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Xülasə. Məqalədə müasir dövrdə elmin və elmi tədqiqatların inkişafı, gənc 

tədqiqatçı və alimlərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması, elmi fəaliyyətin 

inkişafı və təkmilləşdirilməsi, yüksək texnoloji məhsulların  istehsalında 

artım siyasətinin həyata keçirilməsi problemləri araşdırılmışdır. 
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Резюме. В статье рассматриваются проблемы 

развития науки и научных исследований в 

современное время, стимулирования молодых 

исследователей и ученых, развития и совер-

шенствования научной деятельности, реализа-
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нологичной продукции. 
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1. Giriş 

Elmi tədqiqat elmin varlığı və inkişafının bir forması olub, yeni biliklərin əldə 

edilməsinə və tətbiqinə yönəldilmiş fəaliyyətdir. Elmi tədqiqatların məqsədi elmdə inkişaf 

etdirilən anlayış prinsipləri və metodlarına əsaslanan bir obyektin, prosesin və ya hadisənin,  

habelə istehsalatda insanlar üçün faydalı nəticələrin əldə edilməsində hərtərəfli, etibarlı bir 

araşdırma aparmaqdır. Elm və ali təhsil ocaqlarında formalaşmış mütəxəssislər ölkə 

iqtisadiyyatının əmək məhsuldarlığının artırılmasında, şirkətlərin və dövlətin idarə 

edilməsində fəal iştirak edirlər. 

Uğurlu sosial, iqtisadi və siyasi nailiyyətlər, milli və çoxmədəniyyətli dəyərlər 

Azərbaycanın hakimiyyəti altında, mərkəzdən Şərqə və Qərbə durmadan yüksəlməsini təmin 

edir. Bu imkanlar 2030-cu ilə qədər Azərbaycanın iqtisadi sahəsinin yüksək sosial rifah və 

müasir həyat səviyyəsinə əsaslanan transformasiya kimi möhkəmlənməsini təmin edəcəkdir. 
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Əhalinin rifah halının daha da yüksəldilməsi məqsədilə Azərbaycan dövləti cəmiyyətə 

istiqamətlənmiş bazar iqtisadiyyatının inkişaf yollarını seçib. 

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının növbəti beş milli prioriteti yaxın 10 il ərzində icra 

edilməlidir: 

1. dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat; 

2. dinamik, inklüziv və sosial ədalətli cəmiyyət; 

3. rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiya məkanı; 

4. azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış; 

5. təmiz ətraf mühit və "yaşıl artım” ölkəsi. 

Qeyd edilən Milli Prioritetlər, eyni zamanda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

“Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik”dən irəli 

gələn öhdəliklərin icrası istiqamətində də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir [1].  

Eyni zamanda, müstəqillik dövründə Azərbaycan Respublikasında elmə və tədqiqata 

maraqlı olan tərəflər  və onların maliyyələşdirilməsinə xərclənən vəsaitlər tədqiq edilmişdir. 

Belə ki, müstəqillik dövründə elmin və elmi tədqiqatların inkişafının hüquqi əsasları, onların 

maliyyələşdirilməsi hərtərəfli təhlil edilmiş, dövlət vəsaiti hesabına qəbul olunan 

proqramların nəticələri öyrənilmişdir.  

 

2. Ölkədə elmi-tədqiqat müəssisə və təşkilatların maliyyə mənbələri 

  Hər bir ölkənin uğurlu inkişafı bir sıra amillərlə ölçülərək müəyyənləşdirilir. Bu 

amillər içərisində elm çox vacib və əhəmiyyətli rol oynayır. Belə ki, elm insanların davamlı 

gələcək inkişafının formalaşdırılmasına, lazımi bilik, bacarıq, münasibət və dəyərlərə 

yiyələnməsini təmin edir.    

Müasir şəraitdə elmi-texniki tərəqqinin artım templəri elmin səmərəli fəaliyyətindən, 

yəni texnoloji və təşkilati yeniliyin əsas mənbəyi olan tədqiqat və inkişaf fəaliyyətindən 

asılıdır. Bu fikir bütün sənayeləşmiş ölkələr üçün qəbul edilən doğru olsa da, əlaqələrin ölçüsü 

ölkələrin konkret inkişaf tarixindən, iqtisadi və elmi-texnoloji potensialın səviyyəsindən, 

beynəlxalq əmək bölgüsündəki iştirak dərəcəsindən asılı olaraq bir sıra amillərlə müəyyən 

edilir. 

