
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) və Varazdin Development 

and Entrepreneurship Agency (VADEA)  təşkilatının qarşılıqlı əməkdaşlığı 

ilə 25 iyun 2021-ci il tarixində keçiriləcək İqtisadi və Sosial İnkişaf 70-ci 

beynəlxalq elmi konfransının əsas mövzuları 
 

 

1. Davamlı inkişaf: yeni yanaşmalar və qlobal çağırışlar 

 İqtisadi artımın və inkişafın sosial-iqtisadi aspektləri; 

 Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri və davamlı inkişafın istiqamətləri; 

 Əhalinin beynəlxalq miqrasiyasının sosial-iqtisadi problemləri; 

 Beynəlxalq biznesin inkişaf meylləri və qlobal tranformasiya problemi; 

 Dünyanın ekoloji tarazlığı və qlobal istiləşmə; 

 Qlobal enerji təhlükəsizliyi və beynəlxalq iqtisadi inkişaf; 

 Dünya gəlirlərinin bölgüsündə qeyri bərabərlik və qlobal sosial-iqtisadi meyllər. 

 

Sustainable Development: New Approaches and Global Challenges 

 Socio-economic aspects of economic growth and development 

 International transport corridors and directions of sustainable development 

 Socio-economic problems of international migration of population 

 International Business Development Trends and Global Transformation Problems 

 The world's ecological balance and global warming 

 Global energy security and international economic development 

 Inequality in global income and global socio-economic trends 

 

2. Sosial iqtisadi inkişafa əsaslanan innovasiya 

 İnnovativ proseslər və sosial-iqtisadi artım; 

 Elm-təhsil-mədəni sahələrin koordinasiyası və intellektual mülkiyyətin realizasiyası; 

 İnformasiya texnologiyaları və sosial-iqtisadi inkişaf; 

 Biliyə əsaslanan iqtisadi fəaliyyət və sosial-iqtisadi inkişaf; 

 İnnovasiya xüsusiyyətli biliyin formalaşması və sosial innovasiya; 

 İnnovasiyalı təlim və elektron biliklərin ötürülməsi; 

 İnnovativ bilik istehsalı və elmi ideyaların formalaşması və tətbiqi. 

 

Innovation-based socio-economic development 

 Innovative processes and socio-economic growth 

 Coordination of scientific, educational and cultural spheres and the realization of intellectual 

property 

 Information technology and socio-economic development 

 Knowledge-based economic activity and socio-economic development 

 Innovative knowledge formation and social innovation 

 Innovative training and transfer of electronic knowledge 

 Formation and application of innovative knowledge production and scientific ideas 

 

3. Davamlı inkişaf hədəfləri: fiskal və monetar siyasət 

 Fiskal siyasət və makroiqtisadi tarazlıq; 

 Milli gəlir bölgüsündə qeyri bərabərlik və fiskal tənzimlənmə; 
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 Dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsi və büdcə gəlirləri; 

 Fiskal dayanaqlıq və sosial-iqtisadi hədəflər; 

 Üzən kurs sistemi və monetar dəyişiklik; 

 Gəlir bərabərsizliyi və davamlı iqtisadi inkişaf; 

 Sabit və üzən kurs sistemləri: ümumi və fərqli cəhətlər. 

 

The objectives of sustainable development, fiscal and monetary mechanisms 

 Fiscal policy and macroeconomic equilibrium 

 Non-discrimination and fiscal adjustment in the national income division 

 Public Expenditure Financing and Budget Revenues 

 Fiscal sustainability and socio-economic targets 

 Floating course system and monetary change 

 Inequality of Income and Sustainable Economic Development 

 Fixed and floating course systems: general and distinctive features 

 

4. Təbii sərvət gəlirlərinin soial-iqtisadi aspektləri 

 Beynəlxalq neft-qaz marşrutları və neft-qaz ixrac kəmərlərinin şaxələnməsi; 

 TANAP və TAP layihələrinin səmərəliyin qiymətləndirilməsi; 

 Təbii resurs gəlirləri və qeyri neft sektorunun inkişaf problemləri; 

 Təbii resurs gəlirləri və ekoloji tarazlığın idarə olunması mexanizmləri; 

 Təbii resurs gəlirləri və əhalinin sosial-iqtisadi rifah problemi; 

 Təbii resurslara investisiyalar və gəlirlər; 

 Təbii resurslarla zənginlik, davamlı inkişaf və ətraf mühit. 

 

Socio-economic aspects of natural resource revenues 

 International oil-gas routes and diversion of oil-gas pipelines 

 Evaluation of TANAP and TAP projects efficiency 

 Natural resource revenues and non-oil sector development problems 

 Natural resource revenues and environmental balance management mechanisms 

 Natural resource revenues and the socio-economic well-being of the population 

 Investments and revenues to natural resources 

 Richness of natural resources, sustainable development and environment 

 

5. Qeyri-müəyyənlik şəraitində şirkətlər 

 Rəqabət mühitinə davamlı şirkətlərin qurulması; 

 Müasir bazar iqtisadiyyatı; 

 Planlaşdırma və ya proqnozlaşdırma:konsepsiyalar və modellər; 

 Korporativ idarəetmə; 

 İstehsalat: Strategiya, Texnologiya və Təşkilat; 

 İnsan kapitalının inkişafı və idarəedilməsi; 
 Marketinq menecmentinin perspektivləri; 
 Biznesin hüquqi mühiti; 
 Biznes imkanlarının davamlılığı; 
 İKT imkanlarının biznes fəaliyyətində tətbiqi; 
 Korporativ maliyyə; 
 Mühasibat uçotu və audit. 



Enterprise in Turbulent Environment 

 Building a Resilient Organization 

 The Economics of Modern Enterprise 

 Planning or Predicting: Concepts and Models 

 Corporate Governance 

 Manufacturing: Strategy, Technology, and Organization 

 Human Capital Management 

 Marketing Perspective 

 The Legal Environment of Business 

 Business Continuity 

 ICT Support to Business Activities 

 Corporate Finance 

 Accounting and Auditing 

 
6. Bürokratiya və yaradıcı sahibkarlıq 

 Milli iqtisadiyyatda KOS subyektlərinin rolu; 
 KOS subyektlərinin qlobal dəyər zəncirlərində rolu; 
 Yaradıcı, kreativ təhsil. 

 

Entrepreneurship Caught Between Creativity and Bureaucracy 

 The Role of SMEs in National Economies 

 SMEs in Global Value Chains 

 Education for Creativity 
 


