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ÜMUMİ MENECMENT  

 

Giriş 

Müasir iqtisadi konsepsiyaların cəld dəyişilməsi (tarnsformasiyası), iqtisadi 

paradiqmaların inkişafı bütün səviyyədən olan mütəxəssislərdən və rəhbərlərdən 

yüksək səriştəlik və peşəkarlıq, menecment sahəsində dərin nəzəri biliklərin 

olmasını tələb edir. 

«Menecment» anlayışı müasir iqtisadi leksikaya cəld və möhkəm daxil 

olmuşdur və mahiyyətcə «idarəetmə» anlayışına oxşar bir ifadəyə çevrilmişdir. O, 

bazar şəraitində müəssisələrdə həyata keçirilən müxtəlif sosial-iqtisadi proseslərə  
geniş tətbiq olunur.  Dünya təcrübəsində olduğu kimi, ümumi (baş) menecmentlə 
yanaşı Azərbaycanda menecmentin xüsusi formaları da geniş yayılmağa 

başlamışdır ki, bunlar da təşkilatların və müəssisələrin ayrı-ayrı funksional 

fəaliyyət sahələrinə yönəldilmişlər: innovasiyalı menecment, maliyyə menecmenti, 

işçi heyətinin menecmenti və s. 

Menecmentin müxtəlif cür formalarının vahid metodoloji əsasını onun 

ümumi nəzəriyyəsi yaradır ki, bunun tərkibinə də funksional kateqoriyalar və 
anlayışlar, prinsip və metodlar, menecmentin funksiyaları və vəzifələri sistemi 

daxildirlər. Müasir menecmentin nəzəri əsaslarını bilmə istənilən mütəxəssisin 

peşəkar kimi hazırlanması üçün lazımi əsaslı özül yaradır. Bütün ixtisaslardan olan 

iqtisadçıların peşəkar təhsilində bu məqam vacib olan «Menecment» ixtisasında öz 

əksini tapır. 

Həm müəllimlər, həm də tələbələr üçün nəzərdə tutulan hazırki işdə müasir 

menecmentin nəzəri əsaslarının «Menecment» fənninin orijinal daydjesti 

formasında verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Daydjest təsdiq olunmuş işçi 

proqramına əsasən hazırlanmışdır və dörd bölmə üzrə sistemləşdirilmiş materialı 

özündə cəmləşdirir:  

menecmentin metodoloji əsasları (1.1-1.5),  

menecmentin funksiyaları sistemi (2.1-2.5),  

menecmentin texnologiyası və metodları (3.1-3.3),  

menecmentin sosial-psixoloji məqamları (aspektləri) (4.1-4.4).  
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Ümumi menecment 

Bölmə 1 Mövzu 1.1 Məşğələ 1.1.1 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Menecmentin mahiyyəti 
və kateqoriyaları 

Menecment anlayışı və onun 
məzmunu 

 

          Mövzunun məzmunu: 

1.1.1. Menecment anlayışı və onun məzmunu 

1.1.2. Menecmentin əsas kateqoriyaları 

1.1.3. Effektiv menecmentin prinsipləri 
 

1.1.1. Menecment anlayışı və onun məzmunu 

 
Menecment – biliklərin və peşəkar fəaliyyətin elə bir sahəsidir ki, o, 

təşkilatın məqsədlərinin formalaşdırılmasına və həmin məqsdələrə çatmağın təmin 

olunmasına yönəldilmişdir və  bunu mövcud resurslardan səmərəli istifadə 
olunması yolu ilə əldə edir. Idarəetmə, menecment və rəhbərlik anlayışlarını bir-

birlərindən ayırmaq lazımdır. 

Idarəetmə > Menecment 

                                                      Menecment >Rəhbərlik 

Menecmentin əsas məqsədi – təşkilatın işində ahəngliyin təmin 

olunmasından, yəni təşkilatın bütün daxili və xarici elementlərinin 

uyğunlaşdırılmış və effektif fəaliyyət göstərməsindən ibarətdir.   

Ahəngliyin vəzifəsi daxili və xarici məqamlara malikdir. 

Menecmentin məzmununaiki amil qrupu təsir göstərir: 
- təşkilatların inkişaf meylləri; 
- iqtisadiyyatın inkişafının spesifik milli amilləri. 
Ticarətdə menecmentin təşəkkül tapmasına və inkişafına təsir göstərən 

amillər: 

- bazar mexanizminin formalaşması və onun dövlət tənzimlənməsi ilə 
uyğunlaşdırılması; 

- cəmiyyətin mallara və xidmətlərə olan tələbatların strukturunda baş 
verən dəyişmələr, menecmentin daha çox istehlak əşyalarına olan tələbatların 

ödənilməsinə istiqamətlənməsi; 

- rəqabətin güclənməsi; 
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- rəqabətin beynəlmiləlləşməsi, və bununla bağlı olaraq beynəlxalq 

standartlara məcburi olaraq uyğunlaşma; 

- təşkilat və idarələrin fəaliyyətinə sosial və ekoloji tələblərin 

gücləndirilməsi, menecmentin təşkilatların effektivliyinin xarici amillərinə 
istiqamətləndirilməsi; 

 

 

Ümumi menecment 

Bölmə 1 Mövzu 1.1 Məşğələ 1.1.1 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Menecmentin mahiyyəti 
və kateqoriyaları 

Menecment anlayışı və onun 
məzmunu 

 

- menecmentin peşəkarlaşması, menecmentin ictimai əhəmiyyətliliyinin 

və qiymətləndirilməsinin artması, öyrədilməyə və peşəkarlıq səviyyəsinin 

artırılmasına səylərin güclənməsi.    

 

Menecmentin məzmunu üç məqamda (aspektdə) nəzərdən keçirilə bilər: 

- elm və idarəetmə bacarığı kimi; 

- fəaliyyət növü və idarəetmə qərarlarının qəbul olunması prosesi kimi; 

- təşkilatın fəaliyyətinin idarə edilməsi aparatı kimi. 
 

Təşkilatların inkişafının müasir meylləri 

 

 

 

               İnkişafın daimiliyi,                                                    İnkişafın qeyri-müəyyənliyi,  
       təcrübənin böyük əhəmiyyəti                                                    təcrübənin nisbiliyi 
 

         Praktiki təfəkkür                                 Təfəkkürün                           Vəziyyətlə bağlı təfəkkür           

                                                                  transformasiyası   

 

 

        Texnologiyanın müəyyənliyi,                                                  Proseslərın qeyri-müəyyənliyi,  
             riskin aşağı səviyyəsi                                                          riskin artmaqda olan səviyyəsi 
 

     Problemlərin diskret həlli                        Əlaqələrin                     Problemlərin həllinə sistemli 

                                                                 transformasiyası                               yanaşma 

Ənənəvi vəziyyət                               Transformasiya                                     Yeni vəziyyət 

Fasiləsiz Fasiləli 

Proseslərin «şəffaflığı» Proseslərin «qapalılığı» 

Daxili dinamika Xarici dinamika 
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             Yüksək sərbəstlik,                                                                  Yüksək dərəcədə aqreqasiya,  
                  müstəqillik                                                                               xarici aləmdən asılılıq, 
                                                                                                       uyğunlaşma (adaptasiya) 
problemləri 
 

      Ayrı-ayrı tapşırıqlara,                              İstiqamətin                                 Ətraf mühitə 
         icraçılar qrupuna                               transformasiyası                           istiqamətlənmə 
          istiqamətlənmə 

Ümumi menecment 

Bölmə 1 Mövzu 1.1 Məşğələ 1.1.2 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Menecmentin mahiyyəti 
və kateqoriyaları 

Menecmentin əsas 
kateqoriyaları 

 

1.1.2. Menecmentin əsas kateqoriyaları 

Menecmentin kateqoriyaları – təşkilatın idarə olunması prosesində 
əhəmiyyətli xassələri və tarazlı münasibətləri əks etdirən daha çox ümumi olan və 
əsaslı (fundamental) anlayışlardır. 

Menecmentin əsas kateqoriyalarının tərkibi: 

- obyektlər və subyektlər; 
- funksiyalar; 

- növlər; 
- metodlar; 

- prinsiplər. 
Menecmentin obeykti, onun əsasını təşkil eləyən kateqoriya – təşkilatdır ki, 

bu da qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün şüurlu olaraq əlaqələndirilən 

insanlar birliyindən ibarətdir.  

İdarəetmə obyekti kimi təşkilatın təbiəti və xassələri, formal quruluşu və 
rəftar aspektləri onun növündən, iyerarxiya səviyyəsindən və fəaliyyətinin 

funksioanal sahəsindən asılıdır. 

 

Menecmentin obyektlərinin xarakteristikası 

                                                                  Funksional sahələr 
                                                    Digər 
                                       
                                                Maliyyə 
                             
                                             İşçi heyəti 
                                  
                                                     Satış 
 
                                                Təchizat 
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                                                 İstehsal 
 
                                       İnnovasiyalar        Əməliyyat        Layihə          Sistem 
          
                                                             
                                                            İşçi yeri                                                 Obyektin 

növü 
                                                     Sahə 
                                         
                                             Sex 
                                    İstehsal 
                           Müəssisə 

Obyektin  
səviyyəsi            Müəssisələrin birliyi  
 

Ümumi menecment 

Bölmə 1 Mövzu 1.1 Məşğələ 1.1.2 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Menecmentin mahiyyəti 
və kateqoriyaları 

Menecmentin əsas 
kateqoriyaları 

 

Menecmentin məzmunu, formaları və metodları onun təşkilatda həyata 

keçirilməsinin iyerarxik səviyyəsindən asılıdır. Bir qayda olaraq, menecmentin üç 

iyerxik səviyyəsini ayırmaq olar: ali, orta və aşağı. 
 

 
ALİ 
 MENECMENT 
 

                                  
                                             Starteji qərarlar 

 
ORTA  
MENECMENT 
 

                                                    Operativ qərarlar  
          Sərəncamlar                        

 
AŞAĞI 
MENECMENT 
 

İcra işləri 

 

Menecmentin subyektləri, menecerlər – müxtəlif  səviyyədən olan rəhbər 
işçilərdirlər ki, onlar təşkilatda daimi vəzifəni tutur və təşkilatın müəyyən fəaliyyət 
dairəsində qərar qəbul olunması səlahiyyətlərinə malikdirlər. 

«Menecer» kateqoriyası aşağıdakılara tətbiq olunur: 

- təşkiltaın rəhbərlərinə; 
- struktur bölmələrinin rəhbərlərinə; 
- müəyyən iş növlərinin təşkilatçılarına (müdiriyyətə). 
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Menecmentin növləri – menecmentin müəyyən məsələlərinin həlli ilə bağlı 
olan idarəetmə fəaliyyətinin xüsusi sahələridir. 

Obyektin əlamətinə görə: ümumi və funksional menecmenti fərqləndirirlər.  
Ümumi və yaxud baş menecment təşkilatın fəaliyyətinin bütövlükdə və 

yaxud onun  müstəqil təsərrüfat halqalarının (profit-mərkəzlərin) idarə 
edilməsindən ibarətdir. 

Funksional və yaxud xüsusi menecment təşkilatın və ya onun halqalarının, 

məsələn innovasiya fəaliyyətinin, işçi heyətinin, marketinqin, maliyyənin və s. 

idarə edilməsindən ibarətdir. 

İstənilən təşkilatda ümumi və funksional menecment üzvi vahidlikdədirlər 
və onlar menecmentin bütov bir sistemini təşkil edirlər. Onların nisbəti və bir-

birlərini tamamlaması təşkilatın formal strukturunun üstünlük təşkil edən tipini 

müəyyən edir. 

 
Ümumi menecment 

Bölmə 1 Mövzu 1.1 Məşğələ 1.1.2 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Menecmentin mahiyyəti 
və kateqoriyaları 

Menecmentin əsas 
kateqoriyaları 

 

Menecmentin obyektləri və növləri 

M
Ü
Ə

S
S
İS
Ə

 

 

S
tr

u
k

tu
r 

va
h

id
lə

ri
   

   
   

   
   

   
   

   
 (

p
ro

fi
t-

m
ər

k
əz

lə
r)

 

   İnnovasiyalar - İnnovasiya menecmennti  

  
A 

 İşçi heyəti - Fərd menecmennti  

    Təchizat - Təchizat menecmennti  

    İstehsal - İstehsal menecmennti  

  
B 

 Satış - Marketinq menecmennti  

    Keyfiyyət - Keyfiyyət menecmennti  

    Maliyyə - Maliyyə menecmennti  

  
C 

 Xarici iqtisadi 
əlaqələr 

- Beynəlxalq menecmennt  

    Ekologiya - Ekoloji menecmennt  

 

Ümumi (baş) menecment              Funksional (xüsusi) menecment 
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Məzmun əlamətinə görə:  normative, strateji və operativ menecmenti 

ayırırlar. 

Normativ menecment təşkilatın fəlsəfəsinin, onun sahibkarlıq siyasətinin 

işlənilməsini və reallaşdırılmasını, təşkilatın bazarın rəqabət  oyuğundakı 

mövqeyinin müəyyən olunmasını və ümumi strateji niyyətlərinin 

formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. 

Strateji menecment strategiyalar dəstinin işlənilməsini, onların vaxt ərzində 
bölüşdürülməsini, təşkilatın müvəffəqiyyət potensialının formalaşdırılmasını və 
onların həyata keçirilməsi üzərində strateji nəzarətin təmin olunmasını nəzərdə 
tutur. 

Operativ menecment təşkilatın qəbul olunmuş inkişaf strategiyasının 

praktiki reallaşdırılmasına yönəldilmiş taktiki və operativ tədbirlərin işlənilməsini 

nəzərdə tutur. 

Menecmentin funksiyaları idarəetmə fəaliyyətinin spesifik növlərinin sabit 

tərkibini müəyyən edirlər ki, bunlar da məqsədlərin, hərəkətlərin və yaxud onların 

tətbiq obyektlərinin həmcinsliyi ilə xarakterizə olunurlar.     

 

Ümumi menecment 

Bölmə 1 Mövzu 1.1 Məşğələ 1.1.2 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Menecmentin mahiyyəti 
və kateqoriyaları 

Menecmentin əsas 
kateqoriyaları 

 

Strateji və operativ menecmentin müqayisəli xarakteristikası 

Əlamət Menecmentin növləri 

Strateji Operativ 

1. İyerarxiya səviyyəsi Üstün olaraq menecmentin 
ali səviyyəsi 

Menecmentin bütün 
səviyyələri, daha çox orta 
səviyyəyə istinad olma 

2. Qeyri-müəyyənlik Yüksək dərəcə Aşağı səviyyə 

3. Problemlərin 
növləri 

Üstün olaraq 
strukturlaşdırılmamış 

Əsasən yaxşı struktura 
malik olanlar 

4. Vaxt dairəsi Uzunmüddətli, bəzən qısa- 
və ortamüddətli dövrə 
vurğulanma 

Qısa- və ortamüddətli 
dövrə vurğulanma 
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5. İnformasiyaya 
tələbat 

Daha çox xarici Əsasən daxili 

6. Alternativlər Alternativlərin spektri 
genişdir 

Alternativlərin spektri 
məhduddur 

7. Həcm Daha vacib problemli 
struktur sahələrində və 
bölmələrdə cəmləşir 

Müəssisənin və onun 
bütün bölmələrinin bütün 
istiqamətlərini əhatə edir 

8. Təfsilatlaşma 
dərəcəsi 

İriləşdirilmiş işlənilmə Detallaşdırılmış işlənilmə 

 

Menecmentin metodları – təşkilatın effektiv inkişafının təmin olunması 

məqsədi ilə müxtəlif idarəetmə məsələlərinin həllinin qayda və proseduraları 

sistemindən ibarətdir. 

Menecmentin metodları idarəetmənin intuitiv xarakterini aşağı salmağa 

imkan verir, müəssisədə idarəetmə sisteminin qurulmasında və fəaliyyət 
göstərməsində qayda yaradılmasını, əsaslandırılmasını və effektiv təşkil 

olunmasını təmin edirlər. Menecmentdə bütün fəaliyyət dairələrində (istehsal, 

ticarət, təhsil və s.) tətbiq olunan həm ümumi metod və fəndlərdən (məsələn, 

ekspertizalar, ideyaların törəməsi (generasiya olunması), idarəetmə qərarlarının 

qiymətləndirilməsi), müəyyən bir sahənin  

 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.1 Məşğələ 1.1.3 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Menecmentin mahiyyəti 
və kateqoriyaları 

Effektiv menecmentin 
prinsipləri 

 

spesifikliyini əks etdirən xüsusi metodlardan (innovasiya, maliyyə, fərd 

menecmenti və s.) istifadə olunur. 

1.1.3. Effektiv menecmentin prinsipləri 

Menecmentin prinsipləri – ümumi qanunauyğunluqlar və dayanlıqlı 

tələblərdir ki, onlara əməl olunması təşkilatın effektiv inkişafını təmin edir. 

Effektiv menecmentin vacib prinsipləri: bütövlülük, iyerarxik nizamlanma, 

məqsədli istiqamətlənmə, elmi əsaslandırma və optimallıq, mərkəzləşdirmənin və 
qeyri-mərkəzləşdirmənin uyğunlaşdırılması, demokratikləşdirmə. 
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Bütövlülük  təşkilatın bütöv bir sosial-iqtisadi system kimi nəzərdən 

keçirilməsi zəruriyyətini müəyyən edir. 

İyerarxik nizamlanma təşkilatda menecment proseslərinin fərqləndirilməsi 

səviyyəsini nizamlayır. 

Məqsədli  istiqamətlənmə təşkilatın məqsədli strateji istiqamətlənməsinin 

üstünlüyünü və məqsədlərə çatmağın menecmentin effektivliyinin vacib meyarı 

kimi qəbul edir. 

Elmi əsaslandırma və optimallaşdırma elmi yanaşmadan istifadənin 

zəruriliyini, idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması üçün geniş metodlar və alətlər 
qammasını formalaşdırır.  

 Mərkəzləşdirmənin və qeyri-mərkəzləşdirmənin uyğunlaşdırılması 
idarəetmə proseduralarının və qərarların səmərəli ayrılması tələblərini müəyyən 

edir və bu da menecerlərin səlahiyyətlərinin və məsuliyyətlərinin əsaslandırılması 

əsasında yerinə yetirilir. 

  Demokratikləşdirmə menecerlərin səmərəli əməkdaşlığının 

motivləşdirilməsi üçün menecmentin rəftar alətlərindən istifadə olunmasını 

nəzərdə tutur.  

 

 

 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.2 Məşğələ 1.2.1 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Menecmentin təkamülü 
və onun müasir 
konsepsiyaları 

Müasir menecmentin 
yaranma mənbələri 

 

Mövzunun məzmunu: 

1.2.1. Müasir menecmentin yaranma mənbələri 
1.2.2. İdarəetmə məktəblərinin inkişafı və idarəedici sistemlərin təkamülü 

1.2.3. Müasir idarəetmə konsepsiyaları 

 

1.2.1. Müasir menecmentin yaranma mənbələri 
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Menecmentin təkamülünün mahiyyətini açmağa imkan verən anlayışlar. 

Əməyin bölgüsü – əməkdaşlığın elə bir formasıdır ki, bu zaman istehsal 

prosesinin ayrı-ayrı iştirakçıları və yaxud qrupları müxtəlif və özü də bir-birini 

tamamlayan əmək əməliyyatlarını həyata keçirirlər. 
İxtisaslaşdırma – hər hansı bir fəaliyyət dairəsinin, bilik sahəsinin və s. 

seçilməsi, hər hansı bir məşğuliyyətdə diqqətin cəmləşdirilməsi və müvafiq 

biliklərin və bacarığın əldə olunması. 

Kooperasiya - əməyin forması olmaqla, bu zaman çoxlu şəxslər planauyğun 

olaraq və birlikdə eyni bir və yaxud müxtəlif, lakin öz aralarında bağlı olan əmək 

prosesində iştirak edirlər. 
İdarəetmə sistemləşdirilmiş elmi fənn və peşə kimi rəsmiləşdirilməzdən 

əvvəl çoxəsrlik bir yol keçmişdir. Ancaq XX əsrdə müstəqil bir sahə kimi 

tanınmışdır. İstehsalın fərdi (ailəvi) təşkili  bir çox nəsillər ərzində dəyişməyən 

ənənəvi idarəetmə üsulları ilə həyata keçirilirdi. 

İdarəetmənin müstəqil fəaliyyət növü kimi yaranmasının və obyektiv 

zəruriliyi əməyin ictimai bölgüsü, kooperasiyanın inkişafı və istehsalın həcmlərinin 

artması ilə şərtlənir. 

İdarəetmənin elmi bir fənn kimi təkamülü irəliyə doğru atılan ardıcıl 

addımlardan ibarətdir. İdarəetmənin nəzəriyyə və təcrübəsində əldə olunan 

müvəffəqiyyətlər əlaqəli sahələrdə, məsələn, mühəndislik elmlərində, riyaziyyatda, 

psixologiyada, sosiologiyada, olan müvəffəqiyyətlərdən asılıdır. İdarəetmə 
təfəkkürünün və idarəetməyə yanaşmaların inkişafında biznesə maraq böyük 

əhəmiyyət daşımağa başlayır. 

   

 

 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.2 Məşğələ 1.2.1 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Menecmentin təkamülü 
və onun müasir 
konsepsiyaları 

Müasir menecmentin yaranma 
mənbələri 

 

Müasir menecmentin yaranma mənbələri 
 

Mərhələlər İdarəetmə metodlarının 

məzmunu 

İdarəetmənin xarakteristikası və 

meyarları 

Pioner, 
1820-1990 

İdarəetmənin ənənəvi 
metodları, sahibkarın şəxsi 
qabiliyyəti 

Sahibkar menecerləri cəlb 
etmədən şəxsən özü idarə edir,  
hər şey sahibkarın şəxsi 
təşəbbüsündən və işgüzar 
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keyfiyyətindən asılıdır, 
idarəetmə təcrübəsinin 
sistemləşdirilməsi, menecer 
peşəsinə öyrədilməsinə tələbat 
artır 

Təşkilati, 
XX əsrin əvvəli 

İdarəetmənin təşkilinə elmi 
yanaşma, inzibatilik 

İdarəetmənin elmi təşkilinin 
yaranması. Ənənəvi 
metodlardan imtina edilməsi. 
Ustaların və təlimatların 
rolunun artması. Vaxtın uçotu 
və müşahidə. Əməyin 
normalaşdırılması. İşverənin 
muzdlu işçilərlə əməkdaşlığı 
ideyasının inkişaf etdirilməsi.  

İnteqrasiyalı, 
30-cu illərdən 
başlayaraq 

İdarəetmənin təşkilinə 
rəftarlı yanaşma 

Texnikanın selvari inkişafı ilə 
parallel olaraq insanın 
əhəmiyyəti açılır. Müəssisə həm 
insan üçün (alıcı keyfiyyətində), 
həm də istehsal və sahibkarlıq 
fəaliyyətində partnyor kimi 
mövcud olur.   

 
Menecmentin metodları və formaları daimi olaraq dəyişirlər və 

təkmilləşirlər. Dəyişikliklər sənaye inkişafının fazaları ilə sıx əlaqədə baş verir. Üç 

əsas fazanı ayırırlar: 

- kütləvi istehsal dövrü; 

-  kütləvi satış dövrü; 

- postindustrial dövr. 

 

 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.2 Məşğələ 1.2.1 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Menecmentin təkamülü 
və onun müasir 
konsepsiyaları 

Müasir menecmentin 
yaranma mənbələri 

 

Sənaye inkişafının üç fazasının əsas xüsusiyyətləri 
 

Kütləvi istehsal fazası  

(XX əsrin əvvəli 30-cu 

illərədək)  

Kütləvi satış fazası  

(30-60-cı illər)  

Postindustrial faza  

60-cı iilərin ortalarından 

başlayaraq 

- standart məhsulun 
buraxılışı; 

- fərqli məhsulların 
buraxılışı; 

- sərt rəqabət; 
- əsas kapitalın tez 
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- bazar qeyri-məhdudur; 
- meyar aşağı maya 
dətəridir; 
- bütün diqqət firmanın 
daxilinədir 

- rəqabətin sıçrayışı; 
- istehsalıı və satışı 
tarazlaşdırmaq üçün 
marketinqin inikişaf 
etdirilməsi; 
- firmanın imijinə diqqət 

köhnəlməsi; 
- sahibkarlığın 
beynəlmiləlləşdirilməsi; 
- kurs- strateji 
məsələlərin həll olunması, 
strateji marketinq  

Henri Ford: « Maşınlar qoy 
istənilən rəngdə olsunlar, təki 
onlar qara rəngdə olsunlar», 
yəni ucuz olsunlar. 

Cəmiyyətin vəziyyəti: 
«Qarajda maşın və tavada 
toyuq». 

P.Druker: «Yaranmış dövran – 
“bütün qanunauyğunluqlardan 
kənar əsrdir”» 

     

Bu fazalarda menecmentin metodları və formaları malalrın bazara 

yeridilməsi problem ilə daha bağlı olur. Menecmentin  strateji istiqamətlənməsi 

güclənir. Firma qarşısında həm mövcud mallar üçün yeni bazarları qabaqcadan 

görmək, həm də alıcıların gələcək tələbatları əsasında layihələşdirilən yeni və 
yaxud prinsipcə yeni malları yaratmaq vəzifəsi durur. Rəqabət mübarizəsində 
ancaq elələri qalib gəlirlər ki, onlar bazarın tələbatlarının dəyişməsinə qabaqcadan 

münasibət göstərirlər. 
Bazar əhatəsinin artmaqda olan qeyri-müəyyənliyi, yeniliyi və mürəkkəbliyi 

şəraitində idarəetmə təcrübəsi firmanın fəaliyyətinin təşkil olunması metodlarını 

işləyib hazırlayır ki, bunlar da xarici nühitdə olan dəyişikliklərə çevik olaraq öz 

münasibətini göstərməyə əsaslanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.2 Məşğələ 1.2.2 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Menecmentin təkamülü 
və onun müasir 
konsepsiyaları 

İdarəetmə məktəblərinin 
inkişafı və idarəedici 
sistemlərin təkamülü 

 

Memencmentin marketinq konsepsiyası 
  

Tələblər 

Firmadaxili Satış vəzifələrinə Marketinq Firmanın strateji 
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vəzifələrə 
istiqamətlənmə 

istiqamətlənmə vəzifələrinə 
istiqamətlənmə 

istiqamətlənməsi 

Məqsəd 

Səmərəli maddi-

texniki təchizat və 
istehsal 

Firmanın 

dövriyyəsini 

artırmaq 

Mövcud bazarların 

tamamilə 
tükənməsi   

Yeni bazarları 

qabaqcadan 

görmək 

Marketinqin funksiyaları 

Bölüşdürmək Satmaq Bazarda satışı 
təşkil etmək 

Strateji marketinq 

    

Satıcıların bazarı Alıcıların bazarı 

    

Kütləvi istehsal bazası Postindustrial faza 

  

Kütləvi satış fazası 

 

 

1.2.2. İdarəetmə məktəblərinin inkişafı və idarəedici sistemlərin təkamülü 

 

Təşkilatın müvəffəqqiyyətlərinə təsir göstərən xarici və daxili amillər 
haqqında biliklər inkişaf etdikcə idarəetməyə müxtəlif yanaşmalar formalaşır. 
Bunlar: elmi idarəetmə (klassik menecment) məktəbi, inzibati idarəetmə məktəbi, 

insan münasibtləri və  yeniliklər haqqında elmlər  məktəbi, idarəetmə məktəbi 

(miqdar metodları).  Ənənəvi idarəetmə məltəblərin yeniləşdirilməsi 

(modifikasiyası) baş verir. İdarəetməyə qarşı sistemli və vəziyyətlə bağlı 
(situasiyalı) yanaşmalar, təşkilatın mürəkkəb bir sosio-texniki system kimi qəbul 

olunması konsepsiyası  inkişaf etməyə başlayır.  

Tam bir sistemdə ayrı-ayrı hissələr birgə fəaliyyət göstərirlər və bu da, 

bütövlükdə sistemin tam halda fəaliyyət göstərməsi prosesini təşkil edir. Bir-biri ilə 
əlaqədə olan müxtəlif cinsli tərkib hissələrinin birgə fəaliyyət göstərməsi sistemin 

keyfiyyətcə yeni funksional xassələrini meydana çıxarır ki, bunlar da sinergizm 
effekti  

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.2 Məşğələ 1.2.2 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Menecmentin təkamülü 
və onun müasir 
konsepsiyaları 

İdarəetmə məktəblərinin 
inkişafı və idarəedici 
sistemlərin təkamülü 
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hesabına yaranırlar. Situasiya ilə bağlı olan yanaşma qəbul edilən idarəetmə 
qərarlarının alternativliyinə əsaslanır ki, bunlar bazaar mühiti üçün xarakterik 

olmaqdadır.  

 
Ənənəvi 

məktəblər 

Yeniləşdirmələr 

(modifikasiyalar) 

İnteqrasiya Vəziyyətlə bağlı 
xüsusiləşmə 

Təşkilatın 

tamlıqda, 

bütövlükdə 
qavranılması 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

1900-cu ildən 
başlayaraq 

1945-ci ildən 1950-ci ildən 1965-ci ildən 1975-ci ildən 

 

 

 

 

 

Ümumi menecment 
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Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Menecmentin təkamülü 
və onun müasir 

İdarəetmə məktəblərinin 
inkişafı və idarəedici 

Klassik 

menecment 

Sənaye 

mühəndisliyi 

Unzibatçılıq 

Bürokratik 

modellər 

Psixotexnika 

Human 

Relations – 

insan müna-

sibətləri 
doktrinası 

Formal 

yanaşmalar 

Rəftarlı 

yanaşmalar 

Sistemli 

yanaşmalar 

Situasiyalı 

yanaşma 

Konsis-

tent 

yanaşma 
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konsepsiyaları sistemlərin təkamülü 
 

Klassik menecment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassik menecmentin bazasında idarəetmənin müxtəlif məktəbləri inkişaf 

etməyə başlamışlar. 

Sənaye mühəndisliyi. Klassik menecmentin tərkib hissəi. Əməyin dərundən 

bölgüsü və xüsusi texnika və texnologiyanın tətbiqi əsasında istehsalat 

proseslərinin elmi təşkili üzrə tədbirlər sistemini nəzərdə tutur (F.Hilbert, 1868-

1925). 

İnzibati yanaşma. Təkcə istehsalın deyil, həm də idarəetmənin 

səmərələşdirilməsi üzrə tədbirlər sistemini formalaşdırır. İdarəetmə funksiyası 

təcrübəsinə: qabaqcadan görmənin, təşkil olunmanın, rəhbərliyin, nəzarətin daxil 

edilməsi (A.Fayol, 1841-1925). 

Bürokratik modellər. Əsas ideya – işçilərin (menecerlərin) işlərin, 

vəzifələrin və səlahiyyətlərin dəqiq bölüşdürülməsi, funksiyaların 

ixtisaslaşdırılması, xidmətlərin  

Ümumi menecment 

Menecmentin klassik məktəbi 

F.Teylor 

(1865-1915) 

H.Emerson 

(1853-1931) 

H.Ford 

(1863-1947) 

Köhnə qaydada aparılan iş 
metodlarının hər bir iş 
elementlərinin öyrənilməsi 

yolu ilə elmi metodlarla 

əvəz olunması. 

Daha güclü və işin yerinə 
yetirilməsinə daha 

hazırlıqlı olan fəhlələrin 

seçilməsi. 

Əməyin təşkili sisteminin 

reallaşmasında 

müdiriyyətin və fəhlələrin 

əməkdaşlığı  

Hər bir rəhbərlik səviyyəsi 

üçün məqsədlərin dəqiqliyi.  

Yeni vəziyyətlərin təhlilində 
sağlam məna. Məsləhətlərin 

səlahiyyətliliyi. 

İntizam və dispeçerləşdirmə. 
İşçi heyətinə insaflı, ədalətli 
yanaşma. 

Uçotun tez və dolğun olması. 

Normalar və cədvəllər. 
Əməliyyatların 

normalaşdırılması. 

Standart təlimatlar. 

Məhsuldarlığa görə 
mükafatlandırma 

Kütləvi axın xəttinin 

təşkil olunması. 

Texnoloji proseslərin 

standartlaşdırması və 
eyniləşçdirilməsi. 

Nəzarətin və 
planlaşdırmanın dəqiq 

sistemi, fasiləsiz texnoloji 

proseslər. 
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  Bölmə 1 Mövzu 1.2 Məşğələ 1.2.2 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Menecmentin təkamülü 
və onun müasir 
konsepsiyaları 

İdarəetmə məktəblərinin 
inkişafı və idarəedici 
sistemlərin təkamülü 

 

dəqiq iyerarxik quruluşunun olması, dəqiq qoyulmuş qaydalar üzrə rəhbərlik. 

Sənəd dövriyyəsinin yüksək rolu (M. Veber, 1864-1920). 

Psixotexniki yanaşma. Fizioloji, psixoloji və erqonomik təsir amillərinin 

işçi heyətinin məhsuldarlığına təsirinin tədqiq olunması (V.Vundt, 1832-1949). 

İnsan münasibətləri məktəbi. İdeya – sosial qrupların necə formalaşmasının 

və onların məhsuldar cəmiyyətə çevrilmələsinin öyrənilməsindən ibarətdir 

(E.Meyo, 1880-1949). 

Yeni məktəb. Formal və sistemli yanaşma çərçivəsində idarəetmə 
kibernitikası elminə dəqiq elmlər metodlarının və aparatının tətbiq olunması 

(M.Bir, 1959).  

Sosial sistemlər məktəbi. İdeya – təşkilatın təbiəti şəxsiyyətin yolunda 

müəyyən səddlər qoyur. Buradan da münaqişələr yaranır. Çıxış yolunu tapmaq 

üçün insanın təbii tələbatlarını öyrənmək lazımdır (Saymon, 1916). 