Fəaliyyət prosesi olan elm idarəetmə və təşkilat sisteminin obyekti kimi, hər hansı bir 

informasiya sistemi şəklində təmsil oluna bilər. Bunun üçün elmin inkişafı və onun son hədəfi 

(proqnozlaşdırmaya əsaslanaraq), metodları və vasitələrini (planlaşdırma funksiyası daxil 

olmaqla), o cümlədən bu hədəfə çatmaq üçün nəzarət və qeyd etmə vasitələrini üzə çıxarmaq 

lazımdır. Elmi fəaliyyət nəticəsində əldə edilən biliklər istehsalat və qeyri-istehsal sahələrində 

istifadə olunduğu üçün fənlərarası əlaqəyə də daxil edilir. 

Ölkəmizdə hal-hazırda tədqiqatlarla məşğul olan müəssisələr birbaşa olaraq aşağıda 

qeyd olunan maliyyələ mənbələri hesabına maliyyələşdirilir: 
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Şəkil 1. Ölkəmizdə elmi müəssisə və təşkilatların maliyyə mənbələri 

Mənbə: www.stat.gov.az 

 

Qeyd etmək olar ki, bir neçə fəaliyyət sahəsində olduğu kimi, tədqiqatların 

maliyyələşdirilməsinin əsas mənbəyi dövlət büdcəsi hesab edilir.  

Azərbaycan Respublikasındakı elmi tədqiqat institutlarının maliyyələşdirilməsi 

mənbələrindən biri kimi beynəlxalq maliyyədən istifadə nəzərdə tutulsa da, əslində 

ölkəmizdə bu mənbədən çox az vəsait alınır. Qeyd edilən maliyyə mənbəyi büdcədənkənar 

maliyyələşdirmə elementi kimi müəyyən edilə bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dövlət büdcəsi ilə yanaşı, elmi tədqiqatların 

maliyyələşdirilməsi prosesinə alternativ mənbələrin, xüsusilə özəl sektorun cəlb edilməsi 

zamanın tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan elminin formalaşması üçün əlverişli şərait 

yarada bilər. Bu baxımdan, vençur kapitalı vasitə ilə tədqiqat işləri üçün özəl kapitalın cəlb 

edilməsi məsələsi xüsusi maraq doğurur. Bütün bunlar öz növbəsində bizi Azərbaycan 

Respublikasının elmi təşkilatlarında və tədqiqat strategiyası məqsədlərinin 

müəyyənləşdirilməsi istiqamətinə diqqət yetirməyi məcbur edir. Ən başlıca məsələ isə ölkənin 

elmi və texnoloji inkişafının strateji prioritetlərinin dəqiq müəyyən edilməsindən ibarətdir [2].  

Elmi təşkilatların fəaliyyətinin təşkilini şərtləndirən amilləri qiymətləndirmək üçün 

müvafiq nəzəri qiymətləndirmələrin aparılması vacib hesab olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

dünyada elmi təşkilatların fəaliyyətinin təşkilini şərtləndirən amilləri qiymətləndirmək 

məqsədilə bir neçə metoddan istifadə olunur. Bu metodlarda çoxsaylı göstəricilərə əsaslanır 

və həmin göstəricilərə aşağıdakılar aiddir: 

 elmi biliklərin yayılması ilə elmin nüfuzunun artırılması və dünya elm məkanına 

inteqrasiya; 

 qiymətləndirmədə elmi təşkilatların fəaliyyət göstərdiyi sahə, maliyyələşdirmə 

mexanizmləri və təşkilatın məqsədləri nəzərə alınmalıdır; 

 elmi tədqiqatların səmərəliliyi. 

