  

0,2 - 

 



25. Факторный анализ фондоотдачи на основе 

показателяа производственных мощностей 

-//- «Становление риночых  отношеннй в транесформации социально – 

экономической системы» коллкктивная монография, Баку – Наука, 

1998г 

1,0 - 

26. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal 

güclərinin mənimsənilməsi səviyyəsinin təhlili 

-//- «Müasir mərhələdə Azərbaycanın sosial – iqtisadi inkişafının əsas 

meyilləri» (məqalələr toplusu), Ⅱburaxılış, Bakı – Elm, 1999 

0,4 - 

27. Iqtisadi təhlil fənni üzrə proqram  -//- Az.DİU, Bakı, 1999 1,0 R.B. 

Əliyev 

S.M. 

Qurba

nov  

28. Istehsal gücləri: imkanlar,problemlər -//- «İqtisadiyyat» qəzeti, №14, 1999 0,5 - 

29. Анализ резервов эффективности 

использования производственных 

мощностей промышленности в условияах 

рыночной экономики 

-//- Ж. «Известия экономики» №1 – 4, Баку, 1999г. 0,6 - 

30. Bələdiyyələrin iqtisadi əsaslarının 

formalaşması problemləri 

-//- «Bələdiyyə» jurlanı, №6, Bakı – 1999  0,2 - 

31. Istehsal güclərindən istifadənin təhlili -//- «Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotu, iqtisadi təhlil və 

statistikanın beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasının əsas 

istiqamətləri» mövzusunda elmi – praktiki konfransın tezisləri, Az.DİU, 

1999 

0,2 - 

32. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal 

güclərindən səmərəli istifadənin təhlili 

-//- Professor-müəllim heyətinin 1999-cu ilin elmi-tədqiqat işlərinin 

yekunlarına həsr edilmiş elmi konfransın məzurələrinin tezisləri, Bakı – 

2000  

0,2 - 

 

33. Debitor və kreditor borclarının təhlili -//- «Ekspert» jurnalı, Bakı, №4 – 5, 2000 0,3 R.B. 

Musay

eva 

 

34. «Funksional dəyər təhlili» fənninin tədris 

proqramı 

-//- Az.DİU, Bakı – 2000  0,8 R.N. 

Kazım

ov 

A.Q. 

Məmm

ədova 



 

35. Программа дисциллины «Функсционально – 

стоимостной анализ»  

-//- Аз.ГЭУ, Баку – 2000г. 0,6 Р.Н. 

Кязим

ов 

А.Г. 

Мамед

ова 

 

36. Müasir şəraitdə təsərrüfat subyektlərində 

istehsal güclərindən opyimal istifadənin təhlili 

-//- Azərbaycan MEA İqtisadiyyat İnstitutu. Müasir mərhələdə 

Azərbaycanın sosial – iqtisadi inkişafının əsas meyilləri (məqalələr 

toplusu) I buraxılış, 2000 

0,8 - 

37. Müasir şəraitdə mənfəətin vergiyə cəlb 

olunmasının təhlili 

-//- «Ekspert» jurnalı, Bakı, №10, 2000 0,4 - 

38. Анализ резервов повышения 

организациного уровня предпрятий 

-//- «Müasir elm XXI əsrin astanasında: problemlər, perspektivlər» 

mövzusunun elmi – praktiki konfransının materialları, Bakı – 2000  

0,2 - 

 

39. «İqtisadi təhlil» kursunun tədris proqramı  -//- Az.DİU, Bakı – 2001  1,5 B.R. 

Qaraca

yev 

 

40. Əsas istehsal fondları və istehsal gücündən  

istifadənin təhlilinə dair metodik göstərişlər 

-//- Az.DİU, Bakı – 2001  2,9 - 

41.  Анализ уровня использования 

производственных мощностей в условияах 

рыночной экономики 

-//- «Planlı təsərrüfatdan bazar iqtisadiyyatına keçid və iqtisadi inkişaf 

modelləri» mövzusunda beynəlxalq elmi – nəzəri konfrans, Bakı – 2001  

0,5 - 

42. Müasir şəraitdə istehsal gücündən istifadənin 

təhlili 

-//- Professor-müəllim heyətinin 2000-cu ilin elmi-tədqiqat işlərinin 

yekunlarına həsr edilmiş elmi konfransın məzurələrinin tezisləri, Bakı – 

2001  

0,2 - 

43. Müasir şəraitdə əmlakın qiymətləndirilməsi 

metodları 

-//- «Müasir əmlak bazarı və qiymətləndirmə fəaliyyətinin qanuvericilik 

təminatı» II beynəlxalq elmi – praktiki konfrans, Bakı – 2001  

0,2 - 

44. «Gömrük uçotu və gömrük işinə maliyyə 

nəzarəti» fənnindən proqram 

-//- Az.DİU, Bakı – 2001 0,8 A.M. 