Empirik məktəb. İdeya – alimlərin əsas vəzifəsi: təcrübənin materiallarının 

toplanması və ümumiləşdirilməsi və bunun əsasında idarəedicilərə tövsiyələrin 

verilməsi (T,Kubiçek, 1946). 

 

1.2.3. Müasir idarəetmə konsepsiyaları 

 

Menecmentin  mövcud elmi məktəbləri əsasında idarəetmənin yeni 

konsepsiyaları inkişaf etməyə başladılar ki, bunlar da social sistemlərin həyat 

fəaliyyəti prosesində humanism və liberallaşmameyllərini əkc etdirirlər.  
Yeni yanaşmaların mahiyyətini «Manaqment ohne Hierarie» (iyerarxiyasız 

menecment) əks etdirir ki, o da aşağıdakı məqsdələri qarşıya qoyur: 

- resurslar və inf ormasiya üzərində birtərəfli qaydada sərəncam vermək 

hüququnun legitimləşməsindən imtina olunması; 

- hakimiyyət səlahiyyətlərinin şəxssizləşdirilməsi və ikili (dual) 

«sanksiya» və «mükafatlandırma» prinsipinin ləğv olunması; 

- yüksək özününizamlama potensialına malik olan avtonom qrupların 

təsis olunması; 

- birtərəfli iqtisadi nəticələrə istiqamətlənin əvəzində insanpərvər 
dəyərlərin və rəftar formalarının bərqərar olması; 

- sahibkarlıq qərarlarının qəbul olunması zamanı iqtisadi tələblərin 

nəzərə alınması.   
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İstehsalat sferasında aşağıdakı konsepsiyalar inkişaf almışlar: 

- Just-in-Time Production (JIT), istehsalatda və onunla əlaqədar 

fəaliyyət dairələrində itkilərin aradan götürülməsinə yönəldilən menecmentin 

fəlsəfəsini əks etdirir. Ancaq o miqdar məhsul istehsal olunmalıdır ki, həmin 

məhsul müəyyən olunmuş müddətə lazım olacaqdır; 

- Total Quality Control (TQC), zəmanətli keyfiyyət konsepsiyasını əks 

etdirir, yəni istehlakçıların tələblərinin daha yaxşı təmin olunması üçün bütün 

istehsalat halqaları işçilərinin əhatə olunmasını nəzərdə tutur; 

- Total Productive Maintenance (TCP). İstehsalat sisteminin 

effektivliyinin kompleks olaraq qaldırılmasına və bu prosesə təşkilatın bütün 

işçilərinin cəlb olunmasına istiqamətlənən konsepsiya; 

- təşkilatın təşkil olunmasının ənənəvi formalarının çatışmazlıqlarını 

aradan qaldırmaq üçün son vaxtlar «mükəmməl» müəssisə konsepsiyası (Lean 

Manaqment/Lean production) işlənib hazırlanmışdır. Konsepsiya 

«mükəmməllikliyin» fəlsəfəsini təklif edir; müasir təşkiilatın 10 prinsipini özündə 
cəmləşdirir. «Mükəmməl» müəssisənin özəyini, mahiyyətini «mənfəət mərkəzləri» 

təşkil edirlər ki, onlar da məhsula istiqamətlənmişlər və özünün məhsulunun 

iqtisadi nailiyyəti üçün məsuliyyət daşıyırlar; 

- bençmarkinq. Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsiz olaraq 

təkmilləşdirilməsinə və onun rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına yönəldilmişdir. 

O, müəssisənin fəaliyyətinin təhlilinin və qiymətləndirilməsinın sistematik olaraq: 

əsas rəqiblərin bazardakı nailiyyətləri ilə; elm, texnika, texnologiya və digər 
sahələrin obyektiv inkişaf meylləri ilə; beynəlxalq təcrübədə yeksək nailiyyətlər ilə 
müqayisə olunmasına əsaslanır;   

- biznesin reinjinirinqi. Konsepsiya təşkilatın quruluşunun ənənəvi 

əsaslarının və onların təşkilati mədəniyyətinin yenidən baxılmasına, onların biznes-

proseslərinin köklü qaydada yenidən layihələşdirilməsinə əsaslanır. Biznesin 

reinjinirinqi hər şeyi yenidən, sıfırdan başlamaq deməkdir.  
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Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatların növləri və 
elementləri 

Təşkilatların növləri 

 

Mövzunun məzmunu: 

1.3.1. Təşkilatların növləri 
1.3.2. Təşkilatların elementləri 
1.3.3. Məhdudiyyətlər və təşkilatın fəaliyyətinin şəraitləri 

 

1.3.1. Təşkilatların növləri 

 

                                              menecmentin mövcudluğunun səbəbirlər 

TƏŞKİLATLAR                 menecmentin obyektidirlər 

                                              menecerlər dünyasının əsasıdırlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təşkilat 

İnsanlar qruplarıdırlar ki, onların fəaliyyəti 
ümumi məqsədlərin  və yaxud məqsədlərin 

əldə olunması üçün şüurlu olaraq 

əlaqələndirilir 

Qeyri-formal təşkilat 
 

Formal təşkilat 
 

Bir-biri ilə müntəzəm 

olaraq qarşılıqlı əlaqəyə 
girən və öz-özünə əmələ 
gələn insan qrupları 

Hüquqi şəxs hüququna malik olan 

təşkilat: onun fəaliyyətinin məqsədi 

təsis sənədlərində, fəaliyyət 
göstərrməsi isə -  təşkilatın  hər bir 

iştirakçısının hüquq və məsuliyyətini 

nizamlayan normativ aktlarda, 

sazişlərdə və əsasnamələrdə əks 

olunmuşdur 
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Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.3 Məşğələ 1.3.1 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatların növləri və 
elementləri 

Təşkilatların növləri 

 

Hüquqi şəxs – elə bir təşkilatdır ki, o: 

• mülkiyyətində ayrıca əmlakı vardır; 

• öz öhdəlikləri üçün bu əmlakla cavabdehdir; 

• öz adından əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və həyata 

keçirmək; 

• vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh olmaq hüququna 

malikdir, 

• müstəqil balansa malikdir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təşkilatlar aşağıdakı əlamətlərinə görə təsnifləşdirilə bilirlər: 

- təşkilati-hüquqi formalar; 

- mülkiyyət forması; 

FORMAL TƏŞKİLATLAR 

KOMMERSİYA 

TƏŞKİLATLARI 

QEYRİ-KOMMERSİYA 

TƏŞKİLATLARI 

Fəaliyyəti əmlakdan istifadədən, 

malların satışından, işlərin 

görülməsindən və xidmətlərin 

göstərilməsindən daimi olaraq 

mənfəətin əldə olunmasına 

yönəldilən təşkilatlar 

Özlərinin əsas məqsədi mənfəətin 

əldə olunması deyil və alınmış 
mənfəəti təşkilatın iştirakçıları 

arasında bölüşdürməyən 

təşkilatlar  
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- məqsədli təyinatı; 

- istehsalat profilinin genişliyi; 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.3 Məşğələ 1.3.1 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatların növləri və 
elementləri 

Təşkilatların növləri 

 

- elmin və istehsalatın uyğunlaşdırılmasının xarakteri; 

- istehsalat mərhələlərinin sayı; 

- müəssisənin yerləşdiyi ərazi. 

Təşkilatın təşkilati-hüquqi formasına görə təsnifləşdirilməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƏŞKİLATLAR 

KOMMERSİYA  QEYRİ-KOMMERSİYA  

İstehlak kooperasiyası 

(cəmiyyət, birlik) 

İctimai və dini təşkilatlar 

 (birlik) 

Hüquqi şəxslərin 

birlikləri (assosiasiyalar 

və ittifaqlar) 

Fondlar İdarələr 

Təsərrüfat ortaqlıq-

ları və cəmiyyətləri 
İstehsalat 

kooperativlər 
Dövlət müəssisələri 

Təsərrüfat 

ortaqlıqları 

Təsərrüfat 

cəmiyyətləri 

Təsərrüfat  Operativ 

idarəetmə 
hüququnda 

Tam ortaqlıq 

Kommandit 

ortaqlığı 

Səhmdar 

cəmiyyəti 
Məhdud 

məsuliyyətli 
cəmiyyət 

Əlavə məsuliyyətli 
cəmiyyət 
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Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.3 Məşğələ 1.3.1 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatların növləri və 
elementləri 

Təşkilatların növləri 

 

Sonradan təşkilat kimi formal kommersiya təşkilatı başa düşüləcəkdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıq cəhmdar 

cəmiyyəti 
Qapalı səhmdar 

cəmiyyəti 

TƏŞKİLATLAR 

Mülkiyyətə görə Məqsədli təyinatına 

görə 
İstehsalat profilinin 

genişliyinə görə 

xüsusi 

dövlət 

bələdiyyə 

ictimai 

məhsulun istehsalı ixtisaslaşdırılmış 

diversifikasiya 

olunmuş işlərin yerinə 
yetirilməsi 

xidmətlərin 

göstərilməsi 

Elmin və istehsalatın 
uyğunlaşdırılmasının 

xarakterinə görə 

İstehsalat 

mərhələlərinin 
sayına görə 

Müəssisənin 

yerləşdiyi əraziyə 
görə 

elmi 

istehsalat 

elmi-

istehsalat 

birmərhələli 

çoxmərhələli
i 

bir ərazidə olan 

bir coğrafi 

nöqtədə olan 

müxtəlif coğrafi 

nöqtədə olan 
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Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.3 Məşğələ 1.3.2 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatların növləri və 
elementləri 

Təşkilatların elementləri 

 

1.3.2. Təşkilatın elementləri 

Təşkilat (müəssisə) – bazar iqtisadiyyatında təsərrüfat münasibətlərinin əsas 

subyektlərindən biridir. 

Təsərrüfat münasibətlərinin əsas subyektləri: dövlət, banklar, istehsalçı-

müəssisələr və ayrı-ayrı ev təsərrüfatları (əsas istehlakçılar). 

Bazar iqtisadiyyatında iqtisadi axınlar (maddi və maliyyə) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Malların axını:                                              4. İnvestisiyaların (sərmayələrin) axını: 

1.1. Məhsul                                                       4.1. Ev təsərrüfatlarının investisiyaları 

1.2. İşçi qüvvəsi                                                4.2. Müəssisələrin investisiyaları 

  2. Pul axını:                                                    5. Dövlət ödənişləri: 

Ev təsərrüfatı Müəssisə 

Banklar 

Dövlət 

6.2

1.1

. 

6.1
3.1

. 

4.1

. 

4.2

. 

3.2

. 

5.1

. 

1.2

. 
2.2

. 5.2

. 

2.1

. 
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      2.1. Məhsulun pulunun ödənişi                         5.1. Ev təsərrüfatlarının ödənişləri, 
vergiləri 

      2.2. Gəlirlər                                                       5.2. Müəssisələrin ödənişləri, vergiləri 
3. Yığımların axını:                                          6. Dövlət ödəmələri: 
      3.1. Ev təsərrüfatların yığımları                         6.1. Ödənişlər, ödəmələr  
      3.2. Müəssisələrin yığımları                               6.2. İnvestisiyalar, subsidiyalar 

 

 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.3 Məşğələ 1.3.2 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatların növləri və 
elementləri 

Təşkilatların elementləri 

 

Təşkilatlar – açıq sosial-iqtisadi sistemlərdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosial-iqtisadi sistemlərin  xüsusiyyətləri: 

- sistemin ayrı-ayrı ölçülərinin (parametrlərinin) dəyişkənliyi (qeyri-

stasionarlıq), davranışın stoxastikliyi; 

- sistemin konkret şəraitlərdə davranışının bənzərsizliyi (unikallığı) və 
qeyri-müəyyənliyi və bununla yanaşı, onda mövcud resurslarla müəyyən olunan 

son həddli imkanların olması; 

- sistemi dağıdan meyllərə qarşı durma qabiliyyəti; 

XARİCİ 
MÜHİT 

XARİCİ 
MÜHİT 

GİRİŞ 
Resurslar: 

- maddi-texniki; 

- insan; 

- energetik; 

- maliyyə; 

- informasiya 

TƏŞKİLAT 
Dəyişilmə prosesi 

(maddi və informasiya 

prosesləri) 

ÇIXIŞ 
- məhsul və yaxud 

xidmətlər; 
- informasiya; 

- maliyyə; 
- çıxışların 

iqtisadi 

xarakteristikaları; 



 24 

- dəyişən şəraitə uyğunlaşma qabiliyyəti; 

- öz strukturunu dəyişmə və rəftar variantlarını formalaşdırma 

qabiliyyəti; 

- məqsədyaratma qabiliyyəti və ona can atma, yəni sistemin daxilində 
məqsədlərin formalaşdırılması. 

 

 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.3 Məşğələ 1.3.2 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatların növləri və 
elementləri 

Təşkilatların elementləri 

 

 

 

 

 

 

 

Təşkilatda bir sistem kimi aşağıdakı elementləri fərqləndirirlər: 

- təşkilatın fəaliyyətinin funksional sahələri; 

- istehsalat prosesinin elementləri; 

- idarəetmə elementləri. 

 

 

 

 

 

 

 

  Sistem 

Bir-biri ilə qarşılıqlı bağlı olan, vahid bir  

tamlıq təşkil eləyən və qarşıya qoyulan 

məqsədə çatmaq üçün bir-biri ilə müəyyən 

qaydada qarşılıqlı təsirdə olan elementlərin 

toplusu 

 Təşkilatın 

fəaliyyətinin 

funksional sahələri 

Spesifik məqsəd və bir-biri ilə bağlı olan 

vəzifələrin həmcinsliyi ilə birləşdirilmiş əsas 

fəaliyyət növləri və onların yerinə yetirilməsi 

bütövlükdə təşkilat tərəfindən qarşıya 

qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün vacibdir 
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Funksional sahələr  təşkilatda  menecmentin obyekti kimi çıxış edirlər və 
onların idarə olunmasının strukturunu müəyyən edirlər. 

Tipik olan funksional sahələr: satış (marketinq), istehsal, maliyyə, işçi 

heyəti, elmi-tədqiqat və təctübə-konstruktor işləri – ETTKİ (innovasiyalar). 

 

 

 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.3 Məşğələ 1.3.2 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatların növləri və 
elementləri 

Təşkilatların elementləri 

 

Təşkilatın funksional sahələrinin əsas məqsədləri nümunələri 

Funksional sahə Spesifik məqsəd 

Marketinq Məhsulun (müəyyən növ) satışı üzrə bazarda birinci yerə 
çıxma 

İstehsal Bütün məhsul növlərinin (və ya müəyyən növlərin) 

istehsalı zamanı ən yüksək əmək məhsuldarlığına nail 

olmaq 

ETTKİ  
(innovasiyalar) 

Buraxılan məhsulun rəqabətqabiliyyəliliyini və 
innovasiyalılığını (daimi olaraq yeniləşdirmə) qoruyub 

saxlamalı 

Maliyyə Maliyyə resurslarının bütün növlərinin lazımi səviyyədə 
qorunub saxlanılması   

İşçi heyəti İşçilərin yaradıcı potensialının inkişafı üçün lazım olan 

səviyyənin təmin olunması və işdə marağın və ondan 

razı qalma səviyyəsinin qaldırılması 

 

 

 

 

 

 

  İstehsalat prosesi 

 
Əmək və təbii proseslərinin toplusudur ki, onların 

qarşılıqlı təsiri nəticəsində xammal və materiallar 

hazır məhsula çevrilirlər 
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İstehsalat prosesinin əsas elementləri: əmək əşyaları, əmək vasitələri, 
əmək. 

 

 

 

 

 

 

 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.3 Məşğələ 1.3.2 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatların növləri və 
elementləri 

Təşkilatların elementləri 

 

Əmək əşyaları özünün sonuncu formasında hazır məhsul və yaxud xidmət 
şəklində çıxış edir; istehsalat prosesinin aralıq mərhələsində isə bunlar –xammal, 

material, məhsulun ayrı-ayrı hissələri və yaxud yığılan vahidləridirlər.   

 

 

 

 

Əmək vasitələri - əmək alətləri və əməyin maddi şəairtləridirlər. Əmək 

alətlərinə aiddir: istehsalat avadanlığı, alətlər, təchiz ləvazimatları; əməyin maddi 

şəraitinə isə: istehsalat sahələri, anbarlar, nəqliyyat vasitələri, işıqlandırıcı qutğular 

və s. aiddirlər. 

 

 

 

 

 

 

  Əmək əşyaları 

Əmək prosesi zamanı əmək vasitələrinin 

köməyi ilə özünün şəxsi və istehsalat 

tələbatlarının ödənilməsi məqsədilə insanın 

təsir göstərdiyi təbiət maddələri, əşyaları və 

yaxud əşyalar kompleksidir 

 

  Əmək vasitələri 

 

Material vasitələrdirlər ki, onların köməyi ilə 

insan əmək əşyalarına təsir göstərir 

 

  Əmək 

İlkin xammalın və materialların hazır məhsula 

və yaxud xidmətlərə çevrilməsi ilə bağlı olan 

işçilərin, mühəndis heyətinin və qulluqçuların 

məqsədyönlü fəaliyyətidir 
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İdarəetmənin əsas elementləri: 

- idarəetmə funksiyaları; 

- idarəetmənin strukturu. 

 

 

 

 

 

 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.3 Məşğələ 1.3.2 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatların növləri və 
elementləri 

Təşkilatların elementləri 

 

Təşkilatın (müəssisənin) əsas elementləri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dövlət 

Təşkilat 

Maliyyə İşçi heyəti 

funksional sahələr 

Təchizat İstehsal Satış 

Təşkilati-hüquqi formalar 

ETTKİ Hazırlanma Digərlər 

İnvedtisiyalar 
subsidiyalar 

dotasiyalar 

Ayırmalar 
vergilər 

ödənişlər 

Bazarlar: 

- kapital 

- mallar  və 
xidmətlər 

- əmək 

Bazarlar: 

- kapital 

- mallar  və 
xidmətlər 

alış 

satış 
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Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.3 Məşğələ 1.3.3 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatların növləri və 
elementləri 

Təşkilatların fəaliyyətinin 
məhdudiyyətləri və şəraitləri 

 

1.3.3. Təşkilatın fəaliyyətinin məhdudiyyətləri və şəraitləri 

Məhdudiyyət – təşilatların xarici mühitidir: birbaşa təsir mühiti, dolayı təsir 

mühiti. 

Şəraitlər – təşkilatın daxili mühitidir (daxili dəyişkənliyidir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstehsalat prosesi 

Əmək əşyaları Əmək vasitələri Əmək 

İdarəetmə 

funksiyalar struktur (quruluş) 

İqtisadiyyatın  
vəziyyəti 

Beynəlxalq 

əhatə amili 

Elmi-texniki 

tərəqqi 

Siyasi  

amillər 

Coğrafi 

amillər 
Sosial-mədəni 

amillər 

Təşkilat 

Rəqiblər 

Qanunlar və 
dövlət orqanları 

İstehlakçılar

r 

İnvestorlar 

Malgön-
dərənlər 

Mülkiyyətçilər 
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Xarici mühitin ümumi xarakteristikası: 

- amillərin bir-birinə qarşılıqlı bağlılığı; 

- mürəkkəblik; 

- hərəkətlilik (dəyişkənlik); 

- qeyri-müəyyənlilik; 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.3 Məşğələ 1.3.3 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatların növləri və 
elementləri 

Təşkilatların fəaliyyətinin 
məhdudiyyətləri və şəraitləri 

 

Daxili dəyişkənlər – təşkilatın daxilində olan vəziyyətlə bağlı amillərdirlər; 
əsasən nəzarətedici və nizamlayıcıdırlar.Təşkilatınəsas daxili dəyişkənlərinin 

tərkibinin müəyyən olunmasının müxtəlif variantları mövcuddurlar. 

Təşkilatın daxili mühitinin dəyişkənlərinin tərkibinin müəyyən 
olunmasının variantlarından biri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-dolayı təsiredici    

mühitinin 

elementləri  

 
-birbaşa  təsiredici   

mühitinin 

elementləri  

Texnologiya Məqsədlər Struktur 

Maddi-texniki 

resurslar 

İnsanlar 

Təşkilatın mədəniyyəti 
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Təşkilatın həyat dövriliyinin mərhələləri 

Mərhələ Xarakteristika 

Yaranma 
(meydana 

çıxma) 

Konseptual mərhələ. Təşkilatın yaradılmasının və inkişafının həyat 
qabiliyyətliliyinin təmin olunması, kommersiya uğuru amillərinin müəyyən 
olunması. Formal yaradılma. 

İnkişaf İstehsalın təşəkkül tapması. Məhsulun yeniliyi, xırda miqyaslar. Rəqib 
müəssisələr arasında liderlik uğrunda mübarizə. 

Artım Miqyasın artması. İstehsal və satış həcmlərinin artırılması. Yeni bazarların 
mənimsənilməsi, yeni qərarların axtarılması. Daha yaxşı rəqabət vəziyyətində 
olma. 

Yetkinlik Satış və gəlir həcmlərinin aşağı düşməsi. Məhsulun və müasirləşdirilməsi və 
fərdiləşdirilməsi, yeni istehsalat dairələrinə müdaxilə etmə, yeni bazarların 
axtarılması. Sahibkarlıq konsepsiyasına yenidən baxılma.  

Böhran  
(sönmə) 

Mənfəətin aşağı düşməsi, ödəmə qabiliyyətinin aşağı düşməsi, məhsulun 
satışının məhdud imkanları. İki yol mümkündür: 

• müflisləşdirmə - təşkilatın ləğv olunması; 

• planauyğun qaydada həyata keçirilən islahatlar (dirçəliş). 

• Təşkilatın həyat dövriliyi – obyektiv reallıqdır, lakin təşkilatın dirçəlişi idarəetmə 
heyətinin subyektiv hərəkətlərini tələb edir. 
 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.4 Məşğələ 1.4.1 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatda menecerlər Menecerlərin tipləri 

 

Mövzunun məzmunu: 

1.4.1. Menecerlərin tipləri  
1.4.2. Menecerlərin vəzifələri və rolları 

1.4.3. Menecerlərin və sahibkarların keyfiyyətləri 
 

1.4.1. Menecerlərin tipləri 

Menecerlər – bilavasitə  öz tabeliyində işçilər olan rəhbərlərdir, yəni 

təşkilatın əməkdaşlarıdır. 

İdarəetmə səviyyələrinə görə menecerlərin tipləri 

İdarəetmə səviyyəsi Konkret olaraq kimlər 

bura adidirlər 

Əsas vəzifələr 

Ali Təşkilatın rəhbəri və 
onun müavinləri 

Təşkilatın, bölmələrin məqsədlərinin ifadə 
olunması, uzunmüddətli planların işlənilməsi, 

təşkilatın müxtəlif dəyişmələrə 
uyğunlaşması, təşkilatın xaricə mühitlə 
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qarşılıqlı əlaqəsi 

Orta Ali və aşağı səviyyəyə 
aid edilməyən təşkilatın 

digər rəhbərləri 

Aşağı səviyyədə rəhbərlərin işinin 

əlaqələndiril-məsi, ayrı-ayrı ixtisaslaşdırılmış 
bölmələrə və funksiyala rəhbərlik  

Aşağı Öz tabeliyində 
rəhbərlərin olmadığı 
rəhbərlər 

Əsas fəaliyyətlə məşğul olan işçilərə 
bilavasitə rəhbərlik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.4 Məşğələ 1.4.2 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatda menecerlər Menecerlərin vəzifələri və 
rolları 

 

1.4.2. Menecerlərin vəzifələri və rolları 

Menecerlərin ümumi vəzifələri 

1. Perspektiv və cari məqsədlərin və vəzifələrin müəyyən olunması. 

2. Funksiyaların, tapşırıqların bölüşdürülməsi, normaların müəyyən 
olunması, tabedə olanların təlimatlandırılması (instruktajı), lazımi şəraitin 
yaradılması, motivləşdirmə. 

3. Tabedə olanlar, özü ilə tabedə olanlar arasında həm birbaşa, həm də 
əks istiqamətdə kommunikasiya əlaqələrinin yaradılması və onalrın saxlanılması. 

4. Qrupun bütövlükdə və hər bir tabedə olanların ayrılıqda fəaliyyətinə 
nəzarət, qiymətləndirmə və təhlil olunma. 

5. Tabedə olan heyətin öyrənilməsi, onun peşəkarlıq səviyyəsinin 
qaldırılması. 
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6. Yığıncaqların, müşavirələrin keçirilməsi və müşavirələrdə iştirak 
etmə. 

7. İşgüzar ünsiyyət, təşkilatın menecerləri, sifarişçiləri, malgöndərənləri 
və digərlərlə şəxsən və telefon vasitəsilə söhbətlər və danışıqlar. 

8. Sənədlərlə iş. 

9. Şəxsi dəyərlərin, məqsədlərin müəyyən olunması, planlaşdırma, 
kommunikativ qabiliyyətin inkişaf etdirilməsi, şəxsi nəticələrin təhlili.    

 
Menecerlərin on rolu 

Rollar Məqsədli istiqamətləndirmə 

Təqlidolunma üçün nümunə Şəxslərarası 

münasibətlərin 

qurulması 
Lider 

İnteqrator (əlaqələndirici) 

İnformasiya toplayan İnformasiya  

sistemlərinin  

qurulması 
İnformasiyanı bölüşdürən 

Nümayəndə 

Sahibkar İdarəetmə  
qərarlarının  

qəbul  

olunması  

Böhran hallarının meneceri 

Resurları bölüşdürən 

Danışıq aparan 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.4 Məşğələ 1.4.2 

Menecmentin 
metodoloji əsasları 

Təşkilatda menecerlər Menecerlərin vəzifələri və 
rolları 

 

Bütün bu 10 rol bir yerdə götürüldükdə konkret təşkilatın xarakterindən asılı 

olmayaraq menecerin işinin həcmini və məzmununu müəyyən edir. Rollar vahid 

bütövlüyün yaradılması üçün bir-biri ilə qarşılıqlı asılılıqda və fəaliyyətdədirlər. 
Rəhbərin şəxsiyyəti rolun məzmununa deyil, onun icra olunmasının xarakterinə 
təsir edə bilər. 

 Menecerlərin on rolu 

Rol Rolun təsviri Rəhbərlərin işinin müayinə 
olunması materialları əsasında 

fəaliyyətinin xarakteri 

Şəxslərarası rollar 
Təqlidolunma üçün 
nümunə 

Rəmzi (simvolik) rəhbər; onun 
vəzifəsinə hüquqi və yaxud sosial 
xarakterli adi vəzifələrin yerinə 
yetirilməsi daxildir 

Tutduğu vəziyyətdən irəli gələn 
hərəkətlər, mərasimlər, 
vəsadətlər 
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Lider Tabedə olanların 
motivləşdirilməsi və 
fəallaşdırılması üzrə məsuliyyət, 
işçilərin qəbul olunması, 
hazırlan-ması üzrə məsuliyyət bə 
bununla bağlı olan vəzifələr 

Faktiki olaraq bütün idarəetmə 
hərəkətlərinin tabedə olanların 
iştirakı ilə edilməsi 

İnteqrator (əlaqələndirici) Xarici əlaqələr, informasiya 
təqdim edən və xidmət göstərən 
informa-siya mənbələri ilə özü 
inkişafda olan şəbəkənin işini 
təmin edir 

Yazışmalar, kənarda keçirilən 
müşavirələrdə iştirak etmə, 
xarici təşkilatlar və şəxslərlə 
digər işlər 

İnformasiya xarakterli rollar 
İnformasiya toplayan Müxtəlif informasiyanı 

(ixtisaslaş-dırılmış xarakterli) 
axtarıb tapir və əldə edir, onları 
öz işinin mənafei üçün istifadə 
edir; təşkilata faxil olan xarici və 
daxili informasiyanın əsəb 
sistemi kimi çıxış edir    

Bütün poçtun işlənilməsi, 
əsasən informasiyanın alınması 
ilə bağlı olan əlaqələrin (dövri 
nəşrlər, tanışlıq xarakterli 
gəzintilər) həyata keçirilməsi  

İnformasiyanı bölüşdürən Xarici mənbələrdən və yaxud 
digər tabedə olanlardan daxil 
olan infor-masiyanı təşkilatın 
üzvlərinə ötü-rür; bu 
informasiyanın bir hissəsi xalis 
faktiki xarakter daşıyır, digəri isə  
təşkilatın baxışlarının formalaş-
ması üçün ayrı-ayrı faktların 
təfsir edilməsini tələb edir   

İnformasiya əldə olunması 
üçün təşkilatlar üzrə poçtun 
göndəril-məsi, tabedə olanlar 
üçün infor-masiyanın 
ötürülməsi üçün verbal 
əlaqələrdən (xülasələr, 
söhbətlər) istifadə olunması   

Nümayəndə (təmsilçi) Təşkilatın öz siyasəti, hərəkətləri, 
işinin nəticələri barədə xarici 
əlaqə-ləri üçün informasiyanı 
ötürür, sahə üzrə ekspert kimi 
çıxış edir  

İclaslarda iştirak etmə, poçt 
vasi-təsilə müraciət etmə, şifahi 
çıxış-lar, informasiyanın kənar 
təşkilat-lara və digər şəxslərə 
ötürülməsi 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.4 Məşğələ 1.4.2 

Menecmentin 
metodoloji əsasları 

Təşkilatda menecerlər Menecerlərin vəzifələri və 
rolları 

 

Qərarların qəbul olunması ilə bağlı olan rollar 
Sahibkar Təşkilatın özü daxilində və onun 

kənarlarında imkanları axtarib 
tapır, dəyişikliklər gətirən 
«təkmilləşdir-mələr üzrə 
layihələri» işləyib hazır-layir və 
tətbiq edir, müəyyən layi-hələrin 
işlənilməsinə nəzarət edir  

Strategiyanın müzakirəsi ilə 
iclas-larda iştirak olunması, 
vəziyyətlə-rin xülasəsi, 
fəaliyyətin təkmiliəş-dirilməsi 
üzrə layihələrinin təşəb-büskarı 
kimicıxış etməvə yaxud onların 
işlənilməsi   

Böhran halları üzrə 
menecer 

 Təşkilat vacib və zəruri 
pozuntular qarşısında olanda 
dəqiqləşdirici hərəklər üzrə 
cavabdehlik daşıyır  

Problemlər və böhran məsələləri  
də daxil olmaqla strateji və cari 
məsələlərin müzakirə olunması  
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Resurları bölüşdürən Təşkilatın bütün mümkün ola 
bilən resurslarının 
bölüşdürülməsi üzrə məsul şəxs; 
faktiki olaraq təşkilat üçün 
əhəmiyyətli olan bütün qərar-
ların qəbul olunmasına və ya 
bəyə-nilməsinə gətirib çıxarır  

Qrafiklərin tərtib olunması, 
səla-hiyyətlərin sorğulanması, 
büdcə-lərin  tərtibi və yerinə 
yetirilməsi ilə bağlı olan 
müxtəlif hərəkətlər, tabedə 
olanların işlərinin 
proqramlaşdırılması   

Danışıq aparan Təşkilatın bütün əhəmiyyətli və 
vacib danışıqlarda nümayəndəsi 
kimi məsul şəxs  

Danışıqların aparılması 

 

İqtisadi sistemin inkişaf fazasından asılı olaraq menecerin rolları 

Menecerin rolları Planlı 

iqtisadiyyat 

Planlı 

iqtisadiyyatdan 

bazar 

iqtisadiyyatına 

keçid 

Bazar 

iqtisadiyyatı 

Şəxslərarası qarşılıqlı münasibətlərin 
qurulması: 

• təqlid olunma üçün nümunə 
• lider 
• inteqrator 

 
 

+ 
- 
- 

 
 

++ 
++ 
++ 

 
 

+ 
++ 
+ 

İnformasiya sistemlərinin qurulması: 
• informasiyanı toplayan 
• informasiyanı bölüşdürən 
• nümayəndə (təmsilçi) 

 
+ 
+ 
- 

 
++ 
+ 
+ 

 
++ 
+ 

++ 

İdarəetmə qərarlarının qəbul olunması: 
• sahibkar 
• böhran halları üzrə menecer 
• resursları bölüşdürən 
• danışıqlar aparan 

 
- 
- 

++ 
- 

 
++ 
++ 
+ 

++ 

 
++ 
+ 
+ 
+ 

Şərti işarələr: 

++  - dominant (üstün) rol, +  - fəal rol,  -  - passiv rol 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.4 Məşğələ 1.4.3 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatda menecerlər Menecerlərin və 
sahibkarların keyfiyyətləri 

 

1.4.3.Menecerlərin və sahibkarların keyfiyyətləri 

Aşağı səviyyədə rəhbər vəzifəsinə irəli çəkilmə üçün lazım olan minimal 

keyfiyyət dəsti: 

1. Peşəkarlıq səlahiyyəti 
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2. Mütəşəkkillik 

3. Əqli (zehni) qabiliyyət 

4. Kommunikativ imkanlar 

5. Düzlük, doğruluq və məsuliyyətlilik 

 

Menecerin keyfiyyətləri 

(xarici ədəbityyatın təhlilinin nəticələrinə görə) 

  

1. Effektiv komandanın formalaşdırılması 

2. Dinləmək qabiliyyəti 

3. Qərarların qəbul edilməsində müstəqillik 

4. Çalışqanlıq 

5. Yeniliklərin yeridilməsi qabiliyyətinin olması 

6. Müşahidəçilik qabiliyyəti 

7. Münasibətlərdə yüksək etikanın göstərilməsi 

8. Güclü iradə 

9. Beynəlxalqəlmiləl yönümlü 

10.  Yeni texnologiyalardan baş çıxarılması 

11.  Ətrafdakılara yaxşı təəssür bağışlama qabilyyəti 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.4 Məşğələ 1.4.3 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatda menecerlər Menecerlərin və 
sahibkarların keyfiyyətləri 

 

12.  Şöhrətpərəstlik 

13.  Görkəmli xarici görünüş 

14.  Demokratizm 
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15.  Təhsil (savad). 

Sahibkar – şəxsi işinin, daha çox hər hansı bir yeni işin, sahibi olan və onun 

yerinə yetirilməsində risk daşıyan insandır. 