Dövlət büdcə vəsaitləri  Büdcədən kənar vəsaitlər 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Elmin İnkişaf 

Fondu 
Özəl sektor vəsaitləri  

Elmi tədqiqat müəssisə və təşkilatların maliyyə 
mənbələri  
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Qiymətləndirmə prosesinin nəticələrinə əsasən elmi təşkilatlar aşağıdakı 

kateqoriyalardan birinə istinadən təsnif edilə bilər: 

 əsas fəaliyyət kimi elmi tədqiqat və perspektivli inkişaf qabiliyyətini itirmiş elmi 

təşkilatlar; 

 tədqiqatlarla bağlı olan müəssislərin effektiv nəticə göstərməsi; 

 aparıcı elmi təşkilatlar. 

Tədqiqat işinin təşkilati strukturu güclü müəyyən qanunlardan və perspektivli tədbirlər 

sistemindən ibarətdir ki, qeyd etdiyimiz amillər tədqiqat işinin effektivliyinin artırılmasında rol 

oynayır. Tədqiqatların quruluş aspekti yeni tapşırıq, metod və mexanizmlər əlavə edilməklə 

davamlı inkişaf edən dinamik bir prosesdir [3]. Kompleksin inkişafı ümumilikdə hər hansı bir 

elmi müəssisənin formalaşdırılması ilə bağlı yeni işlərin və layihələrin, tövsiyələrin və 

təkliflərin daxil edilməsi ilə əlaqələndirilir: 

•  yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin ödənişli, pullu müəssisə və təşkilatlara axını; 

•   elmi müəssisələrin maliyyələşdirilməsi məsələləri; 

• tədqiqat müəssisələrində aparılan tədqiqatların maddi və texniki vəziyyətinin hələlik 

arzuolunan səviyyədə olmaması və s. 

Məlumatların təhlilindən göründüyü kimi 2015-ci ildə tədqiqat və işləmələrə çəkilən 

xərclər 2010-cu ilə nisbətən 31,9%, 2016-cı ildə 2015-ci ilə nisbətən 4,4%, 2017-ci ildə 

2016-cı ilə nisbətən 2,87%,  2019-cu ildə 2018-ci ilə nisbətən 33,0% yüksək olmuşdur. 

2017-ci ilə nisbətən 2018-ci ildə isə 2,8% azalma müşahidə edilmişdir.  

Elmi tədqiqat institutları və mərkəzlərinin məqsədli inkişafını təmin təmin edən vacib 

məsələ insan resursları, onların kadr hazırlığı və inkişafını artıraraq investisiyalar, texniki 

avadanlıqlar, məlumatlar və digər vasitələrlə təmin edilməsi məqsədəuyğun hesab olunur. 

Elmin maliyyələşdirilməsinin vacib problemlərindən biri də onun daha çox dövlət büdcəsi 

vəsaiti hesabına maliyyələşməsidir.  

Məlumatların təhlilindən göründüyü kimi, 2015-ci ildə dövlət büdcəsindən elmə 

çəkilən xərclər 2010-cu ilə nisbətən 22%, 2018-ci ildə 2017-ci ilə nisbətən 7,3%, 2019-cu 

ildə isə 2018-ci ilə nisbətən 3,8% artım olmuşdur. Lakin, 2016-cı ildə 2015-ci ilə nisbətən 

2,7%, 2017-ci ildə isə 2016-cı ilə nisbətən 0,4% azalma müşahidə olunmuşdur.  

 

Cədvəl 1. Dövlət büdcəsindən elmə çəkilən xərclər, milyon manat 

 

Illər üzrə 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

      Milyon manat 92.8 113.2 110.2 109.8 117.8 122.3 

ÜDM-ə nisbətən, faiz 0.22 0.21 0.18 0.16 0.15 0.15 

Dövlət büdcəsinin xərclərinə 

nisbətən, faiz 

0.79 0.64 0.62 0.62 0.52 0.50 

         Mənbə: www.stat.gov.az  
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Qrafik 1. Tədqiqat və işləmələrə çəkilən ümumi xərclər, min manat. 

Mənbə: www.stat.gov.az 
 

Dünya Bankının verdiyi məlumatlara əsasən aşağıdakı qrafikdə Azərbaycan və MDB 

ölkələrinin 2019-cu ildə müqayisəli təhlili göstərilmişdir. 