Kərim

ov 

N.R.Q

uliyev 



  

45. Neft maşınqayırmasında istehsal gücü  

göstəriciləri əsasında fondverimi ehtiyatlarının 

amilli təhlili 

-//- İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika, №1 – 2, Az.DİU, Bakı – 2002  0.6 - 

46. Müəssisələrə investisiya qoyuluşlarının 

təhlilinə dair metodik göstəriş 

-//- Az.DİU, Bakı – 2002 2,75 - 

 

47. Dövriyyə vəsaitlərinin dövr surətinin təhlili 

metodikası 

-//- «Ekspert» jurnalı, Bakı, № 2, 2002 0,3 R.B. 

Əliyev 

 

48. Iqtisadi təhlil – audit  -//- «Audit»  jurnalı, Bakı, № 2, 2002 0,6 R.B. 

Əliyev 

D.Ə. 

Babay

eva 

 

49. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisə və 

təsərrüfat subyektlərində istehsalın 

efffektliyinin yüksəldilməsi ehtiyatlarının 

təhlili 

-//- Azərbaycan MEA İqtisadiyyat İnstitutu. Azərbaycan iqtisadiyyatı: 

problemlər, prespektivlər. «Azərbaycan iqtisadiyyatı dirçəliş yolunda» 

mövzusunda elmi – praktiki konfransın materialları, Bakı, «Elm», 2002     

    0,3 - 

50. Bazar münasibətləri şəraitində icarə 

əməliyyatlarının uçotunun xüsusiyyətləri 

-//- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu 

«Azərbaycan iqtisadiyyatı dirçəliş yolunda». Məqalələr toplusu I (X) 

«Elm», Bakı, 2002     

0,6 - 

51. Maşınqayirma müsəssisələrində layihə 

gücünün mənimsənilməsi problemləri 

-//- «Respublika» qəzeti, № 64, Bakı, 23 mart 2003   0,5 - 

52. Istehsal gücləri amillərinin uçotunun müasir 

vəziyyəti və onun təkmilləşdirilməsi 

-//- Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişaf problemləri (Elmi – 

praktik konfransın materialları), Bakı, «Nağıl evi», 2003   

0,2 - 

53. Neft maşınqayırma müəssisələrində istehsal 

güclərindən istifadə 

-//- «Respublika» qəzeti, № 107, Bakı, 13 may 2003   0,5 - 

54.  Müştərək müəssisələrdə istehsal ehtiyatlarının 

auditi 

-//- «Ekspert» jurnalı, Bakı, № 3, 2003 0,4 - 

55. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində neft 

maşınqayırma müəssisələrində istehsal 

güclərindən intensiv istifadənin amilli təhlili 

-//- II Elmi – texniki nəqliyyat konfransı, Bakı, 2003 0,3 Y.N. 

İbrahi

mov 

 



 

56. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal 

güclərindən intensiv istifadənin təhlili 

metodikası 

-//- 2002 – ci ildə Az.DİU – nin büdcə təyinatlı elmi – tədqiqat işlərinin 

yekununa hərs edilmiş elmi – praktiki konfransın tezisləri, Bakı, 2003 

0,2 - 

57. Sənayedə istehsal geclərindən istifadənin təhlili 

metodikası və onun təkmilləşdirilməsi 

istiqamətləri 

-//- Monoqrafiya «Ziya», Bakı, 2003 15,75 - 

58. Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində istehsal 

güclərinin mütənasibliyi – onların intensiv 

sitifadə edilməsi amili kimi 

-//- Azərbaycan MEA İqtisadiyyat İnstitutu. Azərbaycan iqtisadiyyatı 

yüksəliş yolunda. Məqalələr toplusu, VII (XVI)    2003 

0,9 - 

59. Neft maşınqayırması müəssisələrinin təşkili – 

texniki xüsusiyyətləri və onların iqtisadi 

təhliliinin informasiya təminatına təsiri 

-//- Az.DİU İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika, № 1 – 3, Bakı, 2004 0,5 - 