İşində ona tabeliyində olan işçilərin iştirak etdiyi sahibkar, menecerin bütün 

funksiyalarını yerinə yetirir. 

Sahibkarın menecerdən fərqi ancaq müstəqillik və məsuliyyətlilik 

dərəcəsindədir. Yüksək səviyyəli menecerlər (top-menecerlər) demək olar ki, 

sahibkarlardan heç nə ilə fərqlənmirlər. Əgər yüksək səviyyəli menecmentin 

siyasəti idarəetmə maksimal olaraq qeyri-mərkəzləşdirilməsinə yönəldilibsə, orta 

səviyyəli menecerlərin vəzifələri və funksiyaları öz xarakterinə görə sahibkarlığa 

yaxınlaşır.   

Uğur qazanan sahibkarların on çox vacib keyfiyyətləri 

Keyfiyyət Təsvir etmə 

1. Təşəbbükarlıq və 
daima yeni işgüzarlıq 

imkanlarının axtarılması 

Digərlərindən əvvəl yeni və orijinal işgüzarlıq imkanlarını görür. 

Şərait məcbur etməmişdən qabaq hərəkət edir  

2. Məqsədə 
yönümlülük 

Uzunmüddətli dövrə qabağı görməyə malikdir, məqsədlərini açıq 

ifadə edir, daimi olaraq qısamüddətli məsələləri qoyur və vaxtinda 

dəqiqləşdirir  

3. İnadkarlıq və 
təkirlilik 

Məqsədlərə nail olmaq üçün strategiya və taktikanı dəyişir, 
istənilən maneələri dəf etmək üçün təkrar-təkrar səy göstərməyə 
hazırdır 

4. Ölçülüb-biçilmiş 
riskə hazır oilma 

Daimi olaraq «çağırış» və yaxud mülayim risk vəziyyətinə hazır 

olma. Riskin aşağı salınması və nəzticələrə nəzarət etmək üçün 

müəyyən hərəkətlər etməyə cəhd göstərir  

5. Effektivliyə və 
keyfiyyətə istiqamətlənmə 

Hər bir şeydə mükəmməlliyə can atır, hər şeyi yaxşı, tez, ucuz 

etməyin yollarını tapır 

6. Məsuliyyət Bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürür və lazım olan işin yerinə 
yetirilməsi üçün şəxsi fədakarlığa gedir 

 

 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.4 Məşğələ 1.4.3 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Təşkilatda menecerlər Menecerlərin və 
sahibkarların keyfiyyətləri 

 

7. Sistematik Planlaşdırmaya lazımi qədər diqqət yetirir, daha vacib işlərin 
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planlaşdırma və effektiv 

nəzarət  
yerinə yetirilməsinin izlənilməsi üzrə effektiv proseduralardan 

istifadə edir, fəaliyyətin əsas göstəricilərinə nəzarət edir 

8. Məlumatlı olmağa 

can atma 

Rəsmi olaraq müəyyən olunmuş kanallar vasitəsilə lazımi 

məlumatların alınması ilə yanaşı, müştərilərdən, 

malgöndərənlərdən, rəqiblərdən, işçi yerlərindən şəxsən 

informasiya almağa can atır  

9. İnandırma 

qabiliyyəti 
İnsanlara təsir etmə qabiliyyətinə malik olur, bundan işgüzar və 
şəxsi əlaqələrdə bacarıqla istifadə edir 

10. Müstəqillik və 
özünə inam 

Sərbəstliyə və digər insanlardan müstəqil olmağa can atır, ən çətin 

məslələrin həll olunmasında öz qabiliyyətinə inanır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.5 Məşğələ 1.5.1 

Menecmentin 
metodoloji əsasları 

Menecmentin 
effektivliyi 

Təşkilatın menecmentinin 
effektivliyinin 
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qiymətləndirilməsi üsulları 
 

Mövzunun məzmunu: 

1.5.1. Təşkilatın menecmentinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi üsulları  

1.5.2. Effektiv menecmentin əlamətləri 
1.5.3. Təşkilatda menecmentin effektivliyinin artırılması yolları 

 

1.5.1. Təşkilatın menecmentinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi üsulları  

 

Menecmentin effektivliyi – idarəetmə fəaliyyətinin səmərəliliyidir. 

Təşkilatın fəaliyyətinin əsas məqsədləri 

Sahə (dairə) Əsas məqsədlər 

İstehsal 1. İstehsalat güclərinin yüksək və bir ölçüdə yüklənməsi 

2. Məsrəflərin minimuma endirilməsi 

3. Optimal anbarlaşdırma 

4. Kadrların minimum axını 

Maliyyə 1. Mənfəətin uzunmüddətli və qısamüddətli maksimallaşdırılması 

2. Çox böyük olmayan borc 

3. Özünü maliyyələşdirmə 
4. Kapital yüksək faizin olması 

5. Yüksək dividendlərin təmin olunması 

Satış 1. Müsbət ad, şöhrət 
2. Daimi olaraq artım 

3. Yüksək keyfiyyət 
4. Bazarda yüksək pay 

5. Malın göndərilməsinə daim hazır olma 

6. Sifarişlərin maksimal olaraq tez yerinə yetirilməsi 

7.  

Sosial sfera 1. İşindən razı olan işçilər 
2. Məşğulluqda fasiləsizlik 

 

Menecmentin effektivliyi əsas fəaliyyətin effektivliyi (səmərəliliyi) 

vasitəsiləözünü biruzə verir. 

 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.5 Məşğələ 1.5.1 

Menecmentin Menecmentin Təşkilatın menecmentinin 
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metodoloji əsasları effektivliyi effektivliyinin 
qiymətləndirilməsi üsulları 

 

Təşkilatın fəaliyyətinin səmərəliliyinin meyarları 

1. Kəsərlilik – təşkilatın məqsədlərinə çatma dərəcəsi. 

2. Qənaətcilik – resursların lazımi və faktiki məsrəf nisbətləri. 

3. Keyfiyyət – məhsulun (xidmətin) xarakteristikasının standartlara və 
istehlakçıların tələblərinə uyğun gəlməsi. 

4. Mənfəətlilik – gəlirlər və cəmi məsrəflər arasında nisbət. 

5. Məhsuldarlıq – məhsulun (xidmətin) müəyyən dövr ərzində natural, 

dəyər və digər göstəricilərdə həcmi ilə məhsulun bu həcminə uyğun gələn 

resursların (resurslar: əmək, maddi, maliyyə və s.) nisbəti. 

6. Əmək dövrünün keyfiyyəti – işçilərin əmək şəraiti. 

7. İnnovasiya fəallığı – təşkilatın fəaliyyətinin müxtəlif funksional 

sahələrində yeniliklərin tətbiq olunması. 

Idarəetmənin effektivliyinin iqtisadi göstəriciləri 

1) Eie = M/Mfie, 

burada,  Eie – effektivlik göstəricisi, 

               Mfie – idarəetməyə çəkilən məsrəflər, 

               M – təşkilatın mənfəəti. 

2) Əie = İsie/İüm, 

burada,  Əie – idarəetmə işçilərinin sayı əmsalı, 

                       İsie – idarəetmə işçilərinin sayı, 

              İüm – təşkilatın işçilərinin ümumi sayı. 

3) Əmf = Mfie/Mfüm, 

burada,  Əmf – idarəetməyə çəkilən məsrəflər əmsalı, 

Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.5 Məşğələ 1.5.1 
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Menecmentin 
metodoloji əsasları 

Menecmentin 
effektivliyi 

Təşkilatın menecmentinin 
effektivliyinin 

qiymətləndirilməsi üsulları 
 

                       Mfie – idarəetməyə çəkilən məsrəflər, 

            Mfüm – təşkilatın ümumi məsrəfləri. 

4) Əmfie = Mfie /Vm, 

burada,  Əmfie –buraxılan məhsulun (göstərilən xidmətin) vahidinə düşən   

                          idarəetmə məsrəfləri əmsalı, 

              Vm – buraxılan məhsulun (göstərilən xidmətin) miqdarı və yaxud 

həcmi. 
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Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.5 Məşğələ 1.5.2 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Menecmentin 
effektivliyi 

Effektiv menecmentin 
əlamətləri 

 

1.5.2. Effektiv menecmentin əlamətləri 

T.Piters və R.Uotermen  20 il ərzində əsas fəaliyyətlərində yüksək 

effektivlik göstərmiş «nümunəvi şirkətlərin» tədqiqatını həyata keçirmişlər. Bütün 

nümunəvi şirkətlər bu effektivliyi təmin eləyən bir sıra oxşar əlamətlərə malik 

olmuşlar. 

Effektiv menecmentin əlamətləri. 

1. İstehlakçılara maksimal diqqət yetirilməsi 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Dəfələrlə aparılan tədqiqatlar rəhbərliyə istehlakçıların ödənilmə səviyyəsinə 
nəzarət etməyin nə qədər çətin olduğunu göstərir, çünki şikayətlə onların ancaq az 

bir hissəsi, yəni aysberqin suüstü hissəsini əks etdirənlər müraciət edirlər.   

Müştərilərin itirilməsinın mümkün ola bilən aysberqi 

                                        müştərilərin 4%-i şikayət edirlər 
                                        96% təmin olunmamış müştəri sadəcə olaraq üzün                         

                                         döndərib çıxıb gedirlər 
                                                Hər bir təmin olunmamış müştəri təxminən 10   

                                                dostuna və iş yoldaşına ösünün acınacaqlı  

                                                        təcrübəsi haqqında danışır. Deməli, 100  

İ S T E H L A K Ç I L A R 

İstehlakçılarla bilavasitə 

əlaqədə olan işçi heyəti 

Funksiyalar: 

istehsalat, köməkçi 

Yüksək 

rəhbərlik 

Əsası (bünövrəsi) çevrilmiş 
piramida  «nümunəvi şirkətlərin» 

yanaşmalarını qeyd eləyir; 

istehlakçıların ehtiyacları 

müəssisənin bütün fəaliyyətini 

müəyyən edirlər, istehlakçılarla 

birbaşa əlaqədə olan işçi heyəti 
isə, - işçilərin vacib 

kateqoriyasdır. 

96% 

4% 
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                                                                   müştərinin ümidlərini təmin 

eləmə- 
                                                                    məklə, müəssisə 1000 müştərini 

                                                                              itirə bilər! 

 Ümumi menecment 

  Bölmə 1 Mövzu 1.5 Məşğələ 1.5.2 

Menecmentin metodoloji 
əsasları 

Menecmentin 
effektivliyi 

Effektiv menecmentin 
əlamətləri 

 

2. İnsan – təşkilatın əsas resursudur 

Nümunəvi şirkətlər hər bir işçini təkcə fəhlə kimi deyil, ideyalar mənbəyi 

kimi nəzərdən keçirilirlər. 

Bu şirkətlərdə işçi heyətinin idarə olunması əhalinin çox hissəsinə xas olan 

psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə almaqla qurulur.  

İnsanların psixoloji 

xüsusiyyətləri 

Menecment tərəfindən bu xüsusiyyətlərdən 

 istifadə olunması 

Bütün insanlar özlərini qalib 

kimi hiss etməyi xoşlayırlar, 

əslində isə onların çox hissəsi 

heç həmişə belə olmurlar 

Plan tapşırıqlarını elə müəyyən etmək lazımdır ki, işçilərin çox 

hissəsi onları yerinə yetirə bilsinlər və özlərini qalib kimi hiss 

etsinlər 

Hissiyyat (duyğu) çox vaxt real 

vəziyyətə nisbətən daha 

vacibdir 

Əldə olunmuş nəticələri daha tez-tez müsbət qiymətləndirmək 

lazımdır və işçiləri inandırmağa çalışmaq lazımdır ki, onlar 

daha böyük işlərə qadirdilər 

İnsan öz beynində eyni 

zamanda 12-dən çox olmayaan 

və ya o ətrafda faktlara istinad 

edə bilər 

Qərarları qəbul edərkən onların obyektivliyini, səmərəliliyini 

və effektivliyini yüksəldən menecment alətlərindən istifadə 
etmək lazımdır 

İnsanlar öz nailiyyətlərini digər 
insanlara müqayisə etməklə 
qiymətləndirməyə çalışırlar 

Motivləşdirmə aşağıdakıları nəzərə almalıdır: 

- qabaqcıl işçiləri müntəzəm olaraq müəyyən etmək; 

- qrup və briqadaların işinin effektivliyi barədə 
müqayisəli informasiya ilə tanış olmağa geniş imkanların 

olması;  

- bəzən – yumşaq daxili rəqabət 

İnsanlara müdriklik çatır ki, 

onlar sözə görə deyil, işə görə 
mühakimə yürütsünlər 

Menecerlərə lazımdır: 

- ona fikir versinlər ki, onalrın sözləri işləri ilə üst-üstə 
düşsün; 

- onu nəzərə almaq lazımdır ki, insanlar müəyyən halda 

necə hərəkət etməkləri barədə bir şey danışırlar (özü də buna 

ürəkdən inanırlar), lakin çox vaxt başqa cür hərəkət edirlər 

İnsanların həyatın mənasında Belə ki, həyatın mənasında ilk növbədə insanın özünün 

1000 
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ehtiyac duyurlar tələbatları-nın ödənilməsi durur, insan təşkilatda bu tələbatların 

daha çox hussəsini ödəyərsə, o, həmin təşkilatla daha sıx bağlı 
olacaqdır, təşkilat da bu işçidən daha çox faydalanacaqdır. 

 

3. Hərəkətlərə istiqamətlənmə 

Strateji  planlaşdırmanın,  marketinq tədqiqatlarının və vacibliyini inkar 

etmədən  

Ümumi menecment 
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və digər elmi metodların vacibliyini inkar etmədən nümunəvi şirkətlər fasiləsiz 

olaraq eksperiment, sınaq aparırlar ki, yeni məhsulları, yeni texnologiyalrı, yeni 

proseduraları və s. işdə, istehlakçının üzərində daha tez yoxlaya bilsinlər. 

 Eksperimentləşdirmə yeni biliklərin əldə olunmasının səmərəli 
formalarından biridir ki, o da digər metodlra nisbətən bahalı olmayan və daha 

faydalı olan metoddur. 

Bir sıra yüksək menecerlər belə hesab edirlər ki, «hətta ən pis qərarı qəbul 

etmək heç bir qərar qəbul etməkdən daha yaxşıdır». 

 

4. Müstəqil olmanın və təşəbbükarlığın inkişaf etdirilməsi 

Nümunəvi şirkətlər idarəetmənin qeyri-mərkəzləşdirilməsini, müstəqil 

olmanın, təşəbbüskarlığın inkişaf etdirilməsini bir-birindən ayırırlar. 

Təşəbbüskarlıq, axtarış abu-havası təşəbbüs göstərənlərin müdafiə olunması, 

işçilər arasında işgüzar əlaqələrin bütün formalarının inkişaf etdirilməsi, 

idarəetmənin kollegiallığı ilə yaradılır. 

 

5. Ümumfirma dəyərlərinə istiqamətləndirmə 

Bir çox nümunəvi şirkətlərdə hər yerdə təşkilatın inkişaf mərhələləri, 
həmçinin onun görkəmli rəhbərləri və mütəxəssisləri ilə bağlı olan hadisələr, 
şüarlar və rəvayətlər tətbiq edirlər. Bu tarixçələr çox mühüm ola bilirlər, çünki 
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onlar təşkilatın özünə kök salmış ümumi dəyərlərini, yəni onun mədəniyyətini əks 

etdirirlər. 

Təşkilatın mədəniyyəti nə qədər güclü olarsa, o daha çox bazara yönəldilmiş 
olacaq, eyni zamanda daha az direktiv təlimatlar, təşkilati sxemlər, təfsilatlı 

proseduralar və qaydalar lazım olacaqdır. 

 

6. Öz işinə sədaqət 

Müəyyən dərəcədə diversifikasiyanın olması təşkilatın dayanıqlı olmasının  
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əsasını təşkil edir. Lakin aydın olmayan diversifikasiya - ən az uğur gətirən 

strategiyadır.  

 

7. Sadəlik və təvazökarlıq 

Daimi mükəmməlləşməyə yönəldilmiş nümunəvi şirkətin rəhbərləri heç bir 

israfçılığa yol vermirlər, maksimal səmərəliliyə can atırlar. Səthi, qabarıq olmayan 

struktur, idarəetmə aparatının sadə ştatı, iri həcmli təlimatların olmaması, yuxarı 

rəhbərliyin işçi heyətinə yaxın olması – bunun arxasında təkcə iqtisadi deyil, həm 

də mənəvi fikirlər dururlar. 

 

8. Güclü liderlər 

Menecment tərəfindən nümunəviyə çevrilmiş təşkilat dəyərləri və metodları 

güclü, xarizmatik liderlərin təsiri altinda müəyyən olunur və inkişaf etdirilirlər. 
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1.5.3. Təşkilatda menecmentin effektivliyinin artırılması yolları 

 

Təşkilatda menecmentin effektivliyinin artırlması sistemli yanaşma əsasında 

həyata keçirilə bilər. Bu baxışın mümkün ola bilən variantlarından biri Makkinsi 

şirkətinin «7-S sxemi»dir ki, burada təşkilatın idarə edilməsi sisteminin təhlilinin, 

qiymətləndirilməsinin və təkmilləşdirilməsinin bir-biri ilə bağlı olan yeddi 

istiqaməti açıqlanır. 

Makkinsi şirkətinin «7-S sxemi»                                                

 

 

 

 

 

 

Structure  

(struktur) 

Strategy  

(strategiya) 

Structure  
(struktur) 

Systems  

(sistemlər) 

Shared values  

(birgə dəyərlər) 
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Təşkilatın fəaliyyətinin təhlili və onun idarəetmə sisteminin tədqiqi əsasında 

menecmentin effektivliyinin artırılması üzrə «7-S sxemi»nin bütün əsas 

elementlərinə toxunan aşağıdakı tədbirlər işlənir və həyata keçirilir. 
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1. Təşkilat tərəfindən idarəetmənin strukturunun təkmilləşdirilməsi, 

onun maksimal olaraq sadələşdirilməsi, bir çox funksiyaların qeyri-

mərkəzləşdirilməsi, rəhbər işçilərin ixtisasları və şəxsi keyfiyyətləri əsasında 

səlahiyyətlərinin müəyyən olunması. 

2. Təşkilatın güclü və zəif tərəflərinin təhlili, bütün funksional sahələri 
əhatə eləyən təşkilatın fəlsəfəsinin və siyasətinin işlənilməsi əsasında onun 

strategiyasının işlənilməsi. 

3. İşçilər və təşkilatın bölmələri arasında effektiv kommunikativ 

əlaqələrin olmasını təmin eləyən informasiya sisteminin işlənilməsi. Qərarların 

qəbul edilməsi sisteminin, idarəetmə qaydalarının və proseduralarının, 

maraqlandırma sisteminin işlənilməsi. 

4. İşçilərin effektiv peşəkarlıq fəaliyyəti üçün lazım olan vərdişlərin 
toplusu daimi olaraq təhsil, yenidən hazırlıq, təşəbbüskarlığın, yaradıcılığın 

inkişafı əsasında işçilərin ixtisasının artırılması ilə yığılıb toplanır.     

5. Rəhbər işçilərin seçilməsi, təhsili, qiymətləndirilməsi və başqa işə 
keçirilməsi, rəhbərlərin karyerasının planlaşdırılması, təşkilata təsir göstərən daxili 



 47 

və xarici amillərə adekvat (uyğun) olan rəhbərlik üslübunun (stilinin) tətbiq 

olunması. 

6. İşçi heyətinin daha çox səmərəli seçim metodunun tətbiq olunması, 

onun qiymətləndirilməsi, iş bacarığına malik olan, bir-birinə uyğun gələn işçilərin 
tərkibinin (ştatın) formalaşdırılması, maksimal surətdə əlverişli sosial-psixoloji 

iqlimin yaradılması. 

7. Təşkilatın mədəniyyətinin yaradılması üzrə inadla aparılan iş, işçilərin 

hamısı tərəfindən tanınan və bəyənilən birgə dəyərlərin işlənilməsi. 

Memencmentin effektivliyinin qaldırılması üzrə iş təkmilləşdirilməsi təşkilat 

üçün daha aktual sayılan istənilən elementlərdən birindən başlaya bilər. Bu zaman 

elementlərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədəd olmasını nəzərə almaq lazımdır. 

Memecmentin effektivliyinin qaldırılması prosesində təşkilatın idarəetmə 
sisteminə müxtəlif cür radikal, qəti xarakterli dəyişmələr əlavə olunur.  
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Dəyişilmə prosesinin idarə olunması təşkilati inkişafı təmin eləyən rəhbərlər üçün 

ən mürəkkəb, lakin nüfuzlu vəzifələrdən biridir. 

 

Təşkilati dəyişikliklərin həyata keçirilməsi mərhələləri 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Dəyişlik-
lərin 

mürəkkəb-
liyi 

Qrupların yeni şəraitlərdə əlaqələndirilmiş işinin 
qaydaya salınması (mərhələ 4)  

İşçilərin fərdi iş metodlarının və formalarının 
praktiki olaraq dəyişilməsi (mərhələ 3) 

Yeni iş metodlarının dərk edilməsi, 
onlara qarşı müsbət (pozitiv) 
münasibətin yaradılması  
(mərhələ 2) 

Gözlənilən dəyişkliklərin 
iştirakçılarının 
məlumatlandırılması         
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Dəyişiliklərin hər bir növbəti mərhələsi daha çox vaxt sərfini və daha çox 

çətinliklərin dəf olunmasını tələb edir. 

Dəyişdirmələrin həyata keçirilməsində əsas çətinliklər insanların bu 

dəyişliklərə göstərdikləri müqavimətlə bağlıdır. 
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İnsanların dəyişmələrə müqavimət göstərmələrinin daha tez-tez təsadüf 
edilən səbəbləri 

1. Dəyişmələrin zərurliyinə əminliyin olmaması.  

Əgər kifayət qədər məlumatlandırma yoxdursa, yenidənqurmanın məqsədi 

məlum deyilsə, insanlar mövcud vəziyyəti daha çox qənaətbəxş hesab edirlər, 
onları dəyişmə səylərini isə - lazımsız və təəssüf doğuran kimi qəbul edirlər. 

2. Yuxarıdan yayılan dəyişikliklərdən narazı olma. 

İnsanların adətən onlarla məsləhətləşməyəndə və passiv obyekt kimi rəftar 

etmələrindən xoşu gəlmir. 

3. Gözlənilməzliklərdən narazı qalma. 

Bir çox insanların psixologiyası belədir ki, onları hər hansi bir gözlənilməz 

dəyişiklik qorxuzur.  

4. Gözlənilməzlik qarşısında qorxunun olması. 
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Dəyişikliklərin nəticələri heç vaxt tam məlum olmur. Onları 

proqnozlaşdırmağa, hesablamağa cəhd göstərsələrsə də, həyat daima sürprizlərlə 
doludur. Buna görə də adətən qeyri-mükəmməl indiki zaman qeyri-müəyyən 

gələcəkdən daha üstündür. 

5. Populyar olmayan problemlərlə üzləşmə arzusunun olmaması. 

Bir çox dəyişikliklər, təəssüflər olsun ki, çox da xoşagələn olmayan şeylərlə 
müşayiət olunur: işin həcminin artması, əmək haqqının işin nəticələrinə konkret 

olaraq bağlanılması və s. 

Bir çox rəhbərlər bu cür ağrılı məsələləri həll etməklə özlərinin əsəblərini 

korlamaq istəmirlər. Bu da dəyişikliklərə qarşı əlavə müqavimət yaradır. 

6. Nəyi isə yerinə yetirmək qabiliyyətinin olmaması və yaxud uğursuzluq 

qarşısında qorxu hissinin olması. 

Çox vaxt dəyişmələr hər hansı yeni yanaşmaları, funksiyaları, daha yüksək 

ustalıq qabiliyyətini, işə can yandırmanı tələb edir. Bir çox işçilərdə daha yüksək 

tələblərə  
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cavab verə bilməmə qorxusu yaranır. 

7. Mövcud qaydanı, vərdişləri, qarşılıqlı münasibətləri dəyişmə 
arzusunun olmaması. 

İnsanlar mühafizəkardırlar və mövcud qaydaya, ünsiyyətdə olduqları 

insanlara alışırlar. Bütün bunların dəyişməsi bəlkə də, zəruridir, səmərəlidir, 

faydalıdır, lakin elə bir səylərin edilməsini tələb edirlər ki, çoxları bunlardan yan 

keçməyi üstün tuturlar. 

8. Dəyişikliklərə rəhbərlik edən şəxsə hörmət və inamın olmaması. 

Bu, lazımi nüfuza malik olmayan həm özünün rəhbərinə, və yaxud bu cür 

əsaslarla digər şəxslərə, və ya özünün səriştəliyini hələ ki göstərməmiş naməlum 

şəxslərə aid oluna bilər. 
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Dəyişikliklərə müqavimətlə mübarizənin daha səmərəli üsullarından biri 

«iştirak etməklə dəyişkənlik»dir. Bu halda təşkilatın fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlərin hazırlanmasında və onların həyata 

keçirilməsində bütün əməkdaşların maksimal iştirakı nəzərdə tutulur. 

 

ЫЫ БЮЛМЯ:  Менежментин функсийалар системи 

          

2.1. Менежментин функсийаларынын тяркиби вя тябияти 

2.2. Тяшкилатын стратеэийасы вя мягсядин формалашдырылмасы 

2.3. Планлашдырма менежментин функсийасы кими 

2.4. Менежмент системиндя тяшкилат  

2.5. Менежмент системиндя тянзимлямя вя нязарят 
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Мювзунун мязмуну 

 

2.1.1. Менежментин функсийалары анлайышы вя нювляри 

2.1.2. Инновасийанын идаря едилмяси просесинини мязмуну 

2.1.3. Менежментин сосиал-психолоъи функсийаларынын мязмуну вя   

           тяркиби 

2.1.4. Менежментин технолоъи функсийаларынын мязмуну вя тяркиби 

 

 

2.1.1. Менежментин функсийалары анлайышы вя нювляри 
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Менежментин функсийалары идаряетмя фяалиййятинин спесифик нювляринин 

тяркибини характеризя едян щярякятляр, мягсядляр вя йа обйектлярин характери иля 

мцяййян едилир. 

Онлар идаряетмя ишляринин цмуми вязифялярини, истигамятлярини вя 

мязмунуну характеризя едяряк мцяййян мянада конкрет тяшкилатын спесифик 

хцсусиййятиндян асылыдыр (онун сащя мянсубиййяти, юлчцсц, щцгуги-тяшкилати 

формалары вя с.) 

Менежментин функсийаларынын айрылмасы идаряетмя фяалиййятинин вязифяляри 

вя нювляринин сечилмясиня вя онларын фяалиййят эюстярмяси цсул вя гайдаларынын 

сямяряли бюлцшдцрцлмясиня имкан верир.  

Менежментин функсийаларынын гаршылыглы просес вя вящдят щалында нязярдян 

кечирилмяси мцхтялиф идаряетмя мяктябляринин синтезини вя идаряетмя 

гярарларынын гябул едилмясиндя ситуасийалы йанашма имканларыны тямин едир. 

Менежментин фяргли консепсийалары менежментин функсийаларынын 

мязмуну вя тяркибиндя чохлу мцхтялифлийин олдуьуну нязярдя тутур. 

 

 

 

 

Менежментин функсийаларынын системляшдирилмяси 

 

 

 

Планлашдырма 

Р Т    

П Т Р Я Н 

 

    А.Файол 

(Франса) 

1916 
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Тяшкилетмя 

Рящбярлик 

Ялагяляндирмя 

                                          Нязарят 
 

 

 

Планлашдырма 

Тяшкилетмя 

Кадрларын идаря едилмяси 

Рящбярлик 

Ялагяляндирмя 

                                         Учот  

                                         Бцджяляшдирмя 

                                                                                            

Г.Кунтс 

С.О'Доннел 

(АБШ) 

1955 

 

 

Л.Гулик 

(АБШ) 

Л.Урвик 

(Инэилтяря) 

1937 

 

Р Т      

П Т К П Я У Б 

Р Т    

П Т К П Н 
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        Сийасят вя мягсядин формалашмасы  

        Планлашдырма 

        Тяшктлетмя 

        Кадрларын идаря едилмяси 

 
                                                               

 

Систем йанашмада бцтцн тяшкилат нювляри вя фяалиййят шяртляри цчцн цмуми 

олан цч функсийа групуну фяргляндирмяк олар: 

- менежментин цмуми функсийалары; 

- менежментин сосиал-психолоъи функсийалары; 

- менежментин технолоъи функсийалары. 

Менежментин цмуми функсийалары тяшкилатын бцтцн ийерархийа сяивййялярин-

дя идаряетмя просесинин ясас мярщяляляринин мязмуну якс етдирилир. Щяр щансы 

бир тяшкилатда менежментин мцвяффягиййяти ашаьыдакы цмуми функсийаларын 

щяйата кечирилмясини нязярдя тутмалыдыр: 

- мягсядин формалашмасы; 

- планлашдырма; 

- тяшкилетмя; 

- нязарят. 

Планлашдырма 

Тяшкилетмя 

Кадрларын идаря едилмяси 

Рящбярлик 

Нязарят 

 П Т  

С П Т К 
 

В.Хил 

(АФР) 

1968 
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Менежментин сосиал-психолоъи функсийалары ясас етибары иля коллективдя 

истещсал мцнасибятляринин характери иля ялагядардыр. О ики мцхтялиф функсийалар-

дан ибарятдир: нцмайяндялик вя мотивляшмя. 

Менежментин технолоъи функсийалары бцтцн идаряетмя ийерархийа сявиййяля-

риндя менежерлярин ямяйинин мязмунуну якс етдирян ики фяалиййят нювцнц фярг-

ляндирир: гярар вя коммуникасийа. 

Цмуми, сосиал-психолоъи вя технолоъи функсийалар бир-бири иля ялагядардыр, 

бир-бирини тамамлайараг менежментдя ващид систем йарадыр ки, бунлар да 

идаряетмя фяалиййятиндя идаряетмя методлары вя гайдаларыны фяргляндирмяйя вя 

бир-бириля гаршылыглы ялагядя щяйата кечирмяйя вя идаряетмя органларынын вя айры-

айры менежерлярин ямяйини ихтисаслашдырмаьа имкан верир. 

 

 

 

 

 

 

 

Менежмент функсийаларынын системи  

Цмуми 

функсийалар 
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мягся 

дин 
формалаш 

масы 

 планлаш 

дырма 

 тяшкил 

етмя 

 нязарят 

Технолоъи 

функсийалар 

 

 

 

Гярар Коммуникасийа 

Сосиал-

психолоъи 

функсийалар 

 

 

 

Нцмайяндялик Мотивляшдирмя 

 

 Менежмент анлайышынын изащында фяргли фикирлярин олмасына бахмайараг, 

«менежментин функсийалары» термининин вя онун тяркибинин изащында вя 

идаряетмя просесиня тясириндя формал структурун мцяййян едилмяси вя щяр щансы 

тяшкилатда менежментин сямяряли давраныш консепсийасынын ишляниб щазырланмасы 

зярури шярт олмалыдыр. 

 

2.1.2. Инновасийа просесинин идаря едилмясинин мязмуну 
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Цмуми функсийалар тяшкилатын идаря едилмясинин цмуми гайдаларыны якс 

етдирир. Онлар стратеъи, щямчинин оператив менежмент бахымындан ейни дяряжядя 

зяруридир. 

Менежментин цмуми функсийаларынын гаршылыглы ялагяси 

 

Мягсядин 

формалашмасы 

Планлашдырма 

 

Тяшкилетмя 

Учот, нязарят 

тянзимлямя 

 

Цмуми функсийаларын принсипиал схеминя уйьун олараг идаряетмя просеси 

мцяййян дюврдя тяшкилатын фяалиййятинин мягсяд вя вязифяляринин формалашма-

сындан башлайыр. Сонра гаршыйа гойулмуш инкишафа наил олмаьа йюнялдилян 

тядбирлярин планлашдырылмасы щяйата кечирилир. Планлашдырылмыш тядбирлярин йериня 

йетирилмяси мцяййян тяшкилат структурунун йарадылмасыны, ижрачыларын жялб 

едилмясини, онларын ишляринин заман вя мякан цзря ялагяляндирилмясини тяляб 

едир. Мцяййян едилмиш тяшкилат структуру чярчивясиндя нязярдя тутулмуш 

тядбирлярин мцвяффягиййятля йериня йетирилмяси тяшкилатын фяалиййяти просесинин 

тянзимлянмясини вя она даими нязарят едилмясини тяляб едир. Щяр бир цмуми 

функсийанын гаршылыглы ялагяси «мягсяд-васитя» кими фяалиййят эюстярян гапалы 

идаряетмя гярарлары кими тясяввцр едилир.  
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Биринжи щалда (контурда) «мягсяд-планлашдырма» просесиндя нязярдя 

тутулмуш мягсядин инкишафыны тямин етмяк цчцн зярури олан планлашдырылмыш 

ресурсларла тяминат вя онларын йериня йетирилмяси цчцн тядбирляр щяйата кечирилир. 

Икинжи мярщялядя «планлашдырма-тяшкилетмя»дя мцяййян едилмиш план 

тапшырыгларынын еффектли вя мянеясиз йериня йетирилмясини тямин едян тяшкилати 

гярарларын щазырланмасы щяйата кечирилир. 