  
 

Qrafik 2. 2019-cu ildə MDB ölkələrində elmi-tədqiqat və işləmələrə çəkilən ümumi 

xərclərin ÜDM-də faizi. Mənbə: data.worldbank.org 
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3.  Azərbaycanda elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsinin müasir vəziyyətinin  

dinamikası və təhlili 

           Azərbaycanda tədqiqat və inkişafa sərf olunan xərclərin dinamik artımına 

baxmayaraq, onların ÜDM-dəki payı həddən çox azdır. Bu isə ölkədə elmin və kadrların 

inkişafı, müasir dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya baxımından çox da kifayət edici məlumat 

deyildir.  

Ölkəmizin beynəlxalq istehsal zəncirinə daxil edilməsi özlüyündə "təhsil-elm-

istehsal" əlaqələrinin yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir göstərir. Hazırda AMEA tərəfindən 

qeyd etdiyimiz əlaqələr zəncirinin qurulmasında tədqiqat universitetlərinin yaradılması üzrə 

mühüm addımlar atılmışdır. Ölkə üzrə tədqiqat və inkişafa sərf olunan xərclərin ÜDM-də 

payı (0,3%) dünya üzrə orta göstəricidən aşağıdır. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələrdə bu 

göstəricinin payı 3-5% hüdudundadır. 

Tədqiqat və işləmələrə sərf olunan xərclər üzrə 2015-ci ildə Bakı şəhəri 88,4%-lə 

birinci, Abşeron iqtisadi rayonu 5,4%-lə ikinci, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu 2,2%-lə 

üçüncü, Aran iqtisadi rayonu  isə 0,01%-lə sonuncu sıradadır.  Cədvələ diqqətlə baxsaq 

görmək olar ki, şəhər və rayonları üzrə tədqiqat və işləmələrə çəkilən ümumi xərclər üzrə 

2016-2018-ci illərdə müxtəlif artımlarla Bakı şəhəri, Abşeron iqtisadi rayonu və Naxçıvan 

Muxtar Respublikası  ilk 3 sıranı, Aran iqtisadi rayonu son yeri tutur. 2019-cu ildə Bakı 

şəhəri 81,5%-lə birinci, Abşeron iqtisadi rayonu 10,6%-lə ikinci, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 3,02%-lə üçüncü sırada, Aran iqtisadi rayonu isə 0,02%-lə sonuncu sırada yer 

almışdır. Üstünlüyün Bakı şəhərinə verilməsinin səbəbi Arasdırma Tədqiqat Mərkəzlərinin,  

Elmi-Tədqiqat institutlarının və müəssisələrinin daha çox burada yerləşdirilməsidir.    

 

Cədvəl 2. Şəhər və rayonları üzrə tədqiqat və işləmələrə çəkilən  ümumi xərclər, min manat 

 

Şəhər və rayonlar 2015 2016 2017 2018 2019 

Bakı şəhəri-cəmi  108 996,6  107 603,0  108 212,0 125 268,4 139 503,5 

Abşeron iqtisadi ray-cəmi 6 667,8 11 091,1 13 408,7 14 046,1 18 211,3 

Gəncə-Qazax iqtisadi ray-

cəmi 

2 677,3 3 512,7 3 712,5 4 001,2 4 757,7 

Şəki-Zaqatala iqtisadi ray-

cəmi 

403,7 473,8 457,6 440,1 487,4 

Lənkəran  iqtisadi ray-

cəmi 

143,8 70,4 284,8 383,7 451,4 

Quba-Xaçmaz iqtisadi ray-

cəmi 

681,3 800,8 759,2 982,8 1 147,4 

Aran iqtisadi ray-cəmi 12,2 53,1 51,1 64,5 30,0 

Dağlıq Şirvan iqtisadi ray-

cəmi 

1 068,8 913,9 1 124,0 1 210,7 1 318,4 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası cəmi 

2 578,7 4 771,0 4 330,1 4 134,6 5 160,5 

 

         Mənbə: www.stat.gov.az  
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2020-ci ildə elm xərclərinə 187,3 mln, 2021-ci ildə isə 183,3 mln manat vəsait 

ayrılmışdır və bu ötən illə müqayisədə 2,1 % faiz daha aşağıdır. Fikrimizcə, elm tədqiqatlar 

sahəsində maliyyələşdirilmənin yüksək dəstək mexanizminin tətbiq edilməsi bu sahədə 

aparılan tədqiqatların səmərəliliyini yüksəldəcək və onların nəticələrini qisa bir zaman 

kəsiyində istehsalatda tətbiqinə nail olacaqdır.   