60. Müasir şəraitdə istehsal güclərindən intensiv 

istifadənin təhlili  

-//- «Maliyyə və uçot» jurnalı, №3 Bakı, 2004 0,5 - 

61. Istehsal gücləri ehtiyatlarından istifadənin neft 

maşınqayırma müəssisələrinin iqtisadiyyatı 

rolu 

-//- «İqtisadiyyat və həyat» jurnalı, №3 – 4, Bakı, 2004 0,8 - 

62. Sənayedə istehsal güclərinin uçotunun müasir 

vəziyyəti və onun təkmilləşməsi istiqamətləri 

-//- «İqtisadiyyat və audit» jurnalı, №5, Bakı, 2004 0,4 - 

63. Elektroenergetika  sənayesində istehsal 

güclərindən səmərəli istifadənin təhlili 

-//- 2003 – cü ilin elmi – tədqiqat işlərinin yekununa həsr olunmuş hesabat 

konfransının materialları, Az.DİU, Bakı, 2004 

0,2 - 

64. Анализ и оценка эффективности 

испольования производственных 

мощностей промышенности в условиях 

перехода к рыночной экономики. 

-//- Проблемы учета, анализа и налогообложения заработной платы на 

предприятиях: междуародная научнопрактическая  конференция  

(21 – 23 апреля 2004 г., г. Махачкала), Махачкала: ИПЦДГУ 2004. 

С. 86 – 92. 

0,7 - 

65. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində istehsal 

gücləri ehtiyatlarından istifadənin əsas 

prinsipləri 

-//- «Maliyyə və uçot» jurnalı, №10,Bakı, 2004 0,5 - 

 

66. Industry: some problems of analysis for effect 

using from produstion pover. (Sənayedə 

istehsal güclərindən istifadə səmərəliliyinin 

bəzi problemləri) 

-//- https/www.iqtisadiyyat.com 7 may 2004 0,6 - 



67. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində isthsal 

güclərinin struktur  ehtiyatının təhlili 

-//- «İqtisadiyyat və audit» jurnalı, №6, Bakı, 2005 

Çap edilmişdir. 

0,7 - 

68. Neft maşıənqayırması müəssisələrində istehsal 

güclərindən istifadənin səmərəliliyinin təhlili 

-//- «İqtisadiyyat və həyat» jurnalı, №10, Bakı, 2005 0,8 - 

69. Azərbaycan respublikasında neft 

maşınqayırmasının inkişaf istiqamətləri 

-//- 2004 – cü ildə ADİU – də yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı elmi – 

praktiki konfransın tezisləri. Bakı, 2005 

0,2 - 

70. Azərbaycan respublikasında neft 

maşınqayırmasının inkişaf istiqamətləri,ingilis 

dilində. 

-//- 2005 – ci ildə Qafqaz Univesitetində keçirilən beynəlxalq konfransın 

materialları Bakı 2005.  

0,5 - 

71. Müştərək müəssisələrdə mühasibat uçotu və 

qitisadi təhlil 

-//- Dərs vəsaiti Bakı, 2005 10,5 C.B. 

Namaz

ova 

 

72. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində iqtisadi 

təhlil və onun informasiya mənbələrinin 

təkmilləşdirilməsi 

-//- 2005 – ci ildə ADİU – də yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı elmi – 

tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi – praktiki konfransın 

tezidləri. Bakı, 2006 

0,2 - 

73. Iqtisadi təhlil və auditin beynəlxalq standartlara 

uyğunlaşdırılmasın zərurəti 

-//- «İqtisadiyyat və audit» jurnalı, №1, Bakı, 2006 

 

0,5 - 

74. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində maliyyə 

sabitliyinin müəyyən edilməsində auditin rolu 

-//- Sosial – iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsində maliyyə nəzarətinin rolu. 

Beynəlxalq elmi – praktik konfrans materialları. Bakı, 2006  

0,2 - 

75. Elmi – texniki tərəqqinin iqtisadi 

stimullaşdırılması və onun istehsal güclərin 

effektivliyinin yüksəldilməsinə təsirinin təhlili 

-//- «İqtisadiyyat və audit» jurnalı, №12, Bakı, 2006 0,9 - 

 

76. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kommersiya 

banklarının gəlirləri, xərcləri və mənfəətin 
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infilasiya  
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технического прогресса и анализ его 

влияния на повышении эффективности 
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inkişafının konseptual əsasları 

-//- “Audit jurnalı” . №1, Bakı 2016 

 

    0,9 - 

118. «Анализ структурных запасов 
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