Цчцнжц мярщялядя «тяшкилетмя-нязарят»дя план тапшырыгларынын вя щазырла-

нмыш гярарларын фасилясиз йериня йетирилмяси эедишиня нязарят едилир вя баш вермиш 

нюгсанларын арадан галдырылмасы щяйата кечирилир. 

Менежментин ийерархийа сявиййясиндян асылы олараг тяшкилатын фяалиййятиндя 

ясас функсийаларын ящатя даиряси вя юлчцляри фяргляндирилир. 

 

Менежментин сявиййяляриня эюря цмуми функсийаларын бюлэцсц 

 

 

Менежментин бу цмуми функсийалардан щяр биринин йериня йетирилмяси 

цчцн тяшкилатда мцвафиг коммуникасийа ялагяси формалашдырылыр вя идаряетмя 

гярарлары щазырланыр. Онлар менежментин цмуми функсийаларынын технолоъи 

базасыны тяшкил едир. 

Менежментин цмуми функсийаларынын йериня йетирилмясинин давраныш 

аспектляри мцяссисялярдя сосиал-психолоъи функсийаларла формалашыр ки, бу да 

нцмайяндялик вя мотивляшмядян ибарятдир. 

орта 

сявиййя 

тяшкил 

етмя 

мягся 

дин  

формалаш 

масы 

нязарят 

йц
кс

як
 

ся
ви

йй
я 

Ашаьы 

планлашдырма 
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2.1.3. Менежментин сосиал-психолоъи функсийаларын мязмуну вя тяркиби 

Менежментин сосиал-психолоъи функсийалары тяшкилатын формалашмасы 

просесиндя инсанлар арасында йаранан мцнасибятлярин низамланмасыны тямин 

едир. Мцасир шяраитдя онлар сащибкарлыг фяалиййятинин мцвяффягиййят 

газанмасында щялледижи спесифик амил кими чыхыш едир. 

Менежментин сосиал-психолоъи функсийаларына нцмайяндялик вя мотивляшмя 

аиддир.  

Щяр ики функсийа тяшкилатын фяалиййятиндя йцксяк нятижялярин ялдя едилмясиня 

стимул йаратмаьа вя щяр бир иштиракчынын щцгуг вя вязифялярини йериня йетирмяйя 

ялверишли шяраит йаратмаьа имкан верир. 

Нцмайяндялик менежментин функсийасы кими мцяййян фяалиййят даирясиндя 

вязифяляри вя мясулиййяти юз цзяриня эютцрян сялащиййятли шяхсляр вя йа груп 

шяхслярдян ибарят олур. 

Вязифяляр бюлмялярин рящбярляри вя йа иштиракчыларынын тяшкилатын фяалиййятинин 

йекун вя аралыг нятижяляри кими формалашыр. 

Сялащиййят мцяййян едилмиш вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн мцяссисянин 

ресурслары вя вясаитляриндян ямякдашларын вя йа бюлмялярин истифадя етмякля 

мящдуд щцгугларыны эюстярир. 

Мясулиййят верилмиш сялащиййят чярчивясиндя шяхслярин вя йа бюлмялярин 

мцяййян едилмиш гярарларын (тапшырыгларын) йериня йетирилмясини эюстярир (башга 

сюзля щцгуглары вя ресурслардан истифадя едилмяси дяряжяси). 

Мотивляшмя менежментин функсийасы кими тяшкилатын инкишафында гаршыйа 

гойулмуш мягсядя наил олмаьа йюнялдилян тапшырыгларын йериня йетирилмясиндя 

бцтцн иштиракчыларын стимуллашдырылмасы просесиндян ибарятдир. 
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Мотивляшмя бцтювлцкдя тяшкилата вя онун щяр бир цзвцня вя коллективя аид 

олан спесифик категорийа вя анлайышлардан истифадя етмякля ялагядардыр. 

Тялябат мотивляшмянин мцасир вя классик консепсийаларында мцсбят вя 

мянфи жящятлярини эюстярян категорийадыр. 

Ниййят (арзу) дярк олунмуш тялябатын юдянилмясиня йюнялдилян мотивляшмя 

механизмидир. Башга сюзля, мягсядйюнлц фяалиййятин мотивляшмясидир.  

Инсан вя йа коллективин ниййяти давраныш мотивляшмясиндя юзцнц эюстярир, 

йяни дярк олунмуш вя гябул едилмиш мотивлярин щяйата кечирилмясиня 

йюнялдиляндир. 

Мягсядя чатмаьа йюнялдилян щярякятляр бцтювлцкдя коллектив 

ямякдашларын стимуллашмасына чеврилир. 

Стимул мотивляшмя механизминдя ямякдашларын мотивлярини йаратмаьа 

йюнялдилян нятижядян ибарятдир. Инсанларын бу нятижяйя наил олмасы алынан мцка-

фатландырмада юзцнц эюстярир. 

Мцкафатландырма – тялябатын мадди вя йа мяняви юдянилмяси нятижясинин 

гиймятляндирилмясидир, йяни башга сюзля бцтювлцкдя мотивасийа просесидир. 

Мцкафатландырма гиймятляндирмя кими харижи (рящбярлик, тяшкилат тяряфиндян) вя 

дахили (юзц тяряфиндян ишиндян разылыг кими гиймятляндирмя) характер дашыйыр. 

 

2.1.4. Менежментин технолоъи функсийасынын тяркиби вя мязмуну 

 

Менежментин технолоъи функсийалары идаряетмя методлары вя просесляринин 

мязмуну иля характеризя олунур. 

Онлар ики ясас компонентдян ибарятдир:  Коммуникасийа вя гярарлар  
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Менежментдя коммуникасийа идаряетмя гярарларынын щазырланмасы вя 

щяйата кечирилмясини тямин етмякдя информасийа мцбадилясидир. 

Коммуникасийа менежментин функсийасы кими инновасийа просесляринин 

еффектли идаря едилмяси мягсядиля мцяссисялярдя информасийа ахынларынын сямяряли 

тяшкилиндян ибарятдир. Менежментдя коммуникасийанын ясас вязифяляри 

ашаьыдакылардыр: 

- мцяссисядя идаряетмянин щяр бир щялгяси цчцн информасийайа тялябатын 

мцяййян едилмяси вя планлашдырылмасы; 

- мцяссисянин идаряетмя системиндя информасийанын тямин едилмясинин 

тяшкили; 

- идаряетмя гярарларынын щазырланмасы вя йериня йетирилмясинин сямяряли 

цсуллары вя гайдаларынын формалашдырылмасы; 

- идаряетмя гярарларына нязарят вя ялагяляндирмя, мцяссисядя ижра 

интизамынын тямин едилмяси; 

- мцяссисянин идаряетмядя информасийа технолоэийасы сащясиндя ващид 

техники сийасятин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси. 

  

Менежментдя коммуникасийа шябякясинин структур типляри 
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 а) улдузабянзяр                      б) щялгявари                              в) тамамиля 

 

Идаряетмя гярарлары – тяшкилатда менежмент консепсийасынын еффектли 

ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмясиндя ясас васитялярдян биридир. 

Идаряетмя гярарларына верилян тялябляр ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- мягсядйюнлц истигамят: гярарлар мцвафиг мягсядлярин инкишафына наил 

олмаьа йюнялдилмялидир; 

- ийерархик субординасийа: менежерин гярары нцмайяндя кими она верилмиш 

сялащиййяти уйьун олмалыдыр;  

- ясасландырма: гарар обйектив олмагла сямяряли сурятдя ясасландырылма-

лыдыр; 

- цнванлылыг: гярарлар вахта вя мцщитя уйьун олараг истигамятляндирилмяли-

дир, йяни конкрет ижрачыйа йюнялдилмяли вя вахта эюря мящдудлашдырылмалыдыр; 

- тямин олунма: гярарлар мцвафиг ресурслары нязярдя тутмалы вя онларын 

алынмасы мянбялярини мцяййян етмялидир; 

- директивлик: гярарлар ижрачылар тяряфиндян мцтляг йериня йетирилмяли вя 

планлы характер дашымалыдыр. 

 

 

 

Менежментин функсийалары цзря гярарларын ясас тяркиби 

 

Менежментин Типик идаряетмя гярарлары 
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функсийалары 

 

Мягсядлярин 

формалашмасы 

Мцяссисянин миссийасынын гябул едилмяси 

Мягсядли параметрлярин формалашмасы 

Мцяссисянин стратеъи консепсийасынын гябул едилмяси 

Лайищянин мягсядли параметрляринин тясдиг едилмяси 

 

Планлашдырма Тематик планын формалашдырылмасы 

Лайищя цзря ишин тягвим графикинин тясдиги 

Лайищя цзря хяржляр сметасынын тясдиги 

Мцяссисянин истещсал програмынын формалашмасы 

Бюлмяляр цзря штат жядвялинин тясдиги 

Инновасийа цзря кредит вясаитиня тяляб 

Мцяссисянин малиййя планынын гябулу 

Мящсулун сатыш планынын тясдиги 

 

Тяшкилетмя Мцяссисянин йарадылмасы 

Мцяссисянин тяшкилати-щцгуги формасынын сечилмяси 

Мцяссисянин тяшкилат структурунун гябулу 

Мцяссисянин хидмятляри вя вязифя тялиматлары щаггында 
тялиматларын тясдиги 

Мцяссисянин йени бюлмяляринин йарадылмасы вя йа мювжуд 
бюлмялярин ихтисар едилмяси 

Мцяссисянин филиалларынын вя йа гыз фирмаларынын ачылмасы 

 

Нязарят Лайищя цзря ишин вязиййятинин гиймятляндирилмяси 

Мцяссисянин малиййя вязиййятинин гиймятляндирилмяси 
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Мцяссися бюлмяляринин вя хидмятлярин ишинин тящлили 

лайищя цзря ишин мцддятляринин дяйишдирилмяси щаггында 
сярянжам 

Ижрачыларын фяалиййятинин гиймятляндирилмяси гайдаларынын 
мцяййян едилмяси 

Стратеъи консепсийанын ижрасынын гиймятляндирилмяси 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. МЮВЗУСУ ЦЗРЯ НЯЗАРЯТ СУАЛЛАРЫ 

 

1. Менежментин функсийалары нежя баша дцшцлцр? 

2. Менежмент системинин формалашмасы цчцн айры-айры функсийаларын 

сечилмясинин ящямиййяти нядир? 

3. Щансы яламятляр цзря менежментин функсийалары фяргляндирилир? 

4. Щансы функсийалар менежментин мязмунуну мцяййян едир? 

5. Менежментин ясас функсийаларынын гаршылыглы ялагяси нежядир? 

6. Менежментин сосиал-психолоъи функсийаларынын тяркибини сайын. 

7. Нцмайяндялик функсийасынын мязмуну нядян ибарятдир? 

8. Мотивляшмянин менежментин функсийасы кими нювлярини вя мцщцм 

категорийаларыны эюстярин. 
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9. Менежментин технолоъи функсийасынын мязмуну нядяр ибарятдир? 

10. Менежментдя коммуникасийа вя гярарларын гябул едилмяси 

функсийалары нежя гаршылыглы ялагядядир? 
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Мювзунун мязмуну 
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2.2.1. Стратеъи менежментин ясас категорийалары вя анлайышы 

2.2.2. Стратеъи  идаря етмянин ссенариси вя онун мярщяляляри 

2.2.3. Стратеъи гярарларын щазырланмасы вя йериня йетирилмяси просеси 

 

 

2.2.1. Стратеъи  менежментин ясас категорийалары вя анлайышы 

 

Стратеъи менежмент онун харижи мцщитиндя баш верян дяйишикликляр нязяря 

алынмагла гейри-мцяййянлийи характеризя едян тяшкилатын давраныш истигамятини 

характеризя едир. Стратеъи мягсядлярин щяйата кечирилмясиндя капитал иткиси 

рискиня гаршы чыхыш етмялидир. 

Стратеъи мягсяд тяшкилатын сащибкарлыг,истещсал вя сосиал сферада ясаслы 

нятижяляря наил олмаьа йюнялдилян ниййятлярини якс етдирир.  

Стратеэийа – тяшкилатын фяалиййятинин баш планынын цстцнлцклярини, ресурсларын 

вя стратеъи мягсядляря наил олмагда ардыжыл аддымлар атылмасыны мцяййян едир.  

База (бир щисся) стратеэийасы бу вя йа диэяр базар ситуасийасында айрыжа 

тясяррцфат ващидляринин вя йа бцтювлцкдя тяшкилатын давраныш моделидир. 

Функсионал стратеэийа – тяшкилатын бюлмяляринин вя функсионал сфераларынын 

инкишаф програмы вя тядбирляр компексиндян ибарятдир. Табечилик характери 

дашыйыр вя мащиййят етибариля фирманын инкишафыны тямин едян ресурслар 

програмындан ибарятдир. 

Стратеъи менежмент – ХХ ясрин 60-70-жи илляриндя мяишятя дахил олмуш 

мерминолоъи анлайышдыр. Онун мейдана эялмяси вя инкишафынын мцщцм амили – 

рягабят мцбаризясиндя таб эятирмякдир. 

 



 68 

 

 

 

Стратеъи менежментин инкишаф фазалары 

Фазалар 

 

Планлашдырма шяртляри Планлашдырманын методлары вя 
васитяляри 

1945-1960-жы иллярдя 

планлашдырма 

Сатыжыларын базары Бцджяляшдирмя  

нязарят: план-факт 

1960-1979-жу иллярдя 

узунмцддятли  

планлашдырма 

Капиталын актив артмасы,  

харижи рягабят 

Узунмцддятли прогнозлар 

Чохмярщяляли планлашдырма 

1973-1980-жы иллярдя  

стратеъи планлашдырма 

Алыжы базары фасилялилик, 

варислилийин олмамасы 

Эяляжяк шанслар вя рисклярин тящлили 

Юз эцжцнцн вя зяиф тяряфляринин тящлили 

1980 вя сонракы стратеъи 

менежмент 

Глобаллашма: ижтимаи 

системлярдя дяйишиклик 

 

Бцтцн идаряетмя алтсистемляринин 

координасийасы 

Системли йанашма 

 

2.2.2. Стратеъи идаряетмя ссенариси вя онун мярщяляляри 

 

Тяшкилатын стратеъи тядбирляри, онларын юлчцсц вя типляриндян асылы олмайараг 

мцяййян ссенари цзря щяйата кечирилир. Ссенари тяшкилат тяряфиндян онун стратеъи 

мягсядляриня наил олмаг цчцн мянтиги ардыжыллыгла атылан аддымлардан 

(актлардан) ибарятдир. Мцхтялиф тяшктлатларда тядбирлярин мязмуну вя щяжми 

мцхтялиф ола биляр, лакин бцтцн тяшкилатларда мянтиги аддымлар даими олараг 

галыр. 
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Ссенаринин ясас тяйинаты тяшкилатын щяр щансы бир фяалиййят сащясиндя цстцн-

лцкляри, мящсул бурахан фирмалар арасында рягабятя давамлылыьы, тядбирлярин 

ясасландырылмасы вя щяйата кечирилмяси баша дцшцлцр. Конкрет рягабят 

цстцнлцкляриня фирманын дахили вя харижи мцщит тутдуьу мювге дахилдир. 

Рягабят цстцнлцкляриндя тактики вя стратеъи амилляр фяргляндирилир. Тактики амил 

локал характер дашыйыр вя рягабят апаран фирма иля мцгайисядя йахын дюврц (бир 

илдян чох олмадан) ящатя едир.  

Стратеъи амил узун мцддятдя рягабят апаран фирмайа гаршы харижи вя дахили 

мцщитдя цстцнлцкляри ялдя сахламаг цчцн комплекс тядбирлярин щяйата кечирил-

мясинин нязярдя тутур.  

Стратеъи идаряетмянин ссенариси 
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Ясас истигамятин формалашмасы 

(стратеъи мцщит мцяссисянин миссийасы) 

Тяшкилатын сащибкарлыг сийасяти вя фялсяфянин 

ясасландырылмасы 

 

Ятраф мцщитин тящлили 

(шанслар вя рискляр) 

Тяшкилатын 

потенсиалынын тящлили 

(эцжлц вя зяиф тяряфляр) 

Оператив тядбирлярин щазырланмасы  

(лайищя, програм, планлар) 

Стратеэийанын йериня йетирилмясиня нязарят 

Стратеъи мягсядлярин мцяййян едилмяси 

Стратеэийанын сечилмяси алтернативинин 

ахтарылмасы 

Норматив  

менежмент 

Оператив 

менежмент 

Стратеъи 

менежмент 
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Харижи мцщитля гаршылыглы фяалиййят, тяшкилатын щяйат фяалиййятиня харижи 

амиллярин тясирляринин нязяря алынмасы зяруряти щазырланмыш стратеъи давраныш 

ссенарисинин мярщяляляринин (аддамыны) мязмунуну мцяййян едир. 

Ссенаринин биринжи аддымы – мцяссисянин миссийасынын формалашдырылмасыдыр. 

Миссийа – мцяссисянин сащибкарлыг ниййяти вя мягсядляринин мяжмуу кими 

тясяввцр едилир вя бизим мцяссисянин 5 илдян сонра нежя эюрмяк истяйирик суалына 

жаваб вермялидир. 

 

Тяшкилатын сащибкарлыг ниййяти 

 

Мцяссисянин формал нювц мцяййян сянядляшмядя юзцнц эюстярир вя 

ашаьыдакы мязмундан ибарятдир: 

- мцяссисянин ады, истещсаледяжяйи маллар вя эюстяряжяйи хидмятляр, 

эюрцляжяк ишляр; 

- истещсал вя сатыш системинин характеристикасы; 

2. Бизим сифаришчиляр «щансы 
груп сифаришчилярля максимум 
дювриййя ялдя едилир вя 
онларла бизим 
мцнасибятляримиз 
щансылардыр?» 

6. Базарда бизим вязиййятимиз 
«Биз рягабятя ня дяряжядя 
дюзцмлцйцк, рягабятчиляр 
арасында бизим цстцнлцкляримиз?» 

5. Базарда бизим 
тяряфдашларымыз «щансы 
тяряфдашларла (сатыш, 
малэюндярмя, хидмят) вя 
нежя ишляйирик?» 

1. Бизим мцяссися «Тяшкилат цчцн 
щансы фяалиййят сащяси ясас 
эютцрцлцр?» 

4. Рящбярляр вя ямякдашлар 
«Рящбярлийин вя 
ямякдашларын 
комплектляшдирилмяси вя онлар 
арасында гаршылыглы 
мцнасибятляр?» 

3. Бизим наилиййятимизин 
спектри «щансы мящсул 
бурахылышында максимум 
дювриййяйя наил олунуб?» 
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- кейфиййят консепсийасы; 

- гиймятгойма консепсийасы; 

- тижарят маркасы, мцяссисянин образы; 

- сатыш органлары, сатыш сащяси, сатыш гиймяти, мягсядли истещлакчылар групу. 

Нювбяти аддым – тяшкилатын фялсяфясинин ишляниб щазырланмасыдыр ки, бу 

мяфщум алтында тяшкилатын йцксяк фяалиййят принсипляри мювжудлуг мащиййяти 

баша дцшцлцр. Фялсяфя юзцндя йцксяк давраныш истигамятлярини, обйектив инкишаф 

амиллярини бирляшдирир. Онда тяшкилатын сащибкарлыг фяалиййятинин мащиййяти, 

менежерлярин сащибкарлыг фяалиййятинин иштиракчылары иля мцнасибят принсипляри, 

ишчиляря эюря мясулиййяти юз цзярляриня эютцрмяйя щазыр олмалары, ятраф мцщитля 

мцнасибятляри, ейни заманда базарда тяряфдашларла, жямиййятля мцнасибятляр, 

игтисади тядбирляр, сащибкарлыг рискиня сосиал-техники дяйишикликляр (инновасийа) вя 

с. юз яксини тапыр. 

Тяшкилатын фялсяфяси субйектив вя обйектив амиллярин тясири алтында 

формалашыр (сащибкарларын шяхси кейфиййятляри, истещсалын характери вя с.). Бурада 

щуманист вя йахуд техники йанашма даща габарыг нязяря чарпа биляр. 
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Тяшкилатын стратеъи хятти фирманын ону ящатя едян ятраф мцщит субйектляриня 

мцнасибятдя баланслашдырылмыш давраныш принсипляри ясасында гурулмалыдыр: 

бурайа мцштяриляр, мал верянляр, кредиторлар, дювлят вя жямиййят аиддир. 

Фирманын сащибкарлыг сийасятинин мащиййяти бундан ибарятдир. 

 

Ятраф мцщит  

 

 

 

 

 

Ятраф мцщит 

 

 

 

Трансформасийа просеси 

Ы ЫЫ ЫЫЫ 

Щ
ум

ан
ис
т 
фя

лс
яф

я 

Мигдар эюстяряжиляри 

Технократик фялсяфя 

Фирманын идаря едилян вя йа 
обйектив формалашмасы 
фялсяфяси 

Чыхыш 

Щазыр мящсул 

Малиййя 

Сянайе туллантылары 

Эириш 

Хаммал 

Енеръи 

Малиййя 

Дюв
лят 

Ижти
маи
ййят 

Кре
дито
рлар 

Алыжы
лар 

Мал
веря
нляр 
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Фялсяфя вя сащибкарлыг сийасятинин формалашдырылмасы тяшкилатын стратеэийасы 

щаггында тясяввцр йаратмаьа имкан верир ки, бурада ясас мягсядлярин 

кейфиййятжя цмумиляшдирилмяси вя тяшкилата рящбярлийин вязиййяти, онун реал 

ресурслары, сащибкарлыг вязифяляри щаггында мялуматлар юз яксини тапмалыдыр. 

Даща сонра стратеъи ссенари тяшкилатын дахилиндя вя ятраф мцщитдя вязиййяти 

айдынлашдырылмалыдыр. Бурада щяр шейдян яввял тяшкилаты ящатя едян мцщитин 

тящлилиня диггят йетирилмялидир. Ейни заманда базарда шанс вя риск амиллярини 

жидди тящлил етмяк, башга сюзля хариждян дахил олан информасийаны топламаг вя 

гиймятляндирмяк лазымдыр. 

Харижи мцщит дедикдя тяшкилат харижиндя олан вя она гаршы кянардан чыхыш 

едян информасийаларын характеристикасы баша дцшцлцр вя бунлар стратеъи 

планлашдырмада нязяря алынмалыдыр. Бу сащядя тящлилин башлыжа мягсяди 

кянардан (хариждян) эюзлянян шанслары вя рискляри ашкар етмякдян ибарятдир. 

Бурада фирманын макромцщитдя (верэи системи, харижи игтисади сийасят, истещсал 

технолоэийасынын цмуми инкишаф сявиййяси вя с.) вя микромцщитдя (тяляб, мода, 

алыжыларын эялирляри, мал верянлярин структуру вя с.) баш верян амилляри нязяря 

алынмалыдыр. Фирманын реэионда вя йа юлкядя истещсалын сяивййясиндя тутдуьу 

йер, хцсуси чякиси ня гядяр чох оларса, бир о гядяр харижи мцщитин тясири артыг 

олажагдыр. 

 

 

Ятраф мцщитин ясас компонентляри  
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Потенсиалын тящлили рягабятчилярля мцгайисядя тяшкилатын эцжлц вя зяиф 

тяряфлярини ашкар едир, нязярдя тутулмуш стратеъи фяалиййят цчцн мювжуд 

ресурсларын кифайят гядяр олмасыны гиймятляндирмяйя имкан верир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ятраф мцщит 

Сатыш базарлары 

технолоъи 

дахи 

Щцгуги 

тяклиф (малверянляр) 

рягабят (истещлакчылар) 

тяляб (алыжылар) 

рягабят (тяклиф) 

хари 

давраныш дяйярлик 

Еколоэийа 

Базарлар 

игтисади 

бцтювлцкдя 
игтисадиййат 

Сащя 

щцгуги 

Малверянлярин 

базары 

мящсуллар истещсала 
тяляб 
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Функсионал формада тяшкилатын потенсиалынын тящлилинин предмети 

Обйект Жялбетмя потенсиалы 

Мящсуллар Алыжыларын проблеминин щялл едилмяси васитяси кими мящсулун тяйинаты 

Мящсулун кейфиййяти 

Мящсул програмына рекламын тясири 

Мящсулун щяйат дюврц мярщяляляри 

Мящсулун тяртиб едилмяси 

 

Истещсал Истещсал системляринин структуру 

Техники тяжщизат 

Модерлляшдирмя сявиййяси 

Истещсал системлярининчевиклийи 

Истещсалын планлашдырылмасы вя тянзимлянмясинин кейфиййяти 

  

Тядгигат вя 

арашдырма 

Потенсиалын интенсивлийи вя тясирлилийи 

ЯЕТ 

Йени технолоэийа 

Кооперасийа вя коммуникасийа имканлары 

 

Сатыш Сатыш хидмятинин «Дешиб-кечмя гцввяси» 

Реклам консепсийасы 

Мцштяриля хидмят 

 

Щейят Йаш структуру 
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Габилиййят 

Тящсил сявиййяси 

Мотивляшмя вя истещсал мцщити 

 

Малиййя Хцсуси капиталын пайы 

Малиййя артыглыьы (чохлуьу) 

Пай малиййяляшмя имканлары 

Харижи малиййяляшмя имканлары 

 

 

Тяшкилатын потенсиалыны гиймятляндирмяк цчцн мцхтялиф тящлил 

методларындан истифадя едилир: мящсулун щяйат дюврц васитясиля; яйри тяжрцбянин 

кюмяйи иля; портфел матрисасы ясасында; эяляжяйин ссенариси васитясиля; 

мцвяффягиййятин стратеъи амилляринин гаршылыглы ялагясинин моделляшдирилмяси йолу 

иля.  

Тящлил мювжуд потенсиалын инкишафын йцксяк сярщяддиня гядяр базис сащяси 

адланан тяклиф олунан стратеъи тядбирлярин ашкар едилмясини нязярдя тутур. 
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2.2.3. Стратеъи гярарларын ишляниб щазырланмасы вя йериня йетирилмяси 

 

Стратеэийанын сечилмяси базарла ялагядар олан проблемлярин вя йа 

вязифялярин вя йа тяшкилатын йашамасынын принсипиал мясялялярини щялл етмяйя 

йюнялдилян тяшкилатын инкишафынын стратеъи мягсядляриня уйьун олмалыдыр.  

Стратеъи мягсядляр ийерархийа сявиййясиня эюря фяргляндилирилир.  

Мясялян: 

Ы сявиййя. Тяшкилатын стратеъи мягсядляри – (идман маллары сатышы цзря фирма) 

иллик мал сатышынын реал артымы 20%-я чатмалыдыр.  

ЫЫ сявиййя. Стратеъи вя функсионал сащядя мягсядляр (маркетинг): 

- йени Н маьаза ачылмалыдыр; 

- тижарят чешиди эенишляндирилмялидир; 

Дювриййя 

Оператив кясик 

(гырыг) 

Стратеъи кясик 

(гырыг) 

Потенсиал базис сащяси 

Вахт 

Базис сащяси 

Ц
м

ум
и к

яс
ик

 (
гы

ры
г)
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- реклам компанийасынын планлы тяртиб едилмялидир; 

- йерли органларла ялагя гайдайа салынмалыдыр. 

ЫЫЫ сявиййя. Оператив вязифяляр: 

йанвар – маьазаларын идаря едилмяси цзря тялиматлар; 

феврал – идман клубларынын сийащысыны тяртиб етмяк, мяктублар эюндярмяк; 

март – телефон ялагяси, шяхси ялагяляр; 

апрел – йарышын тяшкили. 

ЫВ сявиййя. Ижрачылар цзря оператив вязифялярин тапшырылмасы: 

Стратеъи планлашдырмада ашаьыдакы ясас стратеъи типляр тятбиг едилир. 

 

Тятбиг сащяляри Тяйинаты 

Тятбиг етмянин 

тяшкилат аспектляри 

Мцяссисянин цмуми корпоратив стратеэийасы (база стратеэийасы) 

Стратеъи менежментин тяшкилатын фирмадахили ващидляр цзря стратеэийасы 

Фяалиййят сфераларынын функсионал стратеэийасы (функсионал стратеэийа) 

 

Функсийа Сатыш стратеэийасы 

Мящсул стратеэийасы 

Тядгигат вя ишляниб щазырланан стратеэийа 

Инвестисийа стратеэийасы 

Малиййя стратеэийасы 

Кадр стратеэийасы 

 

Инкишаф 

истигамятляри 

Инкишаф стратеэийасы (инвестисийа) 

Сабитлик стратеэийасы (сахлама) 

Мящдудлашдырма стратеэийасы (гейри-инвестисийа) 
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Базарда давраныш Щцжум стратеэийасы 

Мцдафия стратеэийасы 

 

Мящсуллар, 

базарлар 

Дахилолма стратеэийасы 

Базарын инкишаф стратеэийасы 

Мящсулун инкишафа стратеэийасы 

Диверсификасийа стратеэийасы 

 

Рягабят мцщити Гиймят стратеэийасы 

Диверсификасийа стратеэийасы 

Тямяркцзляшмя стратеэийасы (гиймятляр вя йа мящсуллар) 

 

Стратеэийанын ишляниб щазырланмасына верилян ясас тялябляр: 

1. Мягсядя чатмаг цчцн мцхтялиф йанашмалардан истифадя етмякля 

стратеэийа вариантларынын сечилмяси (гиймят стратеэийасынын алтернатив 

вариантлары, мящслларын эенишляндирилмяси, техники идейаларын щяйата кечирилмяси 

вя с.) 

2. Стратеэийа чох да мцряккяб олмамалы, аьыр йцклянмямяли, садя мясяля-

лярдян ибарят олмалы, гаршыйа гойулмуш вязифяляря наил олмаг цсуллары комплек-

синдян ибарят олмамалыдыр. 

Стратеэийанын щяйата кечирилмяси мярщяляляри: 

1. Мягсядли портфел стратеэийасына оператив планлар ялавя едилмялидир (лайи-

щяляр, програмлар), орада мягсядляр, тядбирляр ресурслар, йериня йетирилмя мцд-

дятляри, мясул ижрачылар эюстярилмялидир. 

2. Стратеэийанын йериня йетирилмяси цчцн ишчи щейятинин щазырланмасы вя 

информасийа системи тятбиг едилир. 
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3. Хцсуси стратеъи идаряетмя щялгяси формалашдырылыр (газанж-мяркяз), лазым 

эялярся стратеъи  стратеъи тясяррцфат зонасы (СТЗ) йарадылыр, бу зона тяшкилаты 

базарын диэяр сащяляри иля ялагяляндирилир. 

4. Стратеэийанын щяйата кечирилмяси мярщялясиндя стратеъи нязарят апарылыр. 

Стратеъи идаряетмя мягсяди цчцн эяляжяйин ссенариси дейилян ирищяжмли 

програм щазырланыр, бу програмда ятраф мцщитин глобал амилляринин тясири 

нязяря алынмагла стратеъи инкишафа тясир едян мясяляляр мянтиги гаршылыглы ялагядя 

нязяря алыныр. «Зяиф сигналлар», мониторинг ясасында стратеъи прогноз 

методундан да истифадя едилир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2. МЮВЗУСУ ЦЗРЯ НЯЗАРЯТ СУАЛЛАРЫ 

 



 82 

1. Узунмцддятли вя стратеъи планлашдырманын цмуми вя фяргляндирижи 

жщятляри щансылардыр? 

2. Стратеъи планлашдырманын стратеъи менежментдян фярги нядян 

ибарятдир? 

3. Тяшкилатын стратеъи ясас истигамятляри щансылардыр: инкишаф етмиш 

игтисадиййат вя азярбайжан шяраитиндя? 

4. Менежментин щансы сявиййясиндя тяшкилатда стратеъи идаряетмядян 

истифадя едилир? 

5. Стратеъи ссенаринин ящямиййяти нядян ибарятдир вя онун ясас 

мярщяляляри щансылардыр? 

6. Тяшиклатын харижи вя дахили мцщитинин тящлилинин ролу нядир? Онун ясас 

вязифялярини сайын. 

7. Стратеъи-тясяррцфат зоналары вя «газанж-мяркязин» мащиййяти нядян 

ибарятдир? 

8. Стратеэийанын щяйата кечирилмяси просесиндя оператив тяминат 

елементлярини эюстярин. 

9. «Зяиф сигналлар» методу цзря стратеъи прогнозлашдырма нядир? 
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Мювзунун мязмуну 

 

2.3.1. «Планлашдырма» функсийасынын мащиййяти 

2.3.2. Планлашдырманын нювляри 

2.3.3. Планлашдырма просесляри 

 

 

2.3.1. «Планлашдырма» функсийасынын мащиййяти 

Планлашдырма – бцтювлцкдя тяшкилатын вя онун структур бюлмяляринин 

инкишафынын мягсядляринин конкретляшдирилмяси вя дягигляшдирилмяси вя йа 

фасилясиз просесинин тямин едилмяси, онлара наил олмаг васитяляринин вя 

мцддятляринин, ресурсларын бюлэцсцнцн (ашкар едилмяси) мцяййян едилмясиндян 

ибарятдир. 

Планлашдырманын вязифяляри: 

1. Бцтювлцкдя тяшкилатын вя онун бцтцн структурларынын мягсядйюнлц 

инкишафыны тямин етмяк; 
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2. Инкишаф проблемляринин перспектив истигамятлярини вя инкишаф 

проблемлярини яввялжядян дярк етмяк. План обйектин эяляжяйини нязяря алмаг 

вя ялверишли мейлляри юйрянмякля конкрет тядбирляр эюрмяк вя йа мянфи 

щаллардан горунмаьы нязярдя тутур. 