Azərbaycanda bazar münasibətləri kontekstində elmin inkişaf perspektivləri ilə bağlı 

çətinliklər yaranmışdır. Bu çətinliklərə elmin inkişafı üçün qanunvericilik bazasının 

olmaması, elmdə maliyyələşmə, elmi kadrların təbii yaşının artması, elmi və pedaqoji 

fəaliyyətin nüfuzunun kəskin azalması və s. problemlər daxil edilə bilər. Respublikamızda 

elmin maliyyələşdirilməsi ən ciddi problemlərdən biridir və ölkənin elmi potensialını 

qorumaq üçün vacib hesab edilir. Məhz elm sahəsində baş verən bu problemlər 

Respublikamızın İnkişaf Etməkdə Olan bir ölkə olaraq dünya arenasına daxil olmasını 

mürəkkəbləşdirir. Bu gün Azərbaycan İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələr sırasındadır, lakin 

müasir bazar iqtisadiyyatı və qlobal informasiya məkanına uyğunlaşma şəraitində bu 

inkişafın davamlılığı elmi potensialın inkişafını tələb edir. Çünki, hər şeydən əvvəl elmin 

inkişafı ümumi milli məhsulun (ÜMM) formalaşması strukturunun dəyişdirilməsi üçün 

əlverişli imkanlar yaradır (xammal istifadəsinin azaldılması və yüksək texnologiyaların 

istehsalının artırılması). 

Tədqiqatçıların (işçilərin) statistik qiymətləndirilməsi elmi statistikanın qarşılaşdığı 

əsas problemlərdən biridir. Elm adamları ölkənin elmi potensialının əsas hissəsidir. İnsan 

amilindən tam istifadə insan kapitalının vəziyyətini xarakterizə edir [4]. Elmin istehsal 

göstəricisi onun səmərəliliyini xarakterizə etmək üçün istifadə olunur. Bu göstəricini 

hesablamaq üçün tədqiqat və inkişafa sərf olunan vəsaiti fəaliyyətin nəticəsinə bölmək 

lazımdır və bu müəssisə, sənaye və bütövlükdə iqtisadiyyat səviyyəsində hesablanır, eyni 

zamanda iqtisadiyyatın quruluşu, istehsalın elmi və texniki vəziyyətini təhlil etməyə imkan 

verir.        

 

Cədvəl 3. Tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili xərclərin maliyyə mənbələri üzrə bölgüsü, min manat 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

büdcə vəsaiti 79 530.0 85 291.8 87 270.1 101 323.2 120 553.8 

büdcədən kənar vəsait 353.9 493.2 923.5 824.9 950.8 

öz vəsaiti 7 073.9 10 760.9 13 805.0 14 073.6 12 370.7 

sifarişçinin vəsaiti 33 482.4 26 375.6 27 772.0 31 246.6 30 225.1 

ATM-lərini  saxlamaq 

üçün büdcə təsisatları 

504 1799.8 - - - 

xarici mənbələrin 

vəsaiti 

- - 101.2 - - 

Cəmi 120 943.6 124 721.3 129 871.8 147 468.3 163 890.4 

         Mənbə: www.stat.gov.az    

 

http://www.stat.gov.az/


İPƏK YOLU, No.4, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
28 

Məlumatların təhlilindən göründüyü kimi 2015 və 2016-cı illərdə ali təhsil 

müəssisələrini saxlamaq üçün büdcə təsisatları sərf olunan xərclər maliyyə mənbələrinin 

0,4% və 1,5%-ni, 2017-ci ildə xarici mənbələrin vəsaiti tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili 

xərclərin 0,1%-ni, təşkil edir. 2018-2019-cu illər üzrə isə xarici mənbələrin vəsaiti və ali 

təhsil müəssisələrini  saxlamaq üçün büdcə təsisatları  üzrə birgə xərcləri 0%, yəni yoxdur. 