3. Тяшкилатын структур бюлмялярини вя ишчиляринин фяалиййятини 

ялагяляндирмяк. Ялагяляндирмя планын щазырланмасында щазырлыг ишляринин 

апарылмасында, ейни заманда планларын йериня йетирилмяси просесиндя баш верян 

манечиликляр вя проблемляр олдугда щяйата кечирилир. 

4. Нязарят цчцн обйектив сямяряли база йарадылыр. Планларын олмасы 

мцяссисянин фяалиййятини «план-факт» принсипи цзря нязярдя тутулмуш 

эюстярижилярин мцгайися едилмяси иля обйектив гиймятляндирмяйя имкан верир. 

5. Ишчилярин ямяк фяаллыьынын стимулу (мотивляшдирилмяси). План 

тапшырыгларынын мцвяффягиййятля йериня йетирилмяси – гаршылыглы щесаблашмалар вя 

стимуллашдырманын хцсуси обйектидир вя бцтцн иштиракчыларын фяалиййятини 

ялагяляндирмяк цчцн амили тяшкил едир. 

6. Тяшиклатын ямякдашларыны информасийа иля тямин едир. Планлар щяр бир 

иштиракчы цчцн мягсядляр, прогнозлар, алтернативляр, ресурслар, йериня йетирилмя 

мцддтляри, ишин йериня йетирилмясинин инзибати шяраити щаггында информасийа верир. 

 

Планлашдырманын принсипляри 

Принсипляр Гыса характеристика 

Тяшкилатын инкишафында 
елми-техники, сосиал вя 
игтисади вязифялярин 
вящдяти 

 

Тяшкилатын фяалиййятинин планлашдырылмасында мягсядли параметрлярин 
тяркиби, планларын ишляниб щазырланмасы нювляри, план тапшырыгларынын йериня 
йетирилмяси мейарларыны юз яксини тапыр. 

Елми ясасландырма вя 
гярарларын оптималлыьы 

Мцасир информасийа технолоэийасынын тятбиг едилмяси, истещсал просесляринин 
щяйата кечирилмясиндя мцтярягги методлар вя цсуллар, експериментлярин 
оптимал планлашдырылмасы методларындан истифадя едилмяси, план 



 86 

тапшырыгларынын оптималлашдырылмасы, мялуматларын щазырланмасы вя 
ишлянмясинин дцзэцн гурулмасыны тямин етмяк. 

 

Стратеъи аспектляря 
цстцнлцк верилмяси 

Мцяссисядя стратеъи планлашдырманын спесифик формаларындан истифадя етмяк 
вя буна бцтцн оператив планлашдырма нювляринин табе едилмяси 

 

Планлашдырманын 
комплекслилийи 

Мцяссисядя планларын ишляниб щазырланмасынын бцтцн системляринин 
ялагяляндирилмяси 

 

Планларын ясаслы сурятдя 
баланслашдырылмасы 

Мцяссисянин бцтцн сявиййяляриндя вя бцтцн сащялярдя мадди, ямяк, 
малиййя, енерэетика вя диэяр нювлярдя балансларын тяртиб едилмяси щяйата 
кечирилир. 

 

Планлашдырманын 
чевиклийи вя еластиклийи 

Ишин эедишиндя планлардан кянарлашмаларда реаксийа верилмяси вя йа дахили 
вя харижи амиллярдя баш верян дяйишикликляр, щямчинин мцмкцн олан 
ещтийатларын сахланмасы вя план алтернативляринин нязяря алынмасы тяляб 
олунур. 

 

Планлашдырманын 
фасилясизлийи 

Бу дяйишкян планлашдырмада юзцнц эюстярир ки, дюврц олараг 
узунмцддятли планлашдырма иля гысамцддятли планлашдырманын 
ялагяляндирилмясиндя истифадя едилир. 

 

 

Кечмиш совет мяканында мяркязляшдирилмиш дювлят планлашдырылмасы 

системинин апарылмасы, планлашдырмада формал структурун мювжуд олмасы вя 

планлашмада сярбястлийин олмамасы, индики заманда бязи щалларда 

мцяссисялярдя еля тясяввцр йарадыр ки, эуйа планлашдырма вя план интизамы 

гябуледилмяздир. 

Харижи юлкялярин тяжрцбясиндя сямяряли фяалиййят эюстярян тяшкилатларда 

инзибати директив планлашдырмада вя менежерлярин оператив имправизасийасы 

(шяраитя уйьунлашма) ясасында дцшцнцлмцш компромися наил олунур вя еффектли 

планлашдырма щяйата кечирилир. Бу ися менежментин фяалиййятиндя гейд олунан 

планлашдырма принсипляриндян истифадя етмякдя юзцнц эюстярир. 
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2.3.2. Планлашдырманын нювляри 

Тяшкилатда планлашдырма просесинин нятижяси гаршылыглы план сянядляри 

системи – планлардан ибарятдир. 

План – бцтцн мцлкиййят формаларында тяшкилатын фяалиййятинин ясасыдыр вя 

щяр бир мясялянин щялли цчцн кимя, щансы мясяляни, нежя йериня йетирмяк, щансы 

ресурслардан истифадя етмяйи эюстярир. 

Планлар ашаьыдакы кими фяргляндирилир: 

- мягсядиня эюря; 

- предметиня эюря; 

- сяивййясиня эюря; 

- мязмунуна эюря; 

- планлашдырма дюврцня эюря. 

Щяр бир план нювц щялл едиляжяк мясялялярин мязмунуна, истифадя едилян 

информасийайа, планлашдырылан параметрляря вя онларын дягигляшдирилмяси 

дяряжясиня, план щесабламаларынын йериня йетирилмяси методларына эюря 

фяргляндирилир. 

Мцяссисялярдя планлашдырма иля хцсуси план органлары вя мцхтялиф 

сявиййялярдя менежерляр мяшьул олур. 

Мцяссисялярдя планлашдырма системинин тяшкилиндя 3 комплекс мясяляляр 

щялл едилир: планлашдырма органларынын ихтисаслашмасы характери вя тяркиби; 

планлашдырма ишляри цзря ялагляндирмя формалары; мцяссисялярдя планлашдырма 

просесляринин формалашдырылмасы характери. 
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Мцяссисялярдя планлашдырма органларынын ихтисаслашма характери вя тяркиби 

ики амилля мцяййян едилир: мцяссисялярдя мяркязляшмя сявиййяси вя цмуми 

идаряетмя системинин типи. 

 

Фирмадахили планлашдырма нювляринин тяснифат схеми 

 

 

 

 

Мягсядли истигамятиня эюря стратеъи вя оператив планлашдырма фяргляндирилир. 

Стратеъи планлашдырма – тяшкилатын щяр бир щяйат мярщялясиндя (пиллясиндя) 

миссийасынын мцяййян едилмясини, фяалиййятин мягсядляр системинин 

Тяснифляшдирмя яламятляри 

Планлашдырма 
дюврляри 

Узунмцддятли 
(5 илдян чох) 

Бцтювлцкдя 
тяшкилат 

Планлашдырма 
сявиййяляри 

Саир 

Малиййя 

Тяжщизат 

Сатыш 

Истещсал 

ЯЕТ 

Планлашдырма 
предмети 

Щяжм 
тягвим 

Ресурслар 

Мящсул 
тематик 

Планлашдырма
нын мязмуну 

Оператив 

Стратеъи 

Планлашдырма
нын мягсяди 

Гысамцддятли 

 (1 илядяк)  

Ортамцддятли 
(1 илдян 5 
илядяк) 

Бюлмяляр 

Айры 
ижрачы 

Лайищя 
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формалашмасыны вя давраныш стратеэийасыны якс етдирир. Стратеъи планлашдырма бир 

гайда олараг 5 вя даща чох иля нязярдя тутулур.  

Оператив планлашдырма – тяшкилатын гябул едилмиш стратеъи планынын щяйата 

кечирилмясиндя еффектли йолларын вя васитялярин ахтарылмасы вя разылашдырылмасыны 

нязярдя тутур; мцвафиг мянфяят, эялир ялдя етмяк, мящсулун сатышынын щяжмини 

артырмаг вя с. мясялялярдя тяшкилатын потенсиалындан истифадя едилмясиня хидмят 

едир. 

Мцгайисяли характеристика 

 

Яламятляр Стратеъи планлашдырма Оператив планлашдырма 

Менежментин сявиййяси Ясасян йцксяк сявиййя Бцтцн сявиййяляр, хцсусиля орта 
сявиййяйя цстцнлцк верилмякля 

Ясас истигамятляр Проблем истигамятли Мцвяггяти истигамят 

Проблемин нювляри Зяиф структурлу, кейфиййятли Йахшы структурлу, мигдар 

Гейри-мцяййянлик Йцксяк дяряжяли Ашаьы дяряжяли 

Планлашдырманын 
мащиййяти 

-Инновасийайа истигамят 

- Харижи мцщитя уйьунлашма    

  стратеэийасы 

-Еффективлийин тямин едилмяси:  

«иши дцзэцн етмяк» 

- Интеграсийайа истигамят 

- Дахили мцщитя координасийа 

- Еффективлийи тяминетмя 

«иши дцзэцн апармаг» 

Мягсядли мейар Мцвяффягиййятин потенсиалыны 
йаратмаг 

Мцвяффягиййят потенсиалыны щяйата 
кечирмяк 

Планлашдырма цфцгц Узун мцддятлийя аксент, бир гядяр 
орта вя гыса мцддятли планлашдырма 

Гыса вя орта мцддятли 
планлашдырмайа аксент 

Планлашдырма юлчцсц Стратеъи тясяррцфат ващиди Бцтцн функсионал сащя вя бцтцн 
ямякдашлар 

Дягигляшдирмя дяряжяси Ириляшдирилмиш ишляр Хырда ишляр 

Чыхыш информасийасы Тяшкилатын сийасяти, харижи мцщит Тяшкилатын ясас вя функсионал 
стратеэийасы, дахили мцщит 
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Планлашдырманын тяшкили 
формалары 

Мяркязляшдирилмиш (рящбярлик) Гейри-мяркязляшдирилмиш (гейри-
мяркязляшдирилмиш тянзимлямя) 

 

Планлашдырманын мязмунлу аспекти цч план щесабламасында якс олунур: 

мящсул-тематик, ресурслар вя щяжм-тягвим. 

Мящсул-тематик планлашдырма – тяшкилатын инкишаф планынын 

ормалашмасындан (диверсификасийа планы, ляьведижи план, ЕТИ-планы) ибарятдир ки, 

бурада мящсулун йенилядирилмяси цзря тядбирляр, тяшкилатын истещсалынын тяшкили вя 

технолоэийасынын тякмилляшдирилмяси мясяляляри юз яксини тапыр. Истещсал 

мярщялясиндя планлашдырманын бу нювцндя мцяссися вя сехляр цзря мящсул 

истещсалынын оптималлашдырылмасы нязярдя тутулур. 

Ресурсларын планлашдырылмасында номенклатур-тематик тапшырыгларын йериня 

йетирилмяси цчцн зярури олан мадди вя ямяк вя малиййя ресурслары, щямчинин 

игтисади нятижялярин вя тяшкилатын фяалиййятинин еффективлийи мясяляляри юз яксини 

тапыр. Бу щесаблама нювляри малиййя планлашдырылмасы, бизнес-планын тяртиби, 

бцджя планлашдырылмасы вя с. юзцндя бирляшдирир. 

Тягвим планлашдырылмасы ишин щяжмини, бюлмялярин вя ижрачыларын 

йцклянмясини, айры-айры ижрачылар цзря ишин йериня йетирилмясинин тягвим 

графиклярини, ижрачылар вя аваданлыгларын йцклянмяси графиклярини, айры-айры 

тягвим дюврляри цзря ишин бюлэцсцнц юзцндя бирляшдирир. 

Планлашдырма дюврц планлашдырылан эюстярижилярин характериня, 

планлашдырылан просеслярин ириляшдирилмяси дяряжясиня, истифадя едилян 

информасийаларын тяркибиня вя план щесабламалары методларына тясир эюстярир. 

Бязян планлашдырмада ики дювр айрылыр: жари (1 иля гядяр) вя перспектив (1 илдян 

йухары). 

Предмет яламяти планлашдырманын функсионал аспектини характеризя едир. 

Тяшкилатда гябул едилмиш ямяк бюлэцсцня уйьун олараг планлашдырма ясас 

функсионал фяалиййят сащяляри цзря диференсиал формада щяйата кечирилир: 
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маркетинг, истещсал, малиййя, щейят, мадди-техники тяжщизат вя тяшкилатын диэяр 

предмет сащяляри. 

Планларын деталлашдырылмасы (дягигляшдирилмяси) дяряжяси планлашдырманын 

мцхтялиф сявиййяляриня юз яксини тапыр. Мцяссисянин гябул едилмиш тяшкилат струк-

туруна уйьун олараг планлашдырма обйекти кими ижрачылар чыхыш едир – тяшкилатын 

ямякдашлары (фяалиййятин фярди планлашдырылмасы), айры-айры лайищяляр 

(менежмент-лайищяси), тяшкилатын структур ващиди (бюлмяляр, хидмятляр, шюбяляр, 

истещсал, сехляр вя сащяляр).  

Айрыжа бир тяшкилат цзря мцхтялиф планларын тяркиби вя бюлмяляри онда гябул 

едилмиш консепсийайа уйьун олараг формалашыр. 

Тяшкилатда планлар системини мцяййян едян ян мцщцм амилляр, тяшкилатын 

фяалиййят профили вя тяшкилат структуру, щяйата кечирилян истещсал просесляринин 

тяркиби, онларын йериня йетирилмясиндя кооперасийа сявиййяси, фяалиййятин даими 

истигамяти вя щяжминдян ибарятдир. 

 

 

2.3.3. Планлашдырма просеси 

Планлашдырма – мцяссисядя идаряетмя гярарларынын гябул едилмясинин ян 

мцщцм просесляриндян биридир. онларын йериня йетирилмяси айры-айры проседурлар 

вя мярщялялярдян ибарятдир вя мцяййян мянтиги гаршылыглы ялагядян асылыдыр вя 

мцяссисядя спесифик план дюврц йаратмагла даим тякрар олунан ардыжыллыгла 

щяйата кечирилир. 

Планлашдырма просеси планларын нювцндян асылы олмайараг цч формал 

мярщяляйя бюлцнцр: 

- планлашдырманын вязифяляринин гойулушу; 

- планларын ишляниб-щазырланмасы; 
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- план гярарларынын йериня йетирилмяси. 

Вязифялярин гойулушу мярщяляси мягсядин формалашдырылмасы вя 

планлашдырма проблеминин тящлилини юзцндя бирляшдирир. Планлашдырманын конкрет 

мягсядинин гойулушу ишляниб щазырланан планларын нювцндян асылыдыр. 

Проблемин тящлили фактики ялдя едилмиш, юйрянилмяси вя мцгайися едилмяси лазым 

эялян вя йа параметрлярин тяляб олунан мягсядляринин планлашдырылмасы 

обйектинин вязиййятини нязяря алмагла эюзлянилян планларын ишляниб 

щазырланмасындан ибарятдир. 

Планларын ишляниб щазырланмасы мярщяляси планлашдырма проблемляринин 

мцмкцн олан вариантларынын формалашдырылмасы имканлары, тяшкилат цчцн 

онларын щяйата кечирилмяси имканларынын прогнозлашдырылмасы, гябул едилмиш 

план вариантлары вя гярарларынын формалашдырылмасыны нязярдя тутур. 

План тапшырыгларынын щяйата кечирилмяси мярщяляси планлашыдырылан гярарларын 

план тапшырыглары, нормативляр, эюстярижиляр формасында ижрачылара 

чатдырылмасындан ибарятдир.  

 

 

 

 

 

Планлашдырма просесинин ириляшдирилмиш схеминин мязмуну 
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Мягсядин формалашдырылмасы 

Проблемин тящлили 

Прогнозлашдырма 

План гярарларынын гябул едилмяси 

Гярарларын ижрачылара чатдырылмасы 

План гярарларынын щяйата кечирилмяси 

Фактик нятижя 

Нязарят 

Информасийанын 
топланмасы 

Гиймятляндир 

мя 

Информасийанын 
топланмасы 

Алтернативин 
ахтарылмасы 

План тапшырыглары 

Тяряддцдлярин (сапмаларын) тящлили 

  П
ла

нл
аш

-м
а 

П
ла

ны
н 
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ы 
П
ла
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яс
и 
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2.3. МЮВЗУСУ ЦЗРЯ НЯЗАРЯТ СУАЛЛАРЫ 

 

1. Менежментин функсийалары системиндя планлашдырманын мащиййяти вя 

ролуну мцяййян един. 

2. Тяшкилатда планлашдырма вязифялярини формалашдырын. 

3. Планлашдырма просесинин мязмуну (мярщяляляри) щаггында данышын. 

4. Планлашдырма принсиплярини сайын. 

5. Планлашдырмада чевиклик вя еластиклик ня демякдир? 

6. Сцрцшкян (кечижи) планлашдырма консепсийасынын мащиййяти нядян 

ибарятдир? 

7. Фирмадахили планлашдырма нювляринин тяснифатыны верин. 

8. Стратеъи планлашдырманын оператив планлашдырмадан фярги нядян 

ибарятдир? 

9. Ресурслар планлашдырылмасынын мащиййяти нядян ибарятдир? 

10. Мящсул-тематик планлашдырма ня иля характеризя едилир? 
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 Мювзунун мязмуну 

 

2.4.1. Тяшкилатын мащиййяти вя елементляри 

2.4.2. Мцяссисянин тяшкилат структуру 

2.4.3. Истещсал просесляринин тяшкили 
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2.4.1. Тяшкилатын мащиййяти вя елементляри 

Тяшкилат – игтисадиййатда илк тясяррцфат щялгясидир. 

Тяшкилат – мцяссисялярин истещсал просесляринин вя сямяряли структурларын 

фяалиййят эюстярмяси вя узунмцддятли норма вя гайдаларын мяжмусудур ки, 

онлар цчцн мцяййян едилмиш перспектив инкишафа наил олмаьы тямин едир. 

 

Тяшкилат ашаьыдакы елементлярля характеризя едилир: 

 

 

 

 

 

 

 Тяшкилат сявиййяляри: 

- дцнйа системи; 

- халг тясяррцфаты; 

- халг тясяррцфаты сащяляри; 

- мцяссисяляри бирлийи; 

- мцяссисяляр; 

- бюлмяляр (сех, сащя, шюбя, хидмят вя с.) 

- иш йерляри. 

Тяшкилатын предмет сащяляри: 

Тяшкилат 

Субйектляр Дяряжяляр 

(категорийалар) 

Обйектляр Предмет 
сащяляри 

Сявиййяляр 
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Истещсал мяканында мадди елементлярин жанлы ямякля бирляшмяси просесидир 

(истещсалын тяшкили мцщити). 

Ейни заманда вахта эюря (истещсалын вахта эюря тяшкили). 

Мцяссисялярдя истещсалын тяшкили обйектляри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тяшкилатын ясас категорийалары (дяряжяляри): 

- тяшкилатын типляри; 

- тяшкилатын методлары; 

- тяшкилатын принсипляри. 

Тяшкилатын субйектляри: - юз вязифя боржларына уйьун олараг истещсал 

фяалиййятини щяйата кечирян мцяссися щейятидир. 

Мцяссися 

Мящсулун 
щазырланмасы 

Мящсулун 
йарадылмасы 

Сатыш Тяжщизат Истещсал 

Мящсулла тяминат 

Йыьмаг Механики емал Мящсулу 
щазырламаг 
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2.4.2. Мцяссисялярин тяшкилат структуру 

Мцяссисянин тяшкилати структуру мцяссисянин стратеъи мягсядляриня наил 

олмаьы тямин едян идаряетмя органлары вя истещсал бюлмяляри, онларын гаршылыглы 

ялагя формалары, иш йерляри, вязифяляр, идаряетмя органларынын мяжмусу иля 

характеризя олунур. 

Мцяссисянин тяшкилат структуру онун узунмцддятли рягабят габилиййятлилийи, 

игтисади еффективлийи, мягсядйюнлц вя сямяряли кооперасийасыны тямин етмяк 

тялябляриня уйьун олараг формалашдырылыр. 

Тяшкилат структуру чярчивясиндя мцяссися ики щиссядян ибарят олур: 

идаряетмя структуру вя истещсал структуру. 

Идаряетмя структуру мцяссисянин идаряетмя органларынын тяркиби, онларын 

ихтисаслашдырылма характери, йяни идаряетмя вязифяляринин тяркиби вя онларын 

фяалиййятинин координасийа формалары иля мцяййян едилир. 

Идаряетмя структуру формал олараг мцяссисянин низамнамяси иля тясдиг 

едилир вя идаряетмянин бцтцн сявиййяляриндя вязифя тялиматлары, хидмятляр вя 

бцтцн сащялярдя хцсуси сянядлярдя тяртиб едилир. 

Мцяссисялярин идаряетмя структуру цч ясас мцхтялифлийи иля фяргляндирилир: 

хятти, хятти-штаб вя чоххятли (функсионал) структур. 

 

Мцяссисялярин идаря едилмясинин тяшкилат структуру 

    Хятти структур                  Хятти-штаб структуру                   Чоххятли 
(функсионал)  

                                                                                                           структур 

 

 

Рящбяр Рящбяр Рящбяр 
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ижрачылар                                 ижрачылар                                          ижрачылар 

 

 

 

 

 

цстцнлцкляри 

- сялащиййят вя 
мясулиййятин дягиг 
мящдудлашдырылмасы 

- садя нязарят 

- гярарларын гябул  
едилмясинин тез вя 
игтисади формалары 

- садя ийерархийа 
коммуникасийасы 

- шяхси мясулиййятлилик 

- хятти рящбярлийин 
йцкцнцн азалдылмасы 

- мцтяхяссислярин жялб 
едилмясиля гярарларын 
гябул едилмясинин 
кейфиййятини йцксялтмяк 

- шагули координасийанын 
йахшылашдырылмасы 

- функсионал вя хятти 
рящбярлийин балансы 

- гярарларын щазырланма-
сынын йцксяк 
профессионал сявиййяси 

- сцрятли коммуникасийа 

- йцксяк рящбярлийин 
йцкцнцн азалдылмасы 

- рящбярлийин 
профессионал 
ихтисаслашмасы 

 

Б А Б А 

 

Функси
онал 
штаб 
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нюгсанлары 

- рящбяря йцксяк 
профессионал тялябляр 

- ижрачылар арасында мц-
ряккяб 
коммуникасийа 

- рящбярин ихтисаслашма-
сынын ашаьы сявиййяси  

- рящбярин артыг 
йцклянмяси 

- штат структуру щесабына 
штатын артырылмасы 

- хятти вя функсионал 
структурларын горхулу 
мцнагишяляри 

- цфиги коммуникасийа-
нын мцряккяблийи 

- гярарларын гябул 
едилмясинин гейри-дягиг 
гайдалары  

- гярарларын разылашдырыл-
масы вя щазырланмасы 
мцряккяблийи 

- ващид рящбярлийин 
олмамасы 

- сярянжам вя коммуни-
касийанын 
тякрарланмасы 

- нязарятин олмамасынын 
мцряккяблийи  

 

Мцяссисянин истещсал структуру истещсал просесинин щяйата кечирилмясиндя 

онун истещсал щялгяляри вя формаларынын аршылыглы ялагяляри иля мцяййян едилир. 

Бюлмяляря вя хидмятляря щяваля едилмиш вязифялярин характериндян асылы 

олараг, башга сюзля, онларын ихтисаслашдырылмасы вя кооперасийасы формасындан 

асылы олараг ашаьыдакы классик истещсал структурлары фяргляндирилир: 

- дивизионал; 

- функсионал; 

- матрис; 

- лайищя. 

Тяжрцюядя онларын фяалиййятинин обйектив шяраити нязяря алынмагла гарышыг 

типли тяшкилат структурундан истифадя едилир. 

Мцяссисялярин истещсал структурунун формалашдырылмасынын ясас цсуллары 

ашаьыдакылардыр: 
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- мювжуд мцяссисялярин идаряетмя вя инновасийа просесляринин айры-айры 

функсийалары, вязифяляринин тящлили вя дифференсасийасы (бюлэцсц); 

- мцяссисянин фяалиййятиндя узун мцддятя ейнижинсли тапшырыглар цзря синтези 

вя груплашдырылмасы; 

- идаряетмя функсийалары, ишчилярин тяркиби, аваданлыглар, обйектляр, 

ейнижинсли тапшырыглары тящким етмякля ихтисаслашдырылмыш хидмятляр вя бюлмяляр 

йаратмаг; 

- гябул едилмиш тяшкилат структуру бюлмяляри шюбяляр, хидмятляр цчцн вязифя 

тялиматлары вя ясаснамяляр ишляйиб щазырламаг. 

Мцяссисялярин тяшкилат структурунун формалашдырылмасында чох вахт 

тапшырыглар ашаьыдакы яламятляр цзря груплашдырылыр: 

- фяалиййятин нювляри; 

- идаряетмя функсийалары; 

- мящсулун нювц; 

- истещсал просесинин мярщяляляри; 

- ийерархийа сявиййяси; 

- яразижя йерляшдирилмяси. 

Фяалиййят нювляри цзря тапшырыглар вя вязифялярин, идаряетмя функсийаларынын 

дифференсасийасы (фяргляндирилмяси) вя ийерархийа сявиййяси, илк нювбядя 

идаряетмя структурунун формалашдырылмасында, менежерлярин шагули ямяк 

бюлэцсцндя, идаряетмянин мяркязляшдирилмяси вя гейри-мяркязляшдирилмяси 

дяряжясинин мцяййян едилмясиндя мясулиййят вя сялащиййятлярин бюлэцсцндя 

нязяря алыныр. 

Мящсул нювляри цзря истещсал просесинин мярщяляляри цфиги ямяк 

бюлэцсцндя, истещсал щялгяляринин ихтисаслашдырылмасы вя кооперативляшмясиндя, 
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фяалиййятин щяжми вя юлчцсцндя, истещсалын йерляшдийи йердя, истещсал 

структурунун елементляриндя юзцнц якс етдирир. 
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ВяВя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вязифялярин тяснифаты вя груплашдырылмасы яламятляри 

Фяалиййят 
нювц 

Мящсулун 
нювляри 

Инновасийа 
просесляри 

нин 
мярщяляляри 

Ямялиййат 
мярщяляляри 

Обйектин 
елементляри 

Ийерархийа 

сявиййяси 

Яразижя 
йерляшмя 

Идаряетмя 
функсийасы 

Тяжщизат 

ЯЕТ 

Истещсал 

Сатыш 

Щейят 

Малиййя 

Инфраструк 

тор 

Мцдриййят 

Тядарцкат 

Механики 
емал: 

- токар 

- фрейзер 

- шлифовка 

- саир 

 

Йыьма 

Тянзимля 

мя 

 

Тядгигат 

Ишляйиб 
щазырла 

маг 

 

Сынаг 
нцмуняля 

ри 

 

Истещсал 

Модернляшд
ирмя 

 

Мящсул А 

Мящсул Б 

Лайищя А 

Лайищя Б 

Ади 
ижраетмя 

 

Шимал 
ижраетмя 

 

Тропик 
ижраетмя 

Мягсяд 

йюнлцлцк 

 

Планлашдырм
а 

 

Тяшкилетмя 

Учот, 
анализ 

 

Нязарят 

Тянзим 

Щиссяляр 

Щиссяляр 
групу 

 

Йыьма 
ващидляри 

 

Йыьма 
ващидляри 
комплекси 

Мцяссися 

 

Истещсал 

 

Сех 

 

Сащя 

 

Иш йери 

 

А реэиону 

 

 

Б реэиону 

 

 

Х реэиону 
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Дивизион структурун характеристикасы 

 

Схематик 

тясяввцр 

 

 

 

 

 

 

 

Тятбиг сащяляри:    - Чохпрофилли мцяссисяляр 

                                - Мцхтялиф реэионларда йерляшян мцяссисяляр 

                                - Мцряккяб инновасийа лайищялярини щяйата кечирян мцяссисяляр 

Хцсусиййятляри:         

 

 

 

 

 

Менежментин 

спесифик вязифяляри 

Рящбярлик 

Лайищя (мящсул А) 

Тяжщизат 

Истещсал Истещсал 

ЯЕТ ЯЕТ 

Тяжщизат 

Лайищя (мящсул Б) 

Сатыш 

Щейят 

Сатыш 

Щейят 

Зяиф тяряфляр Эцжлц тяряфляр 

- рящбяр кадрлара йцксяк тялябат 

- мцряккяб координасийа  

- функсийаларын тякрарланмасы     

  щесабына хяржлярин артмасы 

- мясулиййятин дягиг мцяййян  едилмяси 

- системин дягиг чевиклийи вя ейни типлилийи 

- структур ващидляринин йцксяк   

  мцстягиллийи 

- Лайищялярин сечилмяси вя мящсул груплары – цмумиляшдирилмиш    

  мейарлары 

 

- Бюлмялярин рящбярлярин диггятля (дягиг) сечилмяси 
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Функсионал  структурун  характеристикасы 
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Схематик 

тясяввцр 

 

 

 

 

Тятбиг сащяляри:    - Бир мящсуллу мцяссися  

                                -  Мцряккяб вя узунмцддятли инновасийаны щяйата кечирян мцяссися 

                                -  Орта дар ихтисаслашдырылмыш мцяссися 

                                - Елми-тядгигат вя лайищя-конструктор тяшкилаты 

                                - Ири ихтисаслашдырылмыш мцяссисяляр 

Хцсусиййятляри:         

 

 

 

 

 

 

 

Менежментин 

спесифик вязифяляри 

 

Рящбярлик 

 

 

 

 

Алыш 

Истещсал 
ещтийатлары 

Тяжщизат 

Зяиф тяряфляр Эцжлц тяряфляр 

- мящсул вя лайищя цзря ващид   

  техники рящбярлийин олмамасы 

- сон нятижяйя эюря шяхси   

  мясулиййятин азалмасы 

- бцтювлцкдя просесин вя онун  

- бюлмялярин рящбярляринин пешякар   

   ихтисаслашдырылмасы 

- сящв гярарлара рискин азалмасы 

- мцтяхяссислярин йцксяк пешякар  

   нцфузу 

- Коммуникасийанын мцряккяблийи 

- Функсионал рящбярлярин-мцтяхяссислярин дягиг сечилмяси 

- Бюлмялярин йцклянмясинин бярабярляшдирилмяси 

- Функсионал бюлмялярин фяалиййятинин координасийасынын тямин едилмяси 

Истещсал 

Механики емал 

Йыьма 

Тядарцкат 
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Матрис  структурунун  характеристикасы 

 

Схематик 

тясяввцр 

 

 

 

 

 

Тятбиг сащяляри:  - НИОКР хейли щяжми олан чохпрофилли мцяссися  

                                -  Мяркязляшдирилмиш инфраструктурлу мцяссися 

                                -  Орта дар ихтисаслашдырылмыш мцяссися 

                                - Щолдинг типли  мцяссисяляр 

Хцсусиййятляри:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рящбярлик 

Функсионал бюлмяляр 

НИОКР 

Малиййя 

Щейят 

Сатыш 

Тяжщизат 

Лайищя (мящсул А) 

Зяиф тяряфляр Эцжлц тяряфляр 

- Хятти вя функсионал рящбярлийя йцксяк   

  тялябляр 

- Коммуникасийалара йцксяк тялябляр 

- Консептуал гярарларын гябул  

  едилмясиндя чятинликляр вя разылашманын  

  узун сцрмяси 

- Шяхси мясулиййят вя мотивляшмянин  

- Лайищяляр цзря мясулиййятин дцзэцн 
бюлцшдцрцлмяси 

- Ясас бюлмялярин йцксяк чевиклик вя 
ейнитипли олмасы 

- Бюлмялярин инзибати вя тясяррцфат 
мцстягиллийи 

-Функсионал рящбярлярин йцксяк сявиййяли 
ихтисаслы олмасы 

- Рящбярликдя коллектив иш цсулунун 

Лайищя (мящсул Б) 

Истещсал 

Сатыш 

Тяжщизат 

Истещсал 
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Менежментин 

спесифик вязифяляри 

 

Лайищя  структурунун  характеристикасы 

- Бцтцн мящсул групларында ващид инновасийа сийасятинин тямин 
едилмяси 

 

-    Функсионал хидмят вя бюлмялярин тяркибинин айрылмасы 

-    Шюбяляр вя вязифяляр цзря дягиг ясаснамялярин щазырланмасы 

- Фирмадахили кооперасийаны тянзимляйян хцсуси мотивляшдирмя 
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Схематик 

тясяввцр 

 

 

 

 

 

Тятбиг сащяляри:  - Йени  мцяссисянин йарадылмасы  

                                -  Йени инновасийа мящсулларынын мянимсянилмяси 

                                -   Гыз фирмалар вя филиалларын йарадылмасы 

                                -   НИОКР эенишляндирилмяси 

                                -   Айры-айры вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн мцвяггяти тяшкилатын йарадылмасы 

Хцсусиййятляри:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рящбярлик 

Истещсал 

Механики 

Йыьма 

Лайищянин  рящбяри 

Ещтийатларын 
планлашдырылмасы 

Тяжщизат 

Зяиф тяряфляр Эцжлц тяряфляр 

- Координасийанын мцряккяб   

  механизми 

- Икили табечилийя эюря мцнагишя   

   имканлары 

- Айры-айры лайищяляр цзря мясулиййятин    

  гаршылашдырылмасы 

- Бцтювлцкдя лайищя цзря нязарятин   

- Системин йцксяк чевиклийи вя ейнитиплийи 

- Сящв гярарларын рискинин азалмасы 

- Функсионал бюлмялярин рящбярляринин   

  пешякар ихтисаслашдырылмасы 

- Реэионларын спесифик хцсусиййятляринин   

  нязяря алынма имканлары 

- Мясулиййятин фяргляндирилмяси 

- Мягсядли лайищялярин сечилмяси мейарлары 

- Лайищя рящбярляринин сечилмясиня верилян спесифик тялябляр 

Сатыш 

Малэюндярмя 

Реклам 

Алыш 
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Менежментин 

спесифик вязифяляри 

 

2.4.3. Истещсал просесляринин тяшкили 
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Истещсал просеси – ямяк вя тябии просеслярин мяжмусудур ки, бунун 

нятижясиндя хаммал вя материаллар щазыр мящсула чеврилир. 

Истещсал просесляринин елементляри:  

- ямяк предметляри; 

- ямяк алятляри; 

- ямяк. 

Мящсулларын истещсалында тяйинатына эюря фяргляндирилир: 

- ясас просес; 

- кюмякчи просес; 

- хидмятедижи просес. 

 

Истещсал просесляринин тяшкили 

давамлылыьын 
минималлашдырылмасы 

мцяссисянин истещсал 
эцжцндян истифадянин 
максималлашдырылмасы

мяканда вахта эюря 

щяйата кечирилир 

жанлы ямяйин истещсалын мадди 
елементляри иля сямяряли 

ялагяляндирилмяси 
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Истещсал просесляринин нювляри 

Яламятляр Просесин нювляри 

Истещсалын тяйинаты Ясас, кюмякчи, хидмятедижи 

Просесин мярщяляляри Тядарцкчц, емаледижи, йыьма 

Тяшкилати мцнасибятляр Садя, мцряккяб 

Ямяйя мцнасибят Ямяк, тябии 

Вахта эюря Дискрет, фасилясиз, импулсив 

Ясас – просес мцяссисянин ихтисаслашмасына уйьун олараг мящсулларын 

щазырланмасындан ибарятдир. 

Кюмякчи просес – ясас просесдя истифадя едилир вя она хидмят едир. 

Хидмятедижи – просес ясас вя кюмякчи просеслярин фасилясиз ишини тямин 

етмяйя хидмят едир. 

Истещсал просесляринин мярщяляляри 

Тядарцкат Емаледижи Йыьма 

Алыш просеси кясмяйя щазырлыг, 

тюкмя, штамплама, дюймя вя с. 

Механика, термик, кимйяви 

емал, сойуг штамплама вя с. 

Йыьма ващидлярин (щиссялярин), 

мямулатын йыьылмасы сынагдан 

кечирилмяси, габлашдырылмасы  

 

Тяшкилати мянсубиййятиня эюря просес садя вя мцряккяб нювляря бюлцнцр. 

Садя просес – мцяййян обйектин щазырланмасында бир сыра ардыжыл 

ямялиййатлардан ибарятдир. 

Мцряккяб просес – садя просеслярин вахта эюря ялагяляндирилмиш мяжмудан 

ибарятдир. 
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Ямяйя мцнасибятиня эюря просес ики йеря бюлцнцр: инсанын иштиракы иля йериня 

йетирилир; инсанын иштиракы олмадан тябии йериня йетирилир. 

Вахт ахарына эюря: 

- дискрет; 

- фасилясиз; 

- импулсив. 

Истещсал просесинин структуру мцяссисянин бюлмяляринин тяркиби иля мцяййян 

едилир. Просесин структуруна ашаьыдакылар тясир эюстярир: мямулатын 

конструксийасы, технолоэийанын характери, истифадя едилян аваданлыг, гябул 

олунмуш истещсалын щяжми, онун тяшкилати форма вя принсипляри. 

  

Истещсал просесляринин сямяряли тяшкилинин ясас принсипляри 

Принсипляр Тяйинаты Истещсал просесиня диггят 

Фасилясизлик Ямяк предметинин щярякятиня тялябляр, 
бурада щяр бир сонракы ямялиййат 
яввялки гуртаран андан башлайыр. 

Иш вахты иткисинин азалдылмасы истещсал 
дюврцнцн минимум мцддятдя тямин 
едилмяси 

Паралеллик Айры-айры ямялиййатларын ейни вахтда 
йериня йетирилмяси вя истещсал просесинин 
фасилясизлийинин тямин едилмяси  

Иш вахты иткисинин ямялиййатларарасы 
ихтисар едилмяси, истещсал дюврцнцн 
минималлашдырылмасы 

Там дягиглик Иш йерляринин мякан цзря йахынлашдырыл-
масы вя ямяк предметляринин ямялиййа-
тын яввялиндян сонуна гядяр фасилясизлийи 

Няглиййатда башлайан малларын 
азалдылмасы истещсал дюврцнцн миниму-
ма чатдырылмасы 

Ащянэдарлыг Просеслярин дюврц олараг тякрарланмасы 
вя ардыжыл олараг истещсал просесляринин 
верилмиш реъим цзря апарылмасы 

Ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы, 
мцяссисянин истещсал эцжцндян истифадя 
едилмяси 

Мцтянасиблик Истещсал просесинин бцтцн 
елементляринин мящсулдарлыьа вя 
истещсалын эцжцня эюря разылашдырылмасы 

Иш вахтынын иткиси, аваданлыгларын бош 
дайанмасынын, тамамланмамыш истещ-
салын азалдылмасы 
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Истещсал просесляринин тяшкили формалары – бу истещсалын мцхтялиф 

елементляринин гаршылыглы ялагяли апарылмасы цсулларындан ибарятдир. 

Истещсал просесляринин тяшкили формалары 

Тямяркцзляшмя – истещсалын тяшкили формасы олмагла истещсалы даща ири 

мцяссисялярдя, истещсалда, сехлярдя вя реэионларда топламаг просесиндян 

ибарятдир. 

Ихтисаслашдырма – истещсалын еля тяшкили формасыдыр ки, бурада истещсалын 

хцсуси формасы (ихтисаслашдырылмыш) вя йени истещсал просесинин, бюлмялярин 

йарадылмасы нязярдя тутулур. 

Комбиняляшдирмя – истещсалын еля тяшкили формасыдыр ки, бурада мящсулун 

истещсалы яввялки дюврцн щазыр мящсулундан вя йахуд диэяр истещсал сащяляринин  

туллантыларындан щяйата кечирилир. 

Кооперативляшдирмя – истещсалын еля тяшкили формасыдыр ки, бурада 

ихтисаслашдырма ясасында мцхтялиф истещсалчылар арасында истещсал ялагяляри 

йарадылмасы ясасында истещсал тяшкил едилир.  

Истещсалын тяшкили методлары – истещсал просесляринин айры-айры 

елементляринин бирляшдирилмяси нятижясиндя йериня йетирилян мящсулларын 

щазырланмасы ямялиййатлары вя цсулларынын вя йа хидмятляр эюстярмясинин 

мяжмусундан ибарятдир. 

    

Истещсалын тяшкили формалары 

Ахынлы Порсийалы Фярди 
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Истещсалын ахынлы тяшкили методу – ясас вя ялавя ямялиййатларын вахта эюря 

ащянэдарлыгла тякрарланмасына ясасланыр вя технолоъи просеслярин эедишиндя 

ихтисаслашдырылмыш иш йерляриндя щяйата кечирилир.  

Истещсалын тяшкилинин ващид методу – бу методла эениш номенклатурада 

мялумат ващид нцсхядя, йахуд тякрар олунан вя йа мцяййян мцяййян 

вахтдан сонра тякрар истещсал олунан нцмуня щалында бурахылыр. 

Истещсалын тяшкили методларынын сечилмясиня тясир едян амилляр:  

- бурахылан мящсулларын номенклатурасы; 

- бурахылан мящсулларын щяжми; 

- мящсул бурахылышынынын дюврцлцйц; 

- мящсулун ямяк тутуму; 

- мящсулун емалынын технолоъи характери. 

 

Истещсалын тяшкилинин мцхтялиф типляринин характеристикасы 

Иш йерляринин йцклянмясинин даимилик дяряясиндян асылы олараг бир вя йа бир 

нечя иш просесиндя цч истещсал типи фяргляндирилир: кцтляви, серийалы, ващид. 

 

Истещсалын кцтляви типи 

Характеристика:  Планлашдырылан дюврдя ейни иш йериндя даим тякрарланан. 

Истещсал просесиндя ямяк предметляринин фасилясиз щярякяти баш верир. 

Аваданлыг: Технолоъи просеслярин йериня йетирилмяси эедишиндя 

йерляшдирилмиш хцсуси, ихтисаслашдырылмыш олур.  

Технолоэийа: Ахын хяттиндя мямулатын йыьылмасында, техники емалында 

дягиг нормативляр цзря ямялиййатларын щяйата кечирилмяси. 
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Щейят: Операторлар, ашаьы ихтисас. 

Еффективлик амилляри: Истещсал дюврляринин мцддятинин гысалдылмасы, 

мящсулдарлыьын артылымасы, майа дяйяринин ашаьы салынмасы, нязарят, 

щесабланманын садяляшдирилмяси. 

Мцхтялифлик: Кцтляви автоматик ахынлы, кцтляви гейри-автоматик ахынлы, 

кцтляви фасиляли-ахынлы истещсал. 

Истещсалын серийалы типи 

Характеристика: Планлашдырылан дюврдя ейни иш йериндя даим тякрарланан 

ишлярдир. Щяр бир иш йериндя бирдян артыг истещсал иши йериня йетирилир. Истещсал 

просесиндя ямяк предметляринин фасилясиз щярякяти. Партийаларла иш. 

Аваданлыг: Ихтисаслашдырылмыш, универсал, технолоъи ейни тип яламятляр цзря, 

груп щалында йерляшдирилмиш. 

Технолоэийа:  Маршрут-ямялиййат, аз дягиг нормативляр, чох предметли 

ахын хятляриндя мямулатларын йыьылмасы вя механики емалы, ихтисаслашдырылмыш, 

универсал. 

Щейят:  Даща йцксяк ихтисаслы. 

Еффективлик амилляри:  Мцхтялиф нюв щярякятлярин тятбиг едилмясиндя 

истещсал дюврляринин мцддятинин дяйишдирилмяси, мящсулдарлыьын артырылмасы. 

Мцхтялифлик:  Присерийалы, ортасерийалы, кичиксерийалы. 

Истещсалын ващид типи 

Характеристика:  Планлашдырылан дюврдя иш йерляриндя гейри-мцнтязям 

тякрар олунан вя йа тякрар олунмайан ишлярдир, истещсал просесиндя ямяк 

предметляринин фасиляли щярякяти. 

Аваданлыг:  Универсал 
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Технолоэийа: Маршрут, ириляшдирилмиш нормативляр, тяжрцбя-статистик, 

технолоъи сащядя мямулатын механики емалы, фярди йыьылмасы, универсал тяжщизат, 

йенидян гайдайа салмаг. 

Щейят:  Йцксяк ихтисаслы 

Еффективлик амилляри:  Системин йцксяк чевиклийи, ейнитипли габилиййятин 

артырылмасы 

Мцхтялифлик:  Сынаг истещсалы 

 

Тяшкилатын менежмент идаряетмя гярарларынын йериня йетирилмясиндя 

истещсалын мягсядйюнлц нювцнцн сечилмяси мцщцм рол ойнайыр. О дягиг 

маркетинг тядгигаты, тялябин мющкямлийинин гиймятляндирилмяси, истещсал 

програмларынын оптимал нязяря алынмасы, онларын ямяктутумлу вя 

планлашдырылан лайищяляр ясасында щяйата кечирилир. Щяр бир тяшкилатда вя онун 

айры-айры бюлмяляриндя мцхтялиф мящсуллар цзря мцхтялиф тип мящсулларын 

истещсалыны тяшкил етмяк мцмкцндцр. 
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2.4. МЮВЗУСУ ЦЗРЯ НЯЗАРЯТ СУАЛЛАРЫ 

 

1. Менежментин функсийаларынын тярифини верин. Менежмент 

анлайышынын мязмуну нядян ибарятдир? 

2. Тяшкилат вя имправизасийанын фярги нядир? 

3. Менежмент системиндя тяшкилатын йериня йетирдийи вязифяляр 

щансылардыр? 

4. Мцяссисялярин тяшкилат структурларынын ясас нювляри щансылардыр? 

5. Мцяссисялярдя щансы идаряетмя структур типляри тятбиг едилир? 

6. Мцяссисялярдя мцхтялиф истещсал структур типляринин мянфи вя мцсбят 

жящятляри щансылардыр? 

7. «Мцяссисянин истещсал просеси» анлайышыны изащ един. 

8. Истещсал просесляринин ясас сямяряли тяшкили принсипляри щансылардыр? 

9. Мцяссисялярдя истещсалын тяшкили типлярини изащ един. 

10. Мцасир мцяссисялярдя истещсал просесляринин тяшкили формалары 

щансылардыр? 
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Мювзунун мязмуну 

 

2.5.1. Нязарят вя тянзимлямя функсийаларынын мязмуну вя ящямиййяти 

2.5.2. Нязарят вя тянзимлямянин нювляри вя формалары 

2.5.3. Нязарят вя тянзимлямя просеси 

 

2.5.1. Нязарят вя тянзимлямя функсийаларынын мязмуну вя ящямиййяти 
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Нязарят вя тянзимлямя функсийаларынын мягсяди-менежментин бцтцн ясас 

функсийаларынын еффективлийинин тямин едилмясиндян ибарятдир. 

Нязарят – тяшкилатын гябул едилмиш мягсядляриня наил олмаг цчцн истесал-

тясяррцфат фяалиййятиндя обйектин идаря едилмяси (план тапшырыгларындан, 

нормативлярдян, стандартлардан кянарлашмалар) вя харижи мцщитдя баш верян 

дяйишикликляри арашдырмаьын даими просесидир. 

Нязарят – учот, гиймятляндирмя, тящлил юзцндя бирляшдирян комплекс 

функсийадыр.  

Нязарятин вязифяляри: 

- фактик фяалиййятин вязиййяти вя онун нятижяси (функсийа-учот) щаггында 

информасийанын топланмасы вя системляшдирилмяси; 

- фяалиййятдя алынмыш нятижялярин ящямиййяти вя гиймятляндирилмяси, 

стандартлардан, план-тапшырыгларындан, нормативлярдян (функсийа-

гиймятляндирмя) кянарлашмаларын ашкар едилмяси; 

- фяалиййятин нятижяляриня (функсийа-тящлил) тясир эюстярян амиллярин вя 

тяряддцдлярин нятижяляринин тящлили; 

- мювжуд вязиййятлярин нятижясинин прогнозлашдырылмасы вя гябул едилмиш 

дцзялишлярин ясасландырылмасы зярурилийи. 

Тянзимлямя – ашкар едилмиш проблемлярин (кянарлашмаларын) сюзсцз вя 

вахтында йериня йетирилмясини тямин едян игтисади-техники, тяшкилати-технолоъи 

вязифялярин щяйата кечирилмяси цчцн низамлайыжы тядбирляр просесиндян ибарятдир. 

Тянзимлямянин вязифяляри – план тапшырыгларынын, норматив вя стандартларын 

тяшкилатын мягсядляриня уйьун олараг вахтында вя еффектли йериня йетирилмясиня 

наил олмаьы тямин етмякдян ибарятдир.   

«Тянзимлямя» функсийасына «нязарят» функсийасы ашкар едилмиш 

кянарлашмаларын арадан галдырылмасы цзря гярар гябул едилдийи заман кечир. 
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«Нязарят»  идаряетмя просесиндя якс ялагя функсийасы кими чыхыш едир: бурада 

информасийа ахынлары идаря обйектиндян идаряетмя субйектиня кечир. 

Нязарят идаряетмя дюврцнц тамамлайыр вя менежментин бцтцн ясас 

функсийаларынын обйектин истянилян вязиййятиндян кянарлашманын тящилилинин 

нятижяляри иля ялагядардыр. Нязарят материаллары цзря яввялдян гябул едилмиш 

гярарлара, план тапшырыгларына, нормативляря, эюстярижиляря вя йа онларын йериня 

йетирилмясинин тяшкилиндя дцзялишляр апарылыр, башга сюзля идаряетмя дюврцндя 

якс ялагя щяйата кечирилир. 

 

Идаряетмя дюврцндя якс ялагянин контурлары 

 

2.5.2. Нязарят вя тянзимлямянин нювляри вя формалары 

Тяшкилатда нязарят системи мцхтялиф нязарят нювляринин щяйата кечирилмясини 

нязярдя тутур. 

Дахили вя харижи тясирляр 

 

Планлашдырма 

Низамлама тядбирляри 
програмы 

(тянзимлямя) 

Арзу олунан вязиййят 

(план тапшырыглары, 
нормативляр, стандартлар) 

 

Тяшкилетмя 

Мягсядин 
формалашдырыл

масы 

Кянарлашманын сябябляри
нин тящлили низамлашма нын 

зярурилийинин ясаслан-
дырылмасы 

Вязиййятин 
гиймятляндирилмяси вя 
кянарлашманын ашкар 

едилмяси 

Фактик 
вязиййятин 

учоту Идаряетмя обйектинин истещсал просеси 
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Нязарятин еффектли системи беля характеризя едилир: 

- стратеъи истигамят; 

- нятижяйя истигамят; 

- фяалиййятин нязарят олунажаг нювцня уйьун апарылмасы; 

- вахтында вя чевик нязарят (бющран башлайана гядяр лазыми информасийаны, 

лазыми адамлара чатдырмаг); 

- игтисади вя садя. 

 

Нязарят фяалиййятинин ясас нювляринин характеристикасы 

Нязарятин 
нювляри 

Мязмуну 

Илкин Вахтындан яввял вя ясасландырылмыш гярарларын гябул едилмясинин гаршысыны алмаг мягсядиля гярар 
гябул едиляня гядяр бу вя йа диэяр мясяляляр цзря апарылыр 

Жари Гябул едилмиш гярарларын ижрасы просесиндя (план тапшырыглары) щяйата кечирилир. Тяйинаты-гярарларын 
там щяжмдя, лазыми кейфиййятдя вя мцяййян едилмиш вахтда йериня йетирилмясиня манечилик 
тюрядян щалларын вахтында гаршысынын алынмасы. Табечиликдя оланын иш йериня йетирмясиня билаваситя 
онун рящбяри тяряфиндян нязарят едилир. 

Йекун Гярар щяйата кечирилдикдян сонра онун дцзэцнлцйцнц йохламаг мягсядиля апарылыр. 

Нязарятин нювляри 

Щяйата 
кечирилмя вахты 

Нязарятин 
мягсяди 

Нязарятин 
предмети 

Нязарятин 
мязмуну 

Нязарятин 
щяжми 

илкин 

 

 

стратеъи 

 

 

малиййя 

 

 

вахт/щяжм 

 

дяйяр 

там 
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Стратеъи Тяшкилатын перспектив инкишаф консепсийасынын щазырланмасы вя щяйата кечирилмясинин нятижяляринин 
учоту, гиймятляндирилмяси вя тящлилини нязярдя тутулур. Тящлилин обйекти кими тяшкилатын сийасяти, 
щяйатын важиб аспектляри чыхыш едир: маркетинг, елми-техники прогнозлар, мящсул-тематик портфел 

Оператив План тапшырыгларынын йериня йетирилмясини тямин етмяк мягсядиля жари учот вя тящлил апарылыр. Обйект 
кими чыхыш едир: тематик вя истещсал тапшырыглары, нязярдя тутулан план ресурслары, мцяссисянин 
хяржляри иля ялагядар олан мясяляляр 

Малиййя Тяшкилатын фяалиййятинин игтисади нятижяляриня истигамятлянир вя гябул едилмиш тяшкилат структуруна 
уйьун олараг мцхтялиф идаряетмя сявиййяляриндя щяйата кечирилир. Нязарят обйекти бу 
эюстярижилярдир: мянфяят, тядавцл хяржляри,истещсалын щяжми вя сатыш , инвестисийа вя ондан еффектли 
истифадя; малиййя вясаитляри иля тяминат вя тяшкилатын малиййя вязиййяти (юдяниш габилиййяти) 

Инзибати Фяалиййят просесиня вя идаряетмяйя аид едилир, ийерархийа структуру вардыр. Нязарят обйекти: 
бцтювлцкдя истещсал тясяррцфат просеси вя онун айры-айры сащяляри, план тапшырыглары, мал эюндярмя 
мцддяти, ижрачы коллективин вязиййяти, истещсал програмынын вя бцтювлцкдя тяшкилатын планларынын 
йериня йетирилмяси 

Там Гябул едилмиш тяшкилат структурунда даими фяалиййят эюстярян системин бцтювлцйц кими нязярдя 
тутулур. 

Сечмя Мягсядли характер алмагла мцхтялиф тядбирляр кими тяшкил едилир: мящсулун кейфиййятинин йох-
ланмасы, нормативлярин тялябляринин эюзлянилмяси, мящсулун елми-техники сявиййяси вя с.  

 

Технолоъи жари нязарят ашаьыдакы методлары щяйата кечириля биляр: 

- ишин тамамланмасы заманы (0-100) 

- ишин 50% щазыр олмасы заманы (50-50) 

- мцнтязям оператив нязарят (бярабяр аралыг вахт ярзиндя) 

Нязарятин графики мязмунуну ашаьыдакы кими тясяввцр етмяк олар: 

 

 

 

 

 

 

Нязярдя тутулан 
кянарлашманын 

йцксяк щядди 

 

 

План 
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 Вахт                                              Вахт 

 

 

 

Нязарятин щяйата кечирилмя формасы ашаьыдакы кими ола биляр: 

 

 

Проблемин мязмуну (ашкар едилмиш кянарлашма) вя тянзимлямя тясинин 

щазырланмасы цсулуна эюря ики нюв тянзимлямя фяргляндирилир: 

 

2.5.3. Нязарят вя тянзимлямя просеси 

 

Реактив тянзимлямя 

Стандартлара наил олмадыгда щяйата кечирилир. 
Стандартлардан кянарлашманын арадангалдырмаьа 
йюнялдилир 

Габаглама  тянзимлямя 

Проблем потенсиал имкан кими нязярдя тутулур. 
Фяалиййятин йахшылашдырылмасына вя даща чох эялир 
эютцрмяйя йюнялдилир. 

Дахили 

Мцяссися нязарят системини 
мцстягил тяшкил едир 

Нязарят кянар нязаряедижи органлар, йухары 
тяшкилатлар, дювлят органлары вя с. тяряфиндян апарылыр 

Харижи 

а) нязарят едилян 
параметрлярин 
кянарлашмасы норма 
дахилиндядир 

б) нязарят едилян 
параметрлярин 
кянарлашмасы норма 
кянарындадыр 
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Нязарят вя тянзимлямя просесиндя цч мярщяля нязярдя тутулур; онларын щяр 

бири мцхтялиф комплекс тядбирляринин эюрцлмясини нязярдя тутулур: 

▪  Стандарт вя мейарларын щазырланмасы; 

▪  Фактик нятижянин эюзлянилмя мцгайисяси; 

▪  Низамлайыжы тядбирлярин гябул едилмяси. 

Нязарят просесинин биринжи мярщяляси билаваситя планлашдырма функсийасы иля 

ялагядардыр. Бу мярщялядя идаряетмя обйектинин фяалиййятинин стандартлары вя 

мейарлары мцяййян едилир, бунлар планлашдырма дюврцндя мцяййян едилир. 

Нязарят цчцн истифадя едилян стандартлар план тапшырыгларында, нормативлярдя, 

эюстярижилярдя юз яксини тапыр вя обйектин идаря едилмясинин инкишаф стратеэийасы 

вя мягсяди, онун ясас сащяляри цзря щазырланыр. 

Нязарят просесинин икинжи мярщялясиндя обйектин идаря едилмясинин 

мцяййян едилмиш стандартлары иля фактик ялдя едилян нятижяляр мцгайися едилир. Бу 

мярщялядя мцяййян едилмиш стандартларла фактик кянарлашмалар мцяййян едилир, 

фактик ялдя едилян нятижяляр юлчцлцр вя жидди кянарлашмалар ашкар едилмякля 

онун арадан галдырылмасы цчцн лазым олан тядбирляр эюрцлцр.  

Цчцнжц мярщялядя баш верян кянарлашмаларын сябябляри тящлил едилир вя 

давранышын цч вариантындан бири сечилир: щеч бир тядбир эюрмямяк; кянарлашманы 

даща бюйцк проблем йаранмамыш арадан галдырмаг; стандартлара йенидян 

бахмаг. 

Тянзимлямя – идаряетмя гярарларынын гябул едилмясинин нятижясидир. 

Тянзимлямя просесинин проседурасы гярарларын гябул едилмяси просесиня уйьун 

эялир. 
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2.5. МЮВЗУСУ ЦЗРЯ НЯЗАРЯТ СУАЛЛАРЫ 

 

 

Щеч бир тядбир 
эюрмямяк 

(гярары мцдафия 
етмяк) 

Фактик нятижянин 
стандартларла 

мцгайисяси вя нятижянин 
гиймятляндирилмяси 

Мцмкцн олан 
кянарлашманын 

щяжминин мцяййян 
едилмяси 

Стандартлара йенидян 
бахылмасы 

Кянарлашманын арадан 
галдырылмасы цзря тядбирляр 

Дцзялдижи тядбирлярин 
щазырланмасы вя гябул 

едилмяси 

Стандарт вя мейарларын 
щазырланмасы (план 

тапшырыглары, 
нормативляр, нятижя 

эюстярижиляри) 

Кянарлашманын баш 
вермя сябябинин 

тящлили 

Йаранажаг вязиййятин 
нятижясинин прогноз-

лашдырылмасы 

Фактик нятижянин 
учоту 

йолверилмяз 
кянарлашма 

вармы? 

Стандартлар 
реалдырмы 

йох 

йох 

  бяли 

бяли 

Планлашдырма 

 

Идаряетмя обйектинин 
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1. Менежментин функсийалары системиндя нязарятин ясас вязифяляри вя 

тяйинаты, мягсяд вя ящямиййятини изащ един. 

2. «Нязарят» вя «тянзимлямя» функсийалары анлайышыны изащ един. 

3. Идаряетмя дюврцндя якс ялагя нядян ибарятдир? 

4. Еффектли нязарят ня иля характеризя едилир? 

5. Нязарятин нювляринин тяснифатыны верин. 

6. Сиз нязарятин йериня йетирилмяси вахтына эюря щансы нювлярини 

билирсиниз? Онлара гыса характеристика верин. 

7. Стратеъи нязарятин оперативдян фяргляри нядян ибарятдир? 

8. «Тянзимлямя» функсийасынын мащиййяти нядян ибарятдир? 

Тянзимлямя просеси нежя тясяввцр едилир? 

9. Нязарят просеси щансы мярщяляляря бюлцнцр? 

10. Нязарят вя планлашдырма арасында гаршылыглы ялагя нядян ибарятдир? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

 

Ядябиййат 

 

1. Бавыкин В.И. Новый менеджмент. Управление предприятием на 

уровне высших стандартов. Теория и практика эффективного 

управления. М. 1997 

2. Инновационный менеджмент. Справ. пособия. (под редак. 

П.Н.Завлина и др.) М. 1998 

3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.  Основы менеджмента. М. 

1995 

4. Управление качеством. Учебник для вузов (под редак. 

С.Д.Ильенковой) М. 1998 

5. Управление организацией. Учебник для вузов. (под редак. 

А.Г.Поршнева и др.) М. 1998 

6. Управление проектами (под редак. В.Д.Шапиро) СПБ. 1996 

7. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия. (под 

редак. А.Г. Поршнева)  М. 1996 

 

 

 

 

3 БЮЛМЯ. МЕНЕЖМЕНТИН ТЕХНОЛОЭИЙАСЫ ВЯ МЕТОДЛАРЫ 

  

3.1.  Менежмент системиндя идаряетмя гярарлары 

3.2. Менежметин  метод вя васитяляри (алятляри) 



 132 

3.3. Менежментдя коммуникасийалар 
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Мювзунун мязмуну: 

 

3.1.1. Гярар анлайышы, идаряетмя гярарларынын субйектляри вя типолоэийасы 

3.1.2.  Менежментдя сямяряли гярарларын гябул едилмяси просеси 

3.1.3. Нцмуняви мясяляляр цчцн идаряетмя гярарларынын тягдим етмя формалары 

 

 

 

3.1.1. Гярар анлайышы, идаряетмя гярарларынын субйектляри вя типолоэийасы 

Менежментдя гярарлар-субйектин тяфяккцрцндя, идаряетмя обйектинин вя 

идаряетмя сянядляриндя юз яксини тапмыш конкрет тядбирлярин щяйата кечирилмяси 

щаггында нятижя чыхартмаг. 

Идаряетмя гярарларына сцрцлян тялябляр:  

1. Мягсядли истигамятляндирилмя 

2. Ясасландырылма 

3. Иерархиг субординасийа 

4. Цнванлылыг 

5. Директивлик  

6. Ресурсларла тямин олунма 

 

 

ГЯРАРЛАРЫН СУБЙЕКТЛЯРИ 

 

 

 

 Ишчи А                     

 сялащиййятляр 
чярчивясиндя 
гярарларын 
гябулу 

 гярарын щяйата 
кечирилмяси 
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ИДАРЯЕТМЯ ГЯРАРЛАРЫНЫН ТИПОЛОЭИЙАСЫ 

 

 

идаряетмя функсийалары эюря 

план 

тяшкилаты 

мотивасийа 

башгалары 

гярарларын щяллинин характериня 
эюря 

стратеъи 

оператив 

ситуасийанын мцяййянлик 
дяряжясиня эюря  

мцяййянлик шяраитиндя 

риск шяраитиндя 

гейримцяййянлик шяраитиндя 

мясялялярин      мцяййян гурулуш  
дяряжясиня эюря 

Йахшы гурулуша малик(програмлашдырылмыш, алгоритмик) 

Зяиф гурулуша малик (гейри стандарт, програмлашдырылмайан, 

 Ишчи Б                          

 

                                                          

 гярарын гябул 
едилмяси 

 гярарын щяйата 
кечирилмяси 

Гярарларын щяйата 
кечирилмяси цчцн 
эюстяришлярин  
ютцрцлмяси 
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еврестик) 

Функсионал сащяляр цзря малиййя 

кадр 

истещсал 

диэяр 

Тясиретмя мигйасына эюря Цмуми 

хцсуси 

експериментал 

Мейарларын сайына эюря бирмейарлы 

Чох мейарлы 

Тясиретмя истигамятиня эюря Дахили 

харижи 

Тясиретмянин дяринлийиня  эюря бирсявиййяли 

чохсявиййяли 

Иштиракчыларын сайына эюря Фярди (тякбашына) 

коллеэиал 

коллектив 

Щяйата кечирилмя цсулуна эюря Йазылы 

шифащи 

Гябулетмя цсулуна эюря Мцзакиряляр ясасында 

интуитив 

Сямяряли цсуллар ясасында 
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3.1.2.  Менежментдя сямяряли гярарларын гябул едилмяси просеси 

 

Проблем – идаряетмя обйектинин вя харижи мцщитин фактики вязиййятинин 

истянилян вязиййятдян ящямиййятли дяряжядя фярглянмяси. 

         Мягсяд (вязифя, мясяля) - кямиййят параметрляриндя вя йа тясвирдя юз 

яксини тапмыш арзу олунан конкрет вязиййят. 

харижи мцщит 

идаряетмя 
обйектинин  вя 
харижи мцщитин 
фактики 
вязиййяти  

идаряетмя 
обйектинин  вя 
харижи мцщитин  
истянилян 
вязиййяти  

информасийанын 
алынмасы, 

ишлянилмяси, вя 
сахланылмасы 

информасийанын 
тящлили вя 

гиймятляндирилм
яси 

гярарын гябул 
едилмяси вя 
щяйата 
кечирилмяси 

проблем 

вязифя 

идаряетмя обйекти 
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Ы. Проблемин йаранмасынын тясдиг вя тясвир едилмяси ашаэыдакылардан 

ибарятдир:   

1.Проблемин мязмунунун конкретляшдирилмяси 

2. Проблемин йаранма йеринин локаллашдырылмасы 

3. Проблемин йаранма моментинин мцяййян едилмяси 

4. Йаранма моментиндян тясдиг (мцяййян) едилмясиня гядяр проблемин 

инкишаф тенденсийаларынын(мейлляринин) мцяййян едилмяси 

5. Проблемин йаранма сябябляринин айдынлашдырылмасына гядяр онун 

арадан галдырылма тядбирлянин щяйата кечирилмя зярурилийинин мцяййян едилмяси 

ЫЫ. Проблемин йаранма сябябляринин мцяййян едилмясинин ясас  цсуллары  

1. Проблемин йаранмасына гядяр идаряетмя обйектиндя вя харижи мцщитдя 

баш верян дяйишикликлярин мцяййян едилмяси  

     Проблемин йаранмасынын                                      

        тясдиг, тясвир едилмяси 

        Мясялянин гойулушу 

 

         Проблемин йаранма  

  сябябляринин мцяййян едилмяси  

         Гярарын сямярялилийинин  

              ясасландырылмасы 

        Гарар вариантларынын ишляниб                

       щазырланмасы, тясвир едилмяси 

         Гярарын гябел едилмяси, щяйата  

                          кечирилмяси 

Гярарын щяйата кечирилмясиня вя арзу 
олунан нятижянин ялдя едилмясиня 
нязарят 
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2.Охшар проблемин йаранмадыэы аналоъи олан обйектлярин мцяййян 

едилмяси вя онлар арасында фяргин тяйин едилмяси 

3. Сябяб-нятижя диаграммасынын гурулмасы 

4. Мцлащизя хяритяляринин тяртиб едилмяси 

 

Сябяб-нятижя диаграммасынын гурулмасынын нцмуняси («Исикавы 
диаграммасы» вя йа «балыэ скелети») 

 

 

Мцлащизя хяритяляринин тяртиб едилмя нцмуняси 

Биринжи сявиййяли мцлащизя хяритяси 

фящляляр жищаз 

Мцяййян 
едилмиш 

юлчцлярдян 
кянара чыхма 

Гянаятбяхш олмайан 
сосиал-психолоъи мцщит Сящф истисмар 

Жищазын 
деформасийасы 

Ясасын 
кющнялмяси 

диггятсизлик 

йорэунлуг Тящсил ашаьы олмасы 

Ихтисасын йени 
технолоэийалара уйэун 
эялмямясира  

Ихтисас артырма системинин 
гейри тяхмил олмасы 

Жищазын гейри 
баланслашдырылмасы 

Нязарятин 
олмамасы 

Тяркибин тялябляря уйэун 
эялмямяси 

Материалларын ашаьы 
кейфиййяти 

Сящв сахланылма 

Бяркидилмя эцжцнцн 
ашаьы олмасы 

Деталларын дцзэцн 
гурулмамасы 

Гурашдырылма ардыжыллыьы 
позулур 

Проседур 
позулур 

Сящф емал 
етмя 

фящляляр 

Материал 
вя алятляр 

Технолоъи метод Ашаьы кейфиййят 

Алятляр тез сырадан чыхыр Сцрят реъими 
позулур 
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 Икинжи сявиййяли мцлащизя хяритяси 

 

ЫЫЫ. Гярар варианталарынын ишляниб щазырланмасы, онларын гиймятляндирилмяси 

Мейарлар – гиймятляндирмя вя сечим цчцн истифадя едилян гярар 

варианталарыны характеризя едян эюстярижилярдир. 