2019-cu ildə tədqiqat işlərinə sərf olunan daxili xərclərin 73,5%-ni büdcə vəsaiti, 18,4%-ni 

sifarişçinin vəsaiti, 7,5%-ni öz vəsaiti, 0,6%-ni kənar vəsait təşkil edir. 

Elmi təşkilatların fəaliyyətini təhlil etmək üçün elm və texnika statistikasını hərtərəfli 

öyrənmək lazımdır. Fərdi şirkətlərin, sənaye sahələrinin və ölkələrin son nəzəri və empirik 

tədqiqatları ənənəvi inkişafın yeni klassik formasına keçidi asanlaşdırır. İqtisadi inkişafın 

ekzogen dəyişənlərdən, yəni elmi əsaslı texnologiyalardan asılı olduğu sübut edilmişdir. 

Yeni məhsul növlərinin, texnologiyaların və hətta sənayelərin yaradılmasına gətirib çıxaran 

elmi-texniki tərəqqi yeni iş yerlərinin açılmasını sürətləndirir və yüksək ixtisaslı işçi 

qüvvəsinə tələbatı artırır. Burada elmi və texnoloji tərəqqinin sosial nəticələrini də 

qiymətləndirmək lazımdır. Eyni zamanda, elm və yenilik insan mübahisələrinə, həyat 

dəyərlərinə, etik, estetik və hüquqi normalara, sosial tərəfdaşlıq və sosial münasibətlərə, 

institusional quruluşlara və nəhayət bütövlükdə cəmiyyətin təkamülünə böyük təsir göstərir. 

Elm yeni ictimai-iqtisadi informasiya cəmiyyətinin yaradılmasında xüsusi rol oynayır. 

İnformasiya cəmiyyətində isə yeni bir iqtisadi fəaliyyət növü olan intellektual məhsulların, 

məlumatların istehsal həcmi (toplanması, emalı, saxlanması, köçürülməsi, paylanması) digər 

fəaliyyət növlərindən üstündür.  

Elmi və texnoloji tərəqqinin əmək məhsuldarlığına təsiri elm, texnika və iqtisadiyyatın 

dialektik inkişafının sistematik təhlili metodundan istifadə edilməsini tələb edir. Sənayedə, 

kənd təsərrüfatında və inşaatda çalışan insanlar zəhmətləri ilə maşınlar, qida məhsulları və 

digər maddi dəyərlər yaradırlar. Qeyri-maddi mənbələr elm, təhsil və mədəniyyət sahələrində 

yaradılır. Həmçinin, elmi tədqiqatlar üzrə fəaliyyət iqtisadi sahələrin bölməsi kimi qəbul edilir 

və maliyyə bölməsinin inkişafı tərəqqisi elmi-texniki tərəqqidən, bu isə öz növbəsində elmi 

sahəsində göstərilən xidmətlərdən asılıdır [5].  

Təhsil Nazirliyi ilə dünyanın ən böyük elektron elmi və analitik məlumat bazası olan 

“Clarivate Analytics” arasındakı əməkdaşlığın nəticələrinə görə, elm və təhsil müəssisələri 

son illərdə Azərbaycan Respublikasında dünyanın aparıcı və elmi məlumat bazasına çıxış 

əldə etdilər. Elmi məhsuldarlıq və elmi tədqiqatların səmərəliliyi əhəmiyyətli dərəcədə 

artmışdır. 2019-cu ilin statistik məlumatlarının əsasən verilənlər bazasındakı nəşrlərin 

miqdarı üzrə Azərbaycan Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində lider ölkədir. Beləliklə, 2019-cu 

ildə Azərbaycan müvafiq indeksləmə üzrə “Web of Science” indeksi ilə tədqiqat sənədlərinin 

xüsusi çəkisinə, məqalələrin  nəşr fəaliyyətinin yüksəlməsinə görə Qafqazda birinci sırada 

yer almışdır. 2019-cu ildə məlumatlar bazasında Azərbaycanla bağlı 1724 elmi tədqiqat 

qeydiyyata alınmişdır. Qeyd edək ki, eyni göstəriciyə görə Ermənistanda elmi nəşrlərin sayı 
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1396, Gürcüstanda isə 1302 təşkil edir və bu istiqamətdə Azərbaycan Ermənistandan 23,5%, 

Gürcüstandan isə 32,4% çox qeydiyyata alınmışdır. 