Мейарын ящямиййяти- диэяр мейарларла мцгайисядя гиймятляндирмя вя 

сечим цчцн истифадя едилян щяр мейарын нисби мцщцмлцлцйцнцн кямиййят 

ящямиййяти. 

Вариантларын габагжадан ялянмяси (чох вариантларын олмасы шяраитиндя) 

&&&&& 

&& 

& 

 

 …аз олмайан мянфяят йох 

 

Ижласын эцндялийи иштиракчылара 
чатдырылмыр 

Ижлас щаггында 
мялумат 

иштиракчылара 
чатдырылмыр 

Ижласын 
протоколу 

дярж едилмир 
Ижласын кечирилмяси щаггында 
мялуматын гейри-гянаятбяхш 

ютцрцлмяси 

Ижласларда гейри-мягбул 
давамиййят 

Йола сярф 
едилян 
вахтын 
чохлуьу 

Ижласларын 
кечирилмяси цчцн 
уйьун олмайан 
отаглар 

Мараьы 
олмайан 
ишчилярин дявят 
едилмяси 

Ижласын кечирилмяси щаггында 
информасийанын гейри-
мягбул ютцрцлмяси 

Инсанлар 
чох 
мяшьулдур 

Актуал 
олмайан 
мясяляря 
бахылыр 
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 щя 

 йох 

        …чох олмайан ялавя хяржляр 

  

                                                                      щя 

 йох 

               сосиал еффектин мювжуд олмасы 

  

                                                                     щя 

 && & 

 &&&& && 

                                                                      

                                                                          Гябулолуна билян вариантлар                   гябул едилмяйян вариантлар 

 

Гярар вариантларынын кейфиййят гиймятляндирилмяси (аз сайда вариант вя мейарлар шяраитиндя) 

 

 гиймятляндирмя шкаласы 

гиймятляндирмя 
мейары 

чох йахшы йахшы кафи зяиф чох зяиф 

А варианты 

ясас фяалиййятя 
уйьун эялмяси 

+     

техники имканлар +     

ялавя хяржляр  +    

рягабят тящлцкяси    +  

мцвяффягиййят 
ещтималы 

  +   

Б варианты 

ясас фяалиййятя 
уйьун эялмяси 

+     

техники имканлар     + 
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ялавя хяржляр    +  

рягабят тящлцкяси  +    

мцвяффягиййят 
ещтималы 

  +   

 

Нятижя: А варинты Б вариантына нисбятян даща ялверишлидир 

 

 

Аз сайда критериалар шяраитиндя гярар вариантларынын кямиййят гиймятляндирилмяси  

 

 

Мящсулун  реализасийа 
прогнозу 

Ещтимал олунан мянфяятин 
прогноз эюстярижиляри 

Мящсулун там мцвяффягиййяти 

Мянфяят илдя 1000000 ш.в. 

600000 

Мящсулун зяиф реализасийасы 

Мянфяят илдя 200000 ш.в. 

    40000 Там йенидян тяжщиз 
етмя 

2000000 ш.в. 

Мящсулун тяляб олунмур 

Итки  2000000 ш.в. (ещтимал 

-40000 

Гярарын гябул 
етмя нюгтяси 

Мящсулун базара 
чыхарылмасы Жями                 240000 

Мящсулун там мцвяффягиййяти 

Мянфяят илдя 200000 ш.в. 

Мящсулун зяиф реализасийасы 

Мянфяят илдя 50000 ш.в. (ещтимал 
Мцвяггяти йенидян 
тяжщиз етмя 100000 ш.в. 

    120000 

     10000 

Жями                    110000 

Мящсулун тяляб олунмур 

Итки  100000 ш.в. (ещтимал 0,2) 

   -20000 
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Ящямиййятли  сайда мейарлар шяраитиндя гярар вариантларынын кямиййят 
гиймятляндирилмяси  

Гиймятляндирмя шкаласы: чох йахшы – 1,0; йахшы – 0,75; кафи- 0,5; зяиф – 0,25; чох зяиф- 0,0. 

 

А. Мейарларын ящямиййяти нязяря алынмадан 

 

гиймятляндирмя мейарлары вариантларын гиймятляндирилмяси 

А Б Ж 

ясас фяалиййятя уйьун эялмяси 1,0 0,25 0,25 

техники имканлар 0,25 0,5 0,75 

ялавя хяржляр 0,5 1,0 0,25 

Ишчилярин ихтисасынын тяляб олунана уйьунлуьу 0,25 0,75 1,0 

Сон гиймятляндирмя 2,0 2,5 2,25 

Вариантын цстцнлцйц 3 1 2 

 

 

 

Б. Мейарларын ящямиййяти нязяря алынмагла 

 

гиймятляндирмя 
мейарлары 

вариантларын гиймятляндирилмяси 

А Б Ж 

ясас фяалиййятя уйьун 
эялмяси 

0,4 0,1 0,1 

техники имканлар 0,05 0,1 0,15 

ялавя хяржляр 0,15 0,3 0,75 

Ишчилярин ихтисасынын тяляб 
олунана уйьунлуьу 

0,025 0,075 0,1 

Сон гиймятляндирмя 0,625 0,575 0,425 

Вариантын цстцнлцйц 1 2 3 
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Мейарларын ящямиййятини нязяря алмаг мцтлягдир. Якс тядгирдя нятижяляр 

дцзэцн олмайа биляр. 

Туристик хидмятляри цчцн няглиййат нювцнцн сечилмяси мисалында 
дяряжяляр васитясиля вариантларын гиймятляндирилмяси (садя вя яйани 

гиймятляндирмя методу) 

 

мейарлар Няглиййат нювц 

дямирйолу автомобил щава 

сурят вя ращатлыг 3 2 1 

сутка ярзиндя рейслярин 
сайы 

3 1 2 

етибарлылыг 2 1 3 

йцкгалдырма 1 2 3 

хидмят эюстярилян чоэрафи 
нюгтялярин сайы 

2 1 3 

дяйяри 1 2 3 

жями 12 9 15 

Вариантын цстцнлцйц  2 1 3 

 

ЫВ. Гярарын гябул едилмяси вя щяйата кечирилмяси 

Рящбяр тяряфиндян гябул едилян гярарларын тясир гцввяси табечиликдя 

оланларын бу гярарларын гябул едилмяси вя щяйата кечирилмясиндяки иштиракынын 

дяряжясиндян чох асылыдыр.бу иштирикын спектры чох эенишдир – цмумиййятля иштирак 

етмямякдян (рящбяр тяряфиндян гярарын тякбашына гябул едилмяси) гярарын 

рящбярля мцштяряк гябул едилмясиня кими (коллектив гярарлар). Иштиракетмя 

дяряжясинин сечилмясинин ясас амилляри кими табечиликдя оланларын пешакарлыьы, 

ихтисас сявиййяси, мясулиййяти вя вижданлы фяалиййяти ясас эютцрцлцр. 
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Рящбярлярин вя табечиликдя оланларын иштирак дяряжясиндян асылы олараг 
гярарларын гябул едилмяси формалары 

 

Рящбярин иштиракы 

                                                                                                                               Табечиликдя оланларын иштиракы 

 

    Коллектив гярар 

Тякбашына гябул 
едилян гярар 

Рящбяр гябул едил-
миш гярар щаггында 
мялумат верир вя 
верилян суаллара жа-
ваб верир 

Рящбяр гярар 
проектини тяклиф едир 
вя хырда дцзялишляр 
етмяйя хащиш едир 

Гярар рящбяр тяря-
финдян формалаш-
дырылыр вя тяклиф еди-
лян гярар вариант-
ларыны динляйир 

Гярар рящбяр тяря-
финдян формалашды-
рыландан сонра бир-
эя мцзакиря цчцн 
иряли сцрцлцр 

 

В. Гярарларын щяйата кечирилмясиня вя эюзлянилян нятижялярин ялдя едилмясиня 
нязарят 

1. Проблемин уьурлу щялли нятижясиндя о проблем щаггында мялумат 

компйцтер банкына дахил едилир вя эяляжякдя охшар проблемлярин щялли цчцн бир 

тяжрцбя кими истифадя едиля биляр. 

2. Арадан галдырыла билмяйян  проблемин ясас мцмкцн олан сябябляри 

ашаьыдакылар ола биляр: 

- проблем щаггында кифайят гядяб тясяввцрцн олмамасы; 

- проблемин йаранма сябябляринин йалныш мцяййян едилмяси; 

- тяклиф едилян гярар вариантларынын чатышмамазлыьы; 

- гиймятляндирмя мейарларынын натамам сийащысы; 

- мейарларын мащиййятинин йалныш тяйин едилмяси; 

- ишлянилмиш гярар вариантларынын там уйьун олмайан  гиймятляндирмя 

цсулу; 
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- гярарларын гябулу заманы сялащиййятин кифайят етмяйяжяк дяряжяси ; 

- гярарын щяйата кечирилмяси цчцн  о гядяр дя уйьун олмайан  цсул; 

- гярарын щяйата кечирилмяси цчцн лазыми нязарятин олмамасы. 

 

3.1.3.  Идаряетмя фяалиййятинин низама салма формалары 

 Тез-тез раст эялинян стандарт мясяляляр учун идаряетмя гярарлары 

идаряетмя фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн гайдалары тяйин едян норматив 

сянядлярдя тясвир едилир.  

Идаряетмя бюлмясинин функсийалары – идаряетмя функсийаларыны конк-

ретляшдирян даими характерли идаряетмя фяалиййятидир. 

Идаряетмя ямяйинин бюлэцсцнцн сявиййяляри вя мцвафиг норматив сянядляр 

 

Идаряетмя ямяйинин бюлэцсцнцн сявиййяляри Норматив сянядляр 

 

Идаряетмя функсийалары Идаряетмя структуру 

Идаряетмя бюлмясинин функсийалары Бюлмяляр щаггында ясаснамя 

Идаряетмя апараты  Вязифя тялиматлары 

 Идаряетмя ишляри  Идаряетмя ишляринин йериня йетирилмя графики 

Ямялиййатлар  Идаряетмя ишлярининйериня йетирмя проседурасы 

 

Идаряетмя апараты ишчиляринин вязифяляри - бюлмя функсийаларыны конк-

ретляшдирян даими характерли идаряетмя фяалиййятидир. 

Идаряетмя ишляри – йериня йетирмянин вахтыны вя нятижясини эюстярмяк иля 

ишчиляринин вязифялярини конкркретляшдирян  идаряетмя фяалиййятидир. 
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Ямялиййат – мцстягил аралыг нятижя иля тамамланан идаряетмя ишинин 

мярщялясидир. 

Проседура – идаряетмя ишлярини щяйата кечирмяк цчцн ямялиййатлар 

мяжмусудур. 

Ясаснамялярин, инструксийаларын вя идаряетмя проседураларын ишлянилмяси - 

мцяййян тезликлярнян тякрарланан ситуасийалар цчцн сямяряли тяшкилати 

гярарларын гябулу цчцн важиб кюмякчи васитядир. 

Стандарт мясялялярин щялли цчцн норматив сянядлярин ишлянилмясинин 

цстцнлцкляри: 

1. Функсионал вязифялярин щялли заманы ещтимал олунан нюгсанларын ашаьы 

салынмасы;  

2. Йени ишя гябул едилмиш ишчилярин тез вя кейфиййятли вязифяйя дахил олмасы. 

3. Ишчилярин гаршылыглы явязедилмяси. 

4. Идаряетмя фяалиййятинин даими тякмилляшдирилмя имканы. 

 

 

 

Щейятин идаря едилмяси хидмятинин идаряетмя фяалиййятинин мащиййятинин 
низама салынмасы  (мисал) 

 

Идаряетмя ямяйинин бюлэцсцнцн сявиййяляри Идаряетмя фяалиййятинин мащиййяти 

Идаряетмя функсийасы Щейятин идаря едилмяси 

Бюлмянин функсийалары (фрагмент) 1. ишчилярин гябулу, кечирмяси вя ишдян азад 
едилмяси 

2. кадрларын учоту 

3. ишчилярин фяалиййятинин гиймятляндирилмяси 
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Ишчиляря нязарят едян ямякдашларын вязифяляри (2.2. 
функсийасы)  

2.1. иштяйянлярин картотекаларынын апарылмасы 

2.2. шяхси вярягялярдя дяйишикликлярин апарылмасы 

2.3.  ямяк китабчаларынын апарылмасы 

Идаряетмя ишляри (2.2.вязифяляринин апарылмасы 
цзря) 

2.2.1. ишя гябул оланларын шяхси вярягяляринин 
тяртиб едилмяси 

2.2.2. шяхси вярягялярдя дцзялишлярин апарылмасы 

2.2.3. ишдян азад олан ишчилярин шяхси вярягяляринин 
архивя тящвил верилмяси 

Ямялиййатлар ( 2.2.2. идаряетмя фяалиййятинин 
йериня йетирилмя проседуру) 

2.2.2.1. вязифядя, мяважиблярдя, иш йертндя вя с. 
олан дяйишикляр щаггында ямирдян чыхарышларын 
чап едилмяси 

2.2.2.2. шяхси вярягяляря чыхарыш вя ясасларын(яризя, 
хидмяти мяктубларын вя с.)  тикилмяси  

 

Стандарт инструксийалардан мящрум едилян мцяссися дурмадан инкишаф едя 

билмяз… 5 ил планлы вя гейдя алынмыш ирялилямя 20 ил тясадцфи сынаглардан даща чох 

шей верир. 

Гаррингтон Емерсон 

 

3.1. мювзусуна аид йохлама суаллары: 

1. Идаряетмя гярарларына иряли сцрцлян тялябляр вя онларын типолоэийасы 

2. Идаряетмя гярарларынын гябулетмя вя  щяйата кечмя просесинин ясас 

мярщяляляри щансылардыр? 

3. Йаранан идаряетмя проблеминин тясвир едилмяси нежя  щяйата кечирилир? 

4.   Йаранан проблеминин сябябляринин муяййян едилмясинин ясас цсуллары 

щансылардыр? 

5. Гярар вариантларынын гиймятляндирмя цсуллары щансыдыр вя онларын 

тятбиг едилмяси нядян асылыдыр? 
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6. Рящбярлярин вя табечиликдя оланларын иштиракетмя дяряжясиндян асылы 

олараг гябул едилян гярарларын щансы методлары вар?  

7. Гярарын гябул едилмяси вя тятбиг едилмяси  нятижясиндя проблемин 

арадан галдырылмамасынян сас мцмкцн олан  сябябляри щансылардыр? 

8.  Идаряетмя ямяйинин бюлэцсц сявиййясиндян асылы олараг менежментдя 

щансы норматив сянядляр истифадя едилир? 

9.  Бюлмя вязифяляри, ишчилярин вязифяляри, идаряетмя ишляри вя ямялиййатлар 

арасында олан фярг нядядир? 

10. Менежментдя истифадя едилян норматив сянядлярин цстцн жящятляри вя 

нюгсанларыны садалайын. 
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Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. Пер. с англ. М.Аудит, 

ЮНИТИ, 1997 

Мювзунун мязмуну: 

 

3.2.1. Менежментин методлары 

3.2.2. Менежментдя моделляшдирмя 

3.2.3. Менежментин алятляри 

 

3.2.1. Менежментин методлары 

Менежментин методлары- тяшкилатын сямяряли инкишафыны тямин едилмяси 

мягсядиля мцхтялиф идаряетмя мясяляляринин щялли цчцн гайда вя проседурларын 

системидир. 

Менежментдя фяргляндирирляр: 

- тяшкилатын функсионал системалталрынын (подсистема) идаряетмя 

методлары; 

- менежмент функсийаларыны йериня йетирилмя методлары; 

- идаряетмя гярарларынын щазырланмасы вя гябул едилмяси методлары. 

Бринжи  груп методлар тяшкилатын структуру иля ялагядардыр. Бурада 

маркетинг, инновасийалар, истещсал, малиййя, щейят вя с.ишляр цзря идаряетмя 

ямяйинин функсионал бюлэцсц мювжуддур. 

Мцвафиг стурктур бюлмялярдя истифадя едилян методлар мягсядлярин 

гойулушунда вя онлара наил олмаг цчцн ишлярин тяркибинин мцяййян едилмсиндя  

Ик 
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Менежментин цчцнжц групуна  гярарларын гябул едилмяси мювгейиндян 

идаряетмя просесинин тясвири гойулмушдур. Буна мцвафиг бу груп методлар 

ашаьыдакылара айрылыр: 

- гярарларын щазырланмасы вя ясасландырылмасы методлары; 

- гярарларын сечилмяси методлары; 

- гярарларын реализасийа едилмяси методлары. 

Ады чякилян груплара мцвафиг тяжрцбядя тятбиг едилян менежмент 

методларынын тяркиби вя мащиййяти щазыркы курсун мцхтялиф бюлмяляриндя юз 

яксини тапыб. 

Менежментин бу вя йа диэяр мясяляляринин щялли цчцн гярар методларынын 

конкрет нювцнцн сечилмяси идаряетмя гярарларынын характериня (бах мювз 3.1.), 

идаряетмя цслубуна (бах мювз 4.3.) вя тяшкилатда менежмент системинин 

информасийа тяминатынын вя коммуникасийа шябякясинин структуруна(бах мювз 

3.3.) мцвафиг щяйата кечирилир. 

3.2.2. Менежментдя моделляшдирмя 

Менежментдя моделляшдирмя дедикдя -   тяшкилатын идаря едилмяси 

моделинин гурулмасы вя тятгиги баша дцшцлцр. 

Модел дедикдя тятгиг едилян обйектин ясас елементлярини вя ящямиййятли 

ялагяляринин даща йахын якс етдирян  мцкяммял вя мадди ойект баша дцшцлцр. 

Моделляшдирмянин мягсяди – тятгиг едилян ойектляр щаггында илк 

мялуматларда гейд олунмамыш, йени  мялуматларын алынмасы. 

Менежментдя даща эениш йайылмыш моделляшдирмя  нювляри 

ашаьыдакылардыр: 

- игтисади-рийази моделляшдирмя; 

- системли тящлил ясасында моделляшдирмя; 
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- охшатма(имитация) моделляшдирилмяси. 

Игтисади-рийази моделляшдирмя проблеми рийази мясяля формасында ифадя 

етмяйя имкан йарадыр. 

Менежментин нязярийяси вя практикасында эениш тядбиг едилян вя мцвафиг 

рийази апаратыны истифадя етмякля игтисади-рийази  моделлярин 5 ясас типини 

эюстярмяк олар: 

- рийази програмлашма моделляри; 

- теория графов нязяриййяси модели; 

- баланс моделляри; 

- ещтимал нязяриййяси вя рийази статистика моделляри; 

- ойун нязяриййяси модели вя с. 
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 Шяк. Игтисадит-рийази моделлярин тяснифаты 

игтисади –рийази моделляр 

габарыг 

динамик 

Квадрат 
шякилли 

Гейри-габарыг 

гейри-хятти 

хятти 

Няглиййат 
шябякяси вя 

маршрутларын 

рийази 
програмлашдырм

а модели 

Баланс модели 

Сащялярарасы 
баланслар 

Мадди 
баланслар 

Дяйяр балансы 

 

Шябякяли 
планлашдырма 

 

стохастик 

Менежментдя 
диэяр  

Рийази статистика вя 
ещтимал нязяриййяси 

модели 

Регрессив тящлил 

Статистик гярарлар 
нязяриййяси 

Дисперсион тящлил 

Кцтляви хидмят 

Стохастик 
програмлашдырма 

Рийази статистика вя 
ещтимал нязяриййясиня 

ясасланан диэяр моделляр 

Ойун нязяриййяси 
модели 

Гейри-стратеъи ойунлар 
(корпоратив) 

Стратеъи ойунлар 

Коалисийа ойунлары  

Гейри-коалисийа 
ойунлары 

Сонсуз ойунлар 

Сон ойунлар 

Матриса ойунлары 
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Системли тящлил моделляри  (СТ) гейри-мцяййянликля характеризя едилян зяиф 

гурулуша малик проблемлярин щялли цчцн истифадя едилир. Формал вя гейри-формал 

тясяввцрлярин щяллиндя проблемлярин щялли методларынын вя моделлярин ащянэиндя 

СТ ясас идяйасына мцвафиг олараг СТ моделляринин ашаьыдакылара айырырлар: 

- формал моделляр; 

- цмуми тяжрцбяни вя мцтяхяссислярин интуисийасыны истифадя едян евристик 

моделляр. 

Иммитасийа моделляринин методлары ашаьыдакылар цчцн истифадя едилир: 

- 

- фактики мялуматлар ясасында системин вя онун щиссяляринин давранышынын 

максимум йахын якс етдирилмяси; 

- 

-гярарларын гябул едилмяси заманы гейри-мцяййянлик дяряжясинин ашаьы 

салынмасы. 

Менежментин дахили вя харижи мцщитинин динамик дяйишиклийи шяраитиндя 

онлар даща эениш истифадя едилир. 
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Шяк. Системли тящлил моделляринин тящлили 

Системли тящлил моделляри 

еврестик моделляр 

ссенарийалар 

морфолоъи моделляр 

гярарлар аэачы 

мягсяд вя вязифялярин 
графалары 

  

Рийази 
програмлашдырма 

моделляри 

Ямялиййатларын тядгиги 
моделляри 

формал моделляр 

 

 

 
Ойун нязяриййяси 

модели 

 

лингвистик 

Иммитасийа моделляри 

мянтиги 

 

Стохастик 
програмлашдырма 

моделляри 
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Имитасийа просесинин ясас мярщяляляри 

 

 

 

 

Проблемин ифадя едилмяси 

системин сярщядляринин мцяййян 
едилмяси 

моделин ишляниб щазырланмасы 

Машин имитасийасынын  тяшкили тяминаты 

моделин програм тяминаты 

Моделин щазырланмасы  

реаллашдырма 

реализасийа 

йекун 
сяняд 

нятижялярин 
интерпретасийасы 

иммитасийа моделинини 
тятбиг етмяк йа йох 

моделин адекват олмасы 

йох 

йох 

файдасыз 

                 файдалы 
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Имитасийа модели методунун тятбиг етмя тяжрцбяси эюстярир ки:  

Гярарларын сахлама вя моделляш 

 

 

 

3.2.3. Менежментин алятляри 

Менежментин алятляри дедикдя менежмент мясяляляринин щяллиндя вя 

онларын информасийа, тяшкилаты вя методики тяминатында  истифадя едилян модел вя 

методларын мяжмуу баша дцшцлцр. 

Менежментин инструментариси чох рянэарянэдир. О мцряккяблийиня, 

тяйинатына, истифадя шяраитиня вя с.эюря фярглянян алятляри юзцня дахил едир. 

Даща эениш йайылмыш менежмент алятляриня ашаьыдакылар аиддир: 

- мягсядляр цзря идаряетмя системи(МБО); 

-планлашдырма, тянзиметмя вя нязарят мясяляляринин щялли цчцн  

ПАТТЕРН системи вя методикалары; 

обйектин вя харижи мцщитин вязиййяти щаггында 
мялумат 

гярары гябул едян шяхс 

информасийа системи ситуасийанын 
тящлили 
групу 

иммитасийа моделляринин комплекси 

баш 
мцтяхяссисл

ярин 
комитяси 
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- мягсядли комплекс програмларынын вя лайищяляринин планлашдырылмасы 

мясяляляринин щялли цчцн Перт системи вя методикалары; 

-експертизалар вя с. 

  Мягсядляр цзря идаряетмя системи – сон нятижяляря йюнялдилмиш вя ямяк 

коллективляринин йарадыжы потенсиалынын, йени идаряетмя методларынын  истифадяси-

ня ясасланан тяшкилатын идаряетмя системидир. 

Мягсядляр цзря идаряетмя системи вя консепсийасынын ясас анлайышы кими 

«щаким нятижя» анлайышы чыхыш едир. Беля щалда щаким нятижянин 3 нювцнц 

фяргляндирирляр: 

- коммерсийа фяалиййятинин щаким нятижяси (рентабеллик, дювриййя, даими 

вя дяйишян хяржляр вя с.); 

- функсионал фяалиййятинин щаким нятижяси (истещсал едилмиш мящсулун 

кямиййяти вя кейфиййяти, истещсал гцввясинин, хаммалын, енеръинин вя с. 

истифадяси); 

- коммерсийа вя функсионал нятижялярин ялдя едилмяси цчцн щаким нятижя-

ляр (щейятин мотивасийасы, тяшкилатда мцщит, иш вахтынын истифадя едилмяси вя с.). 

Мягсядляр цзря идаряетмя системинин ясас проседур елементляри 

ашаьыдакылардыр: 

- «щаким нятижя» консепсийасынын формалашдырылмасы вя ситуасийанын 

тящлилини якс етдирян мягсядлярин мцяййян етмя просеси; 

- йаранмыш шяраитя мцвафиг олараг ижрачыларын сечилмяси, тядбирлярин 

характерини мцяййян едилмяси, харижи мцщитин реаксийасынын гиймятляндирилмяси 

ситуасийалы идаряетмя просеси; 

-фяалиййятин нятижяляринин динамик гиймятляндирилмясини вя эярякли 

тядбирлярин оператив щазырланмасыны дахил едян нятижяляря нязарят просесидир. 
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МБО системиндя идаряетмя просеси 

 

 

 

мягсядлярин мцяййян 
едилмяси просеси 

ситуасийалы идаряетмя просеси нятижяляря нязарят просеси 

мцщцм 
дахили вя 
харижи 
амилляр 

идаряетмя  
вя 
тясиретмя 
цсуллары  

Фяалиййятин ясас 
мягсяди нядян 
ибарятдир? 

Тяшкилат щансы 
нятижяляри ялдя 
едир? 

Тядбирляр курсунун вя 
коммерсийа 
идейаларынын 

щазырланмасы. Тяшкилатын 
ясас мягсядляринин, 

стратеэийанын, нятижялярин 
мцяййян едилмяси 

тящлил мягсядлярин мцяййян 
едилмяси 

Мян шяхсиййят 
олараг щансы 
нятижяляри ялдя 

етмяк 
истяйирям? 

Истещсал вя щяйатилик 
планларынын тяртиб 

едилмяси 

Нятижялярин 
гиймятляндирилмя

си 

нятижяляр 

Щансы коммерсийа 
нятижяляри ялдя 

едилиб? 

Коммерсийа  
фяалиййятиня сябяб 

олан щансы нятижяляр 

Тядбирляр: 

-тягвим планларына 
дахил олмаг цчцн; 

-Иллик планларда учот 
цчцн; 

Ишдя вя щяйатда 
мяним тяряфимдян 
щансы наилиййятляр 

ялдя едилб? 

 

Инадлылыь 
вя 

йарадыэы 
йанашма 

идаряетмя 
методлары 

щярякят 

инсанлар 

мцщит 
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ПАТТЕРН методикасы – мягсядлярин структурларынын формалашмасы вя 

гиймятляндирилмяси цчцн нязярдя тутулуб. РЕНД корпорасийасынын «Хониуелл 

Инк» фирмасы тяряфиндян щазырланыб. 

ПАТТЕРН методикасынын мярщяляляринин якс етдирян ясас елементляр 

ашаьыдакылардыр: 

 

Експертиза- мцяййян структура малик олмайан проблемлярин груп 

гиймятляндирилмясинин формалашдырылмасына йюнялдилян тядгигат просесидир. 

Експертиза просесинин 
схемасы

мягсядляр аэажы 

ссенарийалар 

нисби ящямиййятлилик 
коеффисиенти 

Гаршылыглы файдалылыг 
коеффисиенти 

Ишлянилмя вязиййятинин вя 
мцддятинин коеффисиенти елм вя техниканын 

инкишаф 
перспективляри 

компй
утер 

Щазыр
кы 

вахта 

олан 
гиймятля
ндирмя 
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Гиймятляндирилян обйектлярин мцряккяблийи експертлярдя жидди психолоъи 

чятинликляр йарада биляр. Она эюря дя експертляря башланьыж мясяля явязиня 

експерт гиймятляндирилмяси цчцн експертляря диэяр тип мясяля (оналара ращат 

олан гойулушда) тягдим едилир ки, ондан алынан информасийанын тящлили нятижя-

синдя  башланьыж мясялянин щяллиня эятириб чыхаражаг. 

Тядгиг едилян обйектлярин експерт гиймятляндирилмяси мясяляляринин 

ашаьыдакы типлярини фяргляндирирляр: 

- гоша мцгайися мясяляляри; 

- 

- тяснифат мясяляляри; 

- рящям гиймятляндирилмяси мясяляляри. 

Груп гиймятляндирилмясинин формалашдырылмасы просесиндя ашаьыдакы 

методлар истифадя едилир: 

Експерт гиймятляндирилмясинин 
башланьыж мясяляляринин гойулушу 

Експертляр тяряфиндян щялл едилян 
мясялялярин типинин сечилмяси 

Груп гиймятляндирилмясинин 
формалашдырма методунун сечилмяси 

1 експерт Н експерт 

Експерт мялуматларынын ишлянилмяси 
методунун сечилмяси 

експертлярин 

гаршылыглы ялгяси 

гиймятляндирмя 
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- «дяирми маса» методу – експертляр арасынада мялуматларын сярбяст 

дяйишдирилмяси; 

- «зещни щцжцм» методу – експертлярин цнсиййятинин гисмян низама 

салынмасы; 

- якс ялагядян истифадя етмякля  Делфи методу; 

- експертлярин бири-бириндян изолйасийасы шяраитиндя груп гиймятляндирил-

мясинин формалашдырылмасы методлары. 

Експерт мялуматларынын ишлянилмяси вя нятижя гиймятинин алынмасы цчцн: 

-  статистик методлар; 

- жябр методлары; 

- 

Статистик методлар о фярзийяйя ясасланыр ки, експертлярин гиймятлян-

дирилмясинин щягигятдян кянара чыхмасы фювгялади сябябляр ужбатындан баш 

верян.  Буна эюря дя, мцшащидялярин ишлянилмяси цчцн стандарт статистик 

методларын истифадя едилмяси мцмкцндцр. 

3.2. мювзусуна даир суаллар: 

1. «Менежмент методу» категорийасына тярифи верин вя ясас характерис-

тикаларыны гейд един. 

2. Идаряетмя просесиндя истифадя едилян менежмент методларыны нежя 

груплашдырмаг олар? 

3. Щяр –щансы менежмент функсийасынын йериня йетирилмясиндя истифадя 

едилян методларын мисалыны эюстярин. 

4. Гярарларын гябул едилмяси просесинин щяр-щансы мярщялясиндя истифадя 

едилян методларын мисалыны эюстярин. 
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5. Менежментдя моделляшдирмянин мягсядини ифадя един. 

6. Идаряетмя мясяляляринин щяллиндя истифадя едилян моделлярин ясас 

нювлярини характеризя един. 

7. Гярарларын сахланылмасы вя моделляшдирилмяси имиьасийа системинин 

цмуми характеристикасыны эюстярин. 

8. «Менежментин алятляри» анлайышынын тярифини верин  вя ясас яламятлярини 

эюстярин. 

9. Даща чох танынмыш менежмент алятлярини характеризя един. 

10. екперт информасийасынын ишлянилмяси цчцн истифадя едилян статистик 

методлар мисалыны эюстярин. 
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Мювзунун мязмуну:  

3.3.1. Менежментдя коммуникасийаларын анлайышы вя мащиййяти 

3.3.2. Коммуникасийа просесинин структуру 

3.3.3. Коммуникасийа барйерляри вя онларын арадан галдырылмасы 

3.3.4. Тяшкилатларда информасийа системляри 

 

3.3.1. Менежментдя коммуникасийаларын анлайышы вя мащиййяти 

Ики вя даща чох инсанлар арасында информасийанын дяйишилмя просеси 

коммуникасийа адланыр. 

Коммуникасийаларын мягсядляри. 

1. Идаряетмя обйектляри вя субйектляри арасында информасийанын сямяряли 

мцбадилясинин тямин едилмяси. 

2. Информасийа мцбадиляси просесиндя щяхслярарасы мцнасибятлярин 

тякмилляшдирилмяси. 

3. Айры-айры ямякдашлар вя груплар арасында информасийа мцбадиляси 

цчцн информасийа каналларынын тяшкили вя онларын вязифя вя щярякятляринин 

координасийасы. 

4. Информасийа ахынларынын тянзимлянмяси вя сямярялиляшдирилмяси. 

Информасийа мцбадиляси цсулундан асылы олараг:  



 169

- шифащи цнсиййят ясасында шяхслярарасы вя йа тяшкилаты коммуникасийалар; 

- йазылы информасийа мцбадиляси ясасында коммуникасийалар фярглянир. 