Mövcud ilin nəşr edilən əsərlərindən bəhs edərkən qeyd edə bilərik ki, müqayisə 

edilən ölkələr içərisində bizim respublika öndə gedir. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə son 

aylarda 871, qonşu ölkələrdə müvafiq olaraq 577 və 591 yüksək indeksləşmə səviyyəsinə 

malik olan məqalələr xarici jurnallarda dərc olunmuşdur. Onu da nəzərə çatdıraq ki, 

müqayisə edilən göstəricilər tez-tez  dəyişə bilir.  

Hazırda elmin inkişafı dövlət müstəqilliyinə, sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi 

inkişafa, ictimai-siyasi sabitliyə, milli təhlükəsizliyə, ölkənin dünya birliyinə fəal 

inteqrasiyasına, ölkənin maddi və mənəvi stimulunun saxlanılmasına istiqamətlənir və 

Azərbaycanda yeniliklərin inkişaf istiqamətlərini müəyyən edir. Bu müddətdə əxlaqi 

dəyərlərin müəyyən edilməsi ardıcılığına fikir verək: 

1) AMEA tərəfindən ölkəmizdə fəaliyyət göstərən müəssisələrin və bu tip ali 

məktəblərin tədqiqat şöbəsində həyata keçirilən işlərin effektivliyinin yüksəldilmə 

istiqamətində əldə edilən son məlumatların səmərəliliyinin artırılması müxtəlif sahələrdə 

sahələrdə istifadəsini şərtləndirməsi; 

2)  Azərbaycanın elmi-texniki potensialının qorunması və inkişafı, əhalinin sağlamlığı 

və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi, dövlət informasiya ehtiyatlarının artırılması və 

bundan innovasiya proseslərinin sürətləndirilməsi üçün səmərəli istifadə edilməsi; 

3) tədqiqat sahəsində fəaliyyətin genişləndirilməsi və istiqamətləndirilməsi üzrə işlərin 

gücləndirilməsi; 

4) elmi müəssisələrdə hərtərəfli hədəf proqramlarının və rəqabətqabiliyyətli  

maliyyələşdirmənin hazırlanması; 

5) AMEA-nı bu istiqamətdə layihələrin və proqramların icrası mərkəzi kimi fəaliyyətinə 

şərait yaradılması, burada mübadilə nöqteyi-nəzərindən dünya alimlərinin cəlb edilməsi 

praktikasının genişləndirilməsi; 

6) Akademiyada yüksək ixtisasa malik olan tədqiqatçı kadrların respublikanın 

universitetləri ilə əlaqələndirilməsi və  ixtisas artırılması sahəsində fəaliyyətinin inkişafı; 

7) xaricdəki təlim və təhsildən istifadə etməklə yüksək ixtisaslı kadrların öz ixtisaslarına 

yiyələnməsi və s [6]. 

Nəticə. Hər il dövlət büdcəsindən ali təhsil müəssisələrinə və elmi-tədqiqat 

institutlarına müəyyən investisiyalar qoyulur. Təhsil və elmi-tədqiqata qoyulan 

investisiyanın əsas məqsədi Azərbaycanın inkişaf etmiş ölkələrə inteqrasiyası və ölkəmizin 

tanınması üçün yeni mexanizmlərin yaradılması, elmi tədqiqatlarda gənc tədqiqatçıların yeni 

nailiyyətlərinin əldə edilməsi və iş yerlərinin təmin edilməsindən ibarətdir.  

Son dövrlərdə Azərbaycanda bir çox tədqiqat institutlarının profillər üzrə inkişafı və 

prioritet istiqamətləri dövlət hesabına daha da güclənmişdir. Müstəqil Azərbaycan 

Respublikasında elmin və yüksək texnoloji məhsulların inkişafına xüsusi diqqət və qayğı 

göstərilir.  
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