Шяхслярарасы коммуникасийалар: 

- формал вя йа рясми; 

- гейри-формал ола биляр. 

 

 

 

 

 

 

Формал коммуникасийалар тяшкилатын сийасяти, гайдалары, вязифя 

тялиматлары иля мцяййян едилир вя формал каналлар васитясиля йериня йетирилир. 

Гейри-формал коммуникасийалар тяшкилатын цмуми гайдаларына риайят 

етмирляр, онлар ишчиляр арасында мцяййян едилмиш мцнасибятляр ясасында щяйата 

кечирилир. 

Гейри-формал коммуникасийалар шябякяси ишчилярин формал тяшкилаты 

коммуникасийалар васитясиля ялдя едя билмядикляри информасийалары билмяк цчцн 

имкан йаралыр. 

  Гейри-формал коммуникасийалар шябякяси коммуникасийаларын 

еффектиня мянфи тясир эюстяря биляжяк шайялярин бурахылмасына беля 

игтидарындадыр. 

  Гейри-формал  коммуникасийалар каналлары иля ютцрцлян типик 

информасийалар ашаьыкылар ола биляр: 
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-ишчилярин эюзлянилян ихтисары; 

- ишя эечикмяйя эюря йени жяза тядбирляри; 

- тяшкилатын структурунда дяйишикликляр щаггында вя с. 

Беля шайялярин йайылмасынын гаршысыны алмаг цчцн ики йанашма 

мювжуддур: 

- формал коммуникасийа каналлары васитясиля максимум информасийанын 

йайылмасы; 

- гейри-формал  коммуникасийалар шябякясинин щявясляндирилмяси вя 

гаршылыглы информасийа ялагяси цчцн менежерлярин щямин шябякяляря дахил 

едилмяси. 

Формал тяшкилаты коммуникасийалар арасында ашаьыдакылары 

фяргляндирирляр: 

1. Шагули  - бурада информасийа ийерархийанын бир сявийясиндян диэяриня 

ютцрцлцр; 

2.  Цфцги - мцхтялиф шюбяляр арасы. 

Шагули коммуникасийалар юз нювбясиндя : 

1. Йцксялян – информасийа ашаьыдан йухарыйа.Коммуникасийанын бу 

нюву цчцн фяалиййятин бу вя йа диьяр нювцнц гиймятляндирмяк цчцн 

менежерляря лазым олан информасийанын 

2. Азалан –йухарыдан ашаьыйа йериня йетирилир. Коммуникасийанын бу 

нюву рящбярликля билаваситя ялагядадыр вя ишчиляря нязарят цчцн истифадя едилир. 

Шяхслярарасы коммуникасийалары вербар (шифащи) вя  гейри-вербар , йяни 

сюзлярдян истифадя етмядян информасийанын ютцрцлмяси (сясин тонуна эюря, 

йестляр васитясиля). 

3.3.2. Коммуникасийа просесинин структуру 
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Коммуникасийа просесиндя дюрд ясас цнсцр фяргляндирилир: 

1.  эюндярян – информасийанын йыьылмасыны вя ютцрцлмясини тяшкил едян 

шяхс; 

2. мялумат; 

3. канал вя йа информасийанын ютцрцлмя васитяси; 

4. информасийаны алан шяхс. 

Информасийа мцбадиляси просеси гаршылыглы ялагядя олан мярщяляляри дахил 

едир; 

идейанын йаранмасы вя йа информасийанын сечилмяси; 

информасийанын ютцрцлмя каналынын сечилмяси; 

мялуматын ютцрцлмяси; 

мялуматын шярщ едилмяси. 

 

 

 

Коммуникасийа просесинин щяр бир мярщялясиндя коммуникасийа каналларынын 

вя мцхтялиф нювляринин хцсусиййятлярини нязяря алмаг лазымдыр. 

Коммуникасийаларын характеристикасы 

Коммуникасийанын нювц Коммуникасийа 
просесинин мярщяляляри 

Коммуникасийа 
каналлары 

шяхслярарасы Идейанан йаранмасы вя йа 
информасийанын сечилмяси 

Шифащи ютцрцлмя 

эюндярян идейа мялу
мат 

ала
н 

Аланын 
реаксийа
сы 

формалашды
рыр вя йа 
сечир 

Канал
ы сечир 

Каналла 
ютцрцр 

Шярщ  
едир 
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йазылы мялумат ясасында Информасийанын ютцрцлмя 
каналынын сечилмяси 

Мцшавиряляр 

формал Информасийанын ютцрцлмяси Телефон данышыглары 

Гейри-формал Алан тяряфиндян информасийанын 
шярщ едилмяси 

Йазылы  ютцрцлмя 

шагули Мялуматын реализасийасы Хидмяти мяктублар 

цфцги  щесабатлар 

вербал  Електрон почтасы 

Гейри-вербал  Компйутер шябякяси 

  

Коммуникасийа шябякяси вя просесляри формалашдырылмасы, еляжя дя 

коммуникасийа каналларынын вя васитяляринин  сечилмяси фяалиййят сащясиня 

мцвафиг олараг мцяссисянин тяшкилаты структурунун лайищяляшдирилмясиндян 

сонра щяйата кечирилир. Коммуникасийа цсулларынын регламентини якс етдирян 

коммуникасийа гярарлары менежментин щяр бир ийерархик сявиййяси цчцн тяйин 

едилмялидир вя конкрет вязифяли шяхсляря чатдырылмалыдыр.  

3.3.3. Коммуникасийа манеяляри вя онларын арадан галдырылмасы 

Информасийаны алан шяхс онун мащиййятини информасийа эюндярян 

тяряфиндян мяна етибариля там баша дцшцрся Яэяр менежер, йяни эюндярян 

тяряфиндян информасийайа О коммуникасийа мцвяффягиййятли щесаб едилир ки, 

Якс щалда сямярясиз коммуникасийа йер алыр. 

Мувяффягиййятли комунникасийанын имканларынын азалмасына сябяб олан 

амилляр коммуникасийа манеяляри адланыр. 

Макро- вя микросявиййяли коммуникасийа манеяляри фяргляндирилир. 

Коммуникасийаларын макро манеяляри мувяффягиййятли комунника-

сийалара цмумиликдя тясир едир. 

Коммуникасийаларын микро манеяляри ися мувяффягиййятли комунника-

сийалара конкрет мящдуд сащялярдя тясир едир. 
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Коммуникасийаларын макро манеяляри Коммуникасийаларын микро манеяляри 

 

Информасийа шябякяляринин йцклянмяси вя 
информасийанын тящриф едилмяси 

Информасийа мянбяйинин (эюндярянин) 
информасийа алана(адресата) мцнасибяти 

Даща мцряккяб информасийайа тялябат Адресатын информасийа мянбяйиня мцнасибяти 

Ишэцзар ялагялярин ьейнялмиляшдирилмяси вя харижи 
диллярин ролунун артмасы 

Информасийа алан тяряфиндян чохмяналы сюзлярин 
мянимсянилмяси 

Якс ялагянин олмамасы 

 

Мувяффягиййятли комунникасийанын он ясас гайдасы 

1. Коммуникасийа гаршысыныда конкрет идейанан мцяййян едилмяси 

2. Щяр коммуникасийанын щягиги мягсядини тящлил едилмяси 

3. Щяр коммуникасийа ятрафында физики вя инсани ятрафы тящлил едилмяси 

4. Коммуникасыйанын планлашдырылмасында башгалары иля мяслящятляш-

дирилмяси 

5. Мялуматын мащиййятиня вя интонасийасына диггят йетирилмяли 

6.Имкан дахилиндя мялумата адресат цчцн файдалы олан информасийаны 

дахил един 

7. Коммуникасийанын ишлямясини диггят нязяриндя сахлайын 

8. Коммуникасийаны тяк бу эцня дейил, сабащ цчцн дя мцяййян  един 

9. чалышын ки.  

10. Башгалары динлямяйи бажарын 

 

3.3.4. Тяшкилатларда информасийа системляри 
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Информасийа – идаряетмя просесиндя ямяйин предмети вя инсанлар 

арасында коммуникасийа васитясидир. 

Идаряетмя цчцн истифадя едилян информасийа ашаьыдакылара айрылыр: 

идаряетмя вязифясиндян асылы олмайараг формалашан база информасийасы; 

конкрет идаряетмя мягсяди цчцн йыьылан жари,мцнтязям вя йа бирдяфялик 

информасийа. 

Жари информасийа юз нювбясиндя: 

 сянядлярля ясасландырылмыш, сянядлярдя гейд едилмиш информасийайа 

(щесабатларда, мцщасибат вя с. сянядлярдя); 

сянядлярля ясасландырылмамыш (телефон данышыглары, мцшавиряляр, шяхслярарасы 

ялагяляр вя с.) 

идаряетмя нюгтейи-нязяриндян информасийа ашаьыдакы кими тяснифляшдириля 

биляр: 

          игтисади;    

тяшкилати; 

сосиал; 

техники.       

Тяшкилатын информасийа тяминатынын инкишафы идаряетмя просесинин 

информасийа тяминатына гаршы олан тялябляри ящямиййятли дяряжядя дяйишдириб. 

Мцасир шяраитдя тяшкилатлар хариж мцщитин вязиййяти щаггында олан цмуми 

информасийаданса даща спесифик вя мцяййян мягсядя йюнялдилмиш информасийа-

йа тялябат дцйцрлар. 
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Тяшкилатын информасийа тялябатларынын инкишафы 

 

 

 

Роророро 

 

 

 

 

 

 

1960 

1970 

 

 

 

1980 

 

 

Мала 
орийента

сийа 

Иримигйаслы истещсал                            эениш спектрлы комму- 

Цмуми информасийа 

Фяргляндирилмиш тяляб                           мягсядйюнлц ялагяляр 

Спесифик информасийа 

Мцштярийя 
орийентасийа 

Мцштяри  капитал 
кими 
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Йыьылан информасийанын типинин тякамцлц 

 

 

базар сечилмиш сегмент сегмент 

Мцштяри щаггында 
цмуми 

информасийа 

Мцштяри щаггында 
цмуми информасийа 

 

Мцштяринин яввялки 
давранышы 

Диалог 

партнйорлуг 

Статистик сявиййя 
 

Динамик сявиййя 

 

Мцштяри иля гаршылыглы 
ялагя 
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Информасийа системи –идаряетмя просесинин  лазыми информасийа иля тямин 

етмяси цчцн комплекс ямялиййатларын реализасийа едилмясиня кюмяк едян 

гаршылыглы ялагядя олан елементлярин (мягсядлярин, принсиплярин, методларын, 

васитялярин вя с.) мяжмуудур. 

Мцяссисядя менежментин тяркиб щиссяси кими чыхыш едян информасийа 

системи юзцндя щям локал ( дахили коммуникасийалары тямин етмяк цчцн), щям 

дя глобал (алтсистемин харижи коммуникасийаларына хидмят едян) системляри 

дахил едир.  

 

 

 

 

 

Информасийа системинин схеми 
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Муасир информасийа системляринин истифадячиси ашаьыдакылар 

-юз иш йериндян лазым олан информасийаны мялуматлар банкында ахтарышыны 

щяйата кечирмяк; 

-рийази моделлярин мцряккяблийиндян асылы олмайараг лайищя, малн вя 

башга идаряетмя мясялялярини онларын тясвири вя илкин мялуматлар ясасында щялл 

етмяк вя.с. 

Гейд едилян имканлар мцвафиг олараг ашаьыдакы кими реаллашдырылыр: 

-информасийа-ахтарыш системляри (ИАС); 

- щесаблама-мянтиги системляр; 

истифадячинин ишлятдийи 
дил 

тядгигатчы информасийа системи 
щаггянда 

информасийа 

транслйасийа 

Идаряедян програм 

Модел 
банкы 

Информа 

сийа банкы 

Хцсуси рийази тяминат 
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-експерт системляри. 

Информасийа-ахтарыш системляри тябии дилдя сорьу апармаьа имкан йарадыр. 

Беля щалда жаваб информасийа щесабына тяк ашкар щалда дейил, щям мянтиги 

нятижяляр вя щесабламалар ясасында формалашыр. 

Щесаблама-мянтиги системляр програмларын китабхана цчлубу иля 

тяшкилиня ясасланыр. 

Експерт системляри (имитасийа системляри) рийази моделлярин кюмяйи иля 

формализация чятин вя  йа мцмкцн олмайан  йерлярдя истифадя едилир. Онлар 

мянтиги-лингвистик моделлярин истифадясиня  ясасланыр.  

Менежментдя вя лайищяляшдирмядя лаща чох еффекти автоматлашдырылмыш 

информасийа системляри тямин едир(ЖАД/ ЖАМ).Онлар мцхтялиф сащяляр цзря 

фяргляндирилирляр вя ашаьыдакылары юзляриня дахил едирляр: 

- елми тядгигатларын автоматлашдырылмыш системляри (ЕТАС); 

-автоматлашдырылмыш лайищяляшдирмя системляри (АЛС); 

- истещсалын технолоъи щазырлыьынын автоматлашдырылмыш системи (ИТЩАС) вя 

технолоъи просеслярин идаря едилмясинин автоматлашдырылмыш системляри (ТПИЕАС) 

вя с. алтсистемляр. 

3.3.мювзусу цзря йохлама суаллары 

1. Менежментдя коммуникасийаларын мащиййяти нядян ибарятдир? 

2. Коммуникасийаларын ясас нювлярини садалайын. 

3. Рящбяр вя тяшкилатлар цчцн коммуникасийаларын мащиййяти ня цчцн бу 

гядяр бажибдир? 

4. Информасийа мцбадиляси просесинин ясас елементлярини садалайын. 

5. Тяшкилатда информасийа мцбадиляси просесини тясвир едир. 
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6. Даща эениш йайылмыш коммуникасийа каналлары мисалларыны эюстярин. 

7. Коммуникасийа манеяляри мисалларыны эюстярин. 

8.  Коммуникасийа манеяляринин арадан галдырылмасы васитялярини тящлил 

един. 

9. Коммуникасийаларын еффективлийиня тясир едян амилляри садалайын. 

10. Идаряетмя просесиндя информасийанын ролу нядяр ибарятдир? 

11. Тяшкилатларын информасийа тяминатына гаршы олан тяляблярин тякамцлц-

нц характеризя едян. 

12.Нцмуняви информасийа системинин структуруну тясвир един. 

13. Тяшкилатларда истифадя едилян информасийа системляринин ясас типлярини 

садалайын вя характеризя един. 
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4.1.1. Сялащиййятлярин ютцрцлмясинин мащиййяти 

Сялащиййятлярин ютцрцлмяси (делегирование)  йериня йетирмя мясулиййятини юз 

цзяриня эютцрян шяхся вя йа група вязифя вя сялащиййятлярин бир щиссясинин 

верилмяси демякдир.  

 Сялащиййятлярин ютцрцлмяси  йцксяк ихтисаслашмыш айры-айры шяхсяляря вя 

груплара  мцнасибятдя истифадя олунур. 

 Сялащиййятлярин ютцрцлмясинин мягсяди: 

- рящбярлярин ишини  азалтмаг, онлары икинжи дяряжяли  жари мясяляляря бах-

магдан азад етмяк вя идаряетмянин стартеъи вя перспективли вязифяляринин щялли 

цчцн даща йахшы шяраит йаратмаг; 

- идаряетмянин ашаьы щялгяляринин  ямяк габилиййятини артырмаг; 

- «инсан амили»ни фяаллашдырмаг, ишчилярин  ишя мараьыны  артырмаг. 

 Бунун цчцн ютцрцлян сялащиййятлярин  зярури  мигйас вя щяжми о дяряжядя 

олмалыдыр ки, ишчиляри мотивляшдирмяйя, онларын пешякарлыг сявиййясинин   йцксял-

мясиня, юз ямякляринин нятижяляриндян мямнун олмаьа  имкан йаратмыш олсун.  

 Ютцрцлян сялащиййятлярин  оптимал щяжми мцхтялиф амиллярдян, ясасян дя 

ашаьыдакылардан  асылыдыр : 

-  мцяййян ишчийя сялащиййятлярин  кюнцллц ютцрцлмясини реаллашдырмаг им-

канларындан; 

- ишчийя ютцрцлян сялащиййятлярин онун гябул етдийи тапшырыгларын 

харарктериня уйьунлуьундан. 
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Сялащиййятлярин  кюнцллц ютцрцлмяси  просеси ашаьыдакы мярщяляляри юзцндя 

жямляшдирир.  

- ишчиляря  конкрет фярди тапшырылгарын  верилмяси; 

- мцвафиг сялащиййят вя ресурсларын табечиликдя олан ишчилярин ющдясиня 

верилмясы; 

- верилян тапшырыглары йериня йетиримякдя табечиликдя олан ишчилярин 

вязифяляринин формуля едилмяси. 

 Менежментдя сялащиййятлярин кюнцллц ютцрцлмясинин   расионаллыьынын ясас 

принсипляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

- ващидрящбярлик -  ишчи тапшырыг алыр вя онун йериня йетирилмясиндя    бир 

няфяр ряисин гаршысында мясулиййят дашыйыр; 

- уйьунлуг - йериня йетириляжяк вязифялярин мязмуну ишчинин 

сялащиййятляринин харакетериня уйьун олмалыдыр; 

- координасийа - ишчийя  верилян йени тапшырыглыра уьун сялащиййятлярин тяркиби  

динамик олараг корректя едилмялидир 

- кифайятлилик -  мясуллиййятлилийин мигйасы ямякдашын фярди имкан щяддини 

ашмамалыдыр. 

- мотивлилик - мясулиййятлилийин  эенишляндирилмяси мяважибин,  щакимиййятин 

вя йа лидерлийин артмасы иля мотивасийа олунмалыдыр.  

 

4.1.2. Сялащиййятлярин нювляри 

 

Сялащиййятлярин  ютцрцлмяси  просеси сялащиййят вя  мяслулиййятлярин 

цзяриндя гурулур.  
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Мясулиййят - ишчинин  она щяваля олунмуш вязифяляри йериня йетиримяк вя 

онларын   гянаятбяхш щялл олунмасына жавабдещлийидир. 

Мясулиййят  юзлцйцндя  айры-айры ишчилярин юз цзярляриня эютцрдцкляри 

ющдялчилийи якс етдирдйиндян, о, юзцнцн табечилийиндя олан ишчиляря ону  йенидян 

ютцря едя билмяз.  Важиб дейил ки, щяр щансы бир вязифянин йериня йетирилмяси цчцн 

цзяриня мясулиййят гойулан ишчи ону шяхсян  юзц йериня йетирсин, амма о,  

щямин ишин  гянаятбяхш ( гейри- гянаятбяхш) щялл олунмасында мясулиййят 

дашыйыр.  

 Сялащиййят - бу, кюнцллц олараг верилмиш вязифянин йериня йетирилмяси цчцн 

тяшкилатын ресурсларындан истифадя етмяйя верилян мящдуд щцгуглардыр. 

 Сялащиййятляри   щакимиййятля   гарышдырмаг олмаз. Сялащиййят мцяййян 

вязифяни тутан ишчинин  ня  едя биляр щцгугну мцяййян едирся,  щакимиййят 

щягигятян ня едя биляжяйини мцяййян едир. Сялащиййятляр олмадан беля 

щакимиййятя малик олмаг олар.  

 

 

  

Хятти сялащиййятляр - сялащиййятлярин билаваситя  ряисдян табечиликдя олан 

ишчийя,  ондан  онун табечилйиндя  олан ишчийя  ютцрцлмясидир.  

 Хятти сялащиййятляр тяшкилатда  рящбярликля табечиликдя оланлар арасында 

мювжуд олан щакимиййят мцнасибятляри системини якс етдирир.  

Сялащиййятляр 

Хятти Штаб 
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Хятти сялащиййятлярин ютцрцлмяси тяшкилатын идаряетмя сявиййяси иерархийасыны 

йарадыр вя команда зянжири адланыр.   

 Штаб сялащиййятляри - бу, хятти сялащиййятляр верилмиш рящбяря, еляжя дя штаб 

ишчиляриня мяслящят вермя вя йа кюмяк етмя щцгугудур.  

         

 

 

 

 Штаб апаратынын тювсиййяверижи сялащиййятляри ясасян хятти рящбярлийня 

мяслящят верилмяси иля мящдудлашыр.  

Штаб сялащиййятляри 
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Мцтляг разылашма проседурунун дахил едилмяси тиювсиййяедижи 

сялащиййятлярин эенишлянмясини тямин едир вя мцяййян гярарларын штаб апараты иля 

разылышмасыны хятти рящбярлийин ющдясиня гойур.  

Паралел сялащиййятляр  юзцндя штаб сялащиййятляринин эяляжякдя 

эенишляндирилмясини вя хятти рящбярлийин гябул етдийи гярарлары рядд етмяк 

щцгугуну бирляшдирир.  

Функсионал сялащиййятляр штаб аппаратына юз копетенсийалары дахилиндя 

мцяййян щярякятляри етмяйи  тяклиф вя йа гадаьан етмяк щугугунун 

верилмясини  ифадя едир.  

Штаб функсийаларынын вя сялащиййятляринин щяйата кечирилмяси зярурилийи  

тяшкилатларда хцсуси штаб (инзибати) апаратынын формалашмасыны шяртляндирир.   

Инзибати аппартын ясас мцхтялифлийи ашаьыдакылара айрылыр: 

Мяслящятчи аппарат; 

Хидмят аппараты; 

Шяхси  аппарат.  

Мяслящятчи аппараты мцвяггяти вя йа щямишялик олараг  мцяййян профилли 

мцтяхясислярдян формалашдырылыр, онларын ющдяликляриня  хцсуси щазырлыг тяляб 

едян проблемляр (щцгуги проблемляр, йени вя йа хцсуси технолоъийа, рерсоналын 

юйрядилмяси вя ихтисасларынын ратырылмасы вя с.) цзря хятти рящбярлийя мяслящятлярин 

верилмяси дцшцр. 

Хидмят апараты мящлящятчи функсийасы иля йанашы  щям дя хидмят 

функсийасыны йериня йетирир. Хидмят  апаратынын   даща чох типик сащяляриня  

маркетинг тядлдгигатлары, малиййяляшдирмя, планлашдырма, мадди-техники 

тяжщизат вя с. дахилдир 

Шяхси аппарат - бу хидмят апаратынын  башга бир варианты олуб, рящбярин 

катибя вя кюмякчисиндян формалашыр. Тяшкилатларда   бахмайараг  ки, шяхси 
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аппарат ишчиляринин рясми  сялащиййятляри йохдур, амма онлар бюйцк  

щакимиййятя малик ола билирляр.  

 

 4.1.3. Мяркязляшдирмя вя мухтариййят.  

Сялащиййятлярин ютцрцлмяси «мяркязляшдирмя вя «мухтариййят»»анлайышлары  

иля сых ялагялидир.  

Мяркязляшдирмя идаряетмя вязифяляринин тямяркцзляшмяси демякдир.  

Мухтариййят идаряетмя вязифяляринин мцяййян яламятляр цзря бюлэцсцдцр: 

- функсионал сащя  (тяжщизат, истещсал, маркетинг вя с.); 

- фяалиййят  ардыжыллыьы; 

-идаряетмя обйекти; 

-проблемлярин щялл едилмяси мярщяляси (гярарларын щазырланмасы, щяйата 

кечирилмяси, нязарят); 

-мясялялярин  характери (тякрарланан, инновасийа вя с.); 

-мякан, заман, кейфиййят вя кямиййят. 

Гейд едилян яламятляр мяркязляшдирмянин вя  мцвафиг олараг 

мухтариййятын дя жящятляри щесаб едилир.  

Идаряетмя вязифяляри бюлэцсцнцн ясас нювляри: 

- функсионал бюлэц - иерарихийанын йухары сявиййяляриндя функсионал сащяляр 

вя ашаьы сявиййяляриндя ися мцвафиг олараг ямялиййатлар, проседурлар вя  

гябуллар цзря бюлэцдцр. 

- дивизионал бюлэц - бизнесин бцтцн сфералары, ясасян дя  ярзаг груплары вя 

йа истещлакчы груплары цзря бюлэцдцр; 
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- реэионал бюлэц - реэионлар цзря вя щяр шейдян яввял сатыш сащяляри  цзря 

бюлэцдцр; 

- фаза бюлэцсц - мясялялярин фазалар цзря йериня йетирилмясиня эюря 

бюлэцдцр; 

- мясялялярин мцхтялиф нюв бюлэцляринин комбинасийалары. 

Сялащиййятлярин ютцрцлмясинин форма вя  мигйасы сон нятижядя менежмент 

системинин тяшкилатда мяркязляшдирмя дяряжясини, шюбялярин вя онларын  

рящбярляринин тяшяббцскарлыьынын инкишафыны,  мцстягиллийини вя тясяррцфат 

мясулиййятини мцяййян едир.  Менежментин мяркязляшмя дяряжяси  щяр шейдян 

яввял  мцяссисядя  гябул едилмиш тяшкилати идаряетмя структурунун характериндя 

юзцнц эюстярир. О,  хяттидян  хятти-штаба вя функсионал структурлара кечдикдя 

азалыр.  

Мцасир тяжрцбядя    идаряетмянин мухариййятляшдырылмясы   мейилляри «дахили 

сащибкарлыг»  (интрапренерства)  рущунун инкишафына йол ачыр. Мцасир 

сащибкарлыьын идареяедилмяси консепсийасында мухтарййятя  менежердя йени 

дцшцнжя тярзинин, вя давраныш гайдаларынын формалашмасына  шяраит йарадан бир 

просес кими бахылыр.  

 

4.1.4. Сялащиййятлярин ютцрцлмясинин еффективлийи. 

 

Сялащиййятлярин ютцрцлмясинин   сямярялилийинин аз олмасы сябябляри 

Рящбярин сялащиййятлярини 
ютцрмяк  истямямяси 

Табечиликдя оланларын юз цзяриня мясулиййят эютцрямяк 
истямямяси  

 

Табечиликдя оланлара  инамсыздыг Юзцн  щялл етмякдянся  ня етмяк лазым олдуьуну ряисдян 
сорушмаг даща ращатдыр,  

Риск горхусу Етдийи сящвя эюря тянгид горхусу 
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Нязарятин щяйата кечиримя 
чятинлийи 

Тапшырыьын мцвяфягиййятли йериня йетирилмяси цчцн лазым олан 
информасийа вя ресурсларын олмамасы 

«Эцжлц» шяхсляр тящлцкя йарада 
биляр 

Ишля щяддян артыг йцклянмя 

Гярар гябул етмяк чятинляшир Юзцня инамын  олмамасы 

Табечиликдя оланларла  даща сых 
мцнасибятляр тяляб олунур.  

Ялавя мясулиййяти цзяриня эютцрмяк цчцн стимулун олмамасы  

  

    

 Сялащиййятлярин ютцрцлмясинин мцвяфягиййятиня тясир эюстярян амилляр 

Амилляр (шяртляр) Мязмун 

Рискин 
гиймятляндирилмяси 

Риск гиймятляндирилмяли вя минимума ендирилмялидир. табечиликдя оланлары 
мцяййян щяддя гядяр ишля йцклямяк вя сялащиййятлярин верилмя просеслярини 
идаря етмяк  вярдишлярини инкишаф етдирмяк лазымдыр. 

Сялащиййятлярин 
ютцрцлмясинин 
дозалашдырылмасы 

Фярди бажарыглары эенишляндирмяк вахт тяляб едир, буна эюря дя 
мясулиййятин уйьун артма сцрятини сечмяк зяруридир. Щяддян артыг 
тялябкарлыг стресс йарада биляр вя цмуми мцвяффягиййятсизлийя эятириб 
чыхара биляр. Амма кифайят гядяр тялябкарлыг  олмаса ирафчылыг вя  
мянявиййятсызлыг  гачылмаздыр.   

Мягсядлярин айдын  
олмасы  

Ихтисаслашмыш сялащиййятлярин ютцрцлмяси мягсядлярин дягиг 
структурлашдырылмасыны  вя онларла цмуми разылышманы тяляб едир яэяр 
мягсядляр мцяййян едилмяйибся , онда тапшырыг айдын олмайажаг вя онун 
гиймятляндирилмяси дя практики олараг мцмкцн олмайажагдыр. 

Мцнтязям 
мяслящятляшмя 

Сялащиййятлярин ютцрцлмяси юзлцйцндя  идаретмянин инкишаф етмиш  
формасыдыр. Бунунла   диэяр инсанларын инкишафы цчцн тапшырыглардан истифадя 
етмяк мцмкцн олар.Буна эюря дя мяслящятляшмя просеси табечиликдя 
оланларла йанашы рящбярляря дя кюмяк едир.  

 

Йохлама цчцн суаллар. 

1. «Сялащиййятлярин ютцрцлмяси» анлайышынынын изащыны верин 

2. Сялащиййятлярин ютцрцлмясинин ясас мягсядлярини садалайын 

3. Няйя эюря сялащиййятлярин ютцрцлмяси идаряетмя цчцн фундаментал мяна 

кясб едир? 

4. «Мясулиййят» вя «сялащиййят» анлайышларыны характеризя един 
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5. Щакимиййятля сялащиййят арасында ня кими фярг вар? 

6. Сялащиййятлярин ясас типлярини характеризя един 

7. Тювсиййяверижи сялащиййятлярля мцтляг разылашма арасында ня кими фярг 

вар? 

8. ТЬяшкилатын инзибати апаратынын мцхтялифлийини тясвир едиn 

9. Хятти вя штаб сялащиййятляри арасында ня кими фярг вар? 

10. Сялащиййятлярин ютцрцлмяси иля идаряетмя вязифяляринин мухтариййятлашмасы 

арасында  фярг нядян ибарятдир? 

11.  Ясас идаряетмя вязифяляринин бюлцшдцрцлмяси нювлярини  садалайын 

12. Сялащиййятлярин ютцрцлмясинин еффективлийинин  ашаьы олмасы сябяблярини 

эюстярин 

13. Сялащиййятлярин ютцрцлмясини шяртляндирян ясас  уьурлу амилляри садалайын 

вя характеризя един. 

 Ядябиййат 

 

 

 

 

4.2.Менежментдя мотивасийа 

 

4.2.1  Ясас анлайышлар вя  мотивасийа нязяриййяси. 

4.2.2. Мотивасийанын мязмун нязяриййяляри 

4.2.3. Мотивасийанын  проссесуал нязяриййяляри 

4.2.4. Тяшкилатын мотивасийа системи 

 



 191

4.2.1. Ясас анлайышлар вя  мотивасийа нязяриййяляри 

Мотивасийа (стимуллашдырма) – юзцндя вя башгаларында шяхси мягсядляри вя 

мцяссисянин мягсядляриня чатмаг цчцн щявяс ойатмаг просесидир 

 

 

Тялябат - няйин ися чатышмамазлыьыны якс етдирян физилолоъи вя йа психолоъи  

дуйьудур. 

 

 

Мотивасийанын   мязмун нязяриййяляри 

 А. Маслоуйа эюря тялябатларын иерархийасы (1940-жу илляр) 

 

Мотивасийа нязяриййяляри 

Мязмун 

(инсанларын 
тялябатларынын цзя 
чыхмасына вя 
мотивасийада онларын 
ролуна ясасланыр) 

Проссесуал  

(мотивасийанын 
механизмини якс етдирир) 

• А. Маслоу-  
тялябатларын иерархийасы 

• Д. Мак Клелланд- тялябат нязяриййяси 
• Ф. Щерсбергин икиамилли нязяриййяси  

• В.Врум 
 эюзлямя нязяриййяси 

• Ядалят нязяриййяси 
• Портер-Лоулер модели  
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А Маслоу мцяййян етмишдир ки: инсан ейни бир анда мцхтялиф сявиййядя олан 

тялабатлары щисс едир, амма щансыса бир сявиййянин тялябаты щямишя доминантлыг 

тяшкил едир. Бундан башга инсан даща йцксяк сявиййянин тялябатыны юзцнцн 

ондан ашаьы сявиййяли тялябатыны юдядийи щалда юдяйя биляр.  

 Менежер щяр бир ишчинин доминантлыг тяшкил едян тялябатыны мцяййян етмяли вя 

щямин тялябаты йериня йетирмякля онун ишинин еффективлийини стимуллашдырмалыдыр. 

  

Д. Мак-Клелланда эюря тялябатлар нязяриййяси (1950-жи илляр) 

Д. Мак-Клелланд инсанларын ишляринин нятижяляри иля аидиййят, щакимиййят, вя  

уьур тялябатлары  арасында ялагяни мцяййян етмишдир. 

Бу тялябатларын инкишафы вя онларын юдянилмясини о, инсанларын 

мящсулдарлыьынын, фирманын еляжя дя бцтцн жямиййятин  игтисади артымынын ян 

йцксяк амили щесаб едирди. 

 

 

Аид олма вя иштирак  

 

Юзцнц 
ифадя  

 

Физиолоъи (мадди) 

Юдянилмя 

 

 

 

 

 

 

Ямяйин мязмуну вя 
онун  нятижяляриндян 

 

 

Диэяр инсанларын  
мцсбят ряйиндян  

Тялябат 

 

 

 

 

Икинжили- инсан шцрунун 
психолоъи мящсулу  

 

 

Биринжи- 
анаданэялмя 

Танынма вя 
юзцнцтяслиг 
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 А. Маслоу вя Д. Мак Клелланд нязяриййяляри арасында ялагя 

Инсанлары стимуллашдыран тялябатлар 

А. Маслоуйа эюря Д. Мак Клелланда эюря 

Юзцнц  ифадя етмя Уьур 

Танынма вя юзцнцтяслиг Щакимиййят 

Аидолма вя иштирак Аидиййят  

Тящлцкясизлик (табечилик) 

Физиолоъи (мадди) 

 

 

Ф.Щерсбергин икиамилли нязяриййяси (1950-жи илляр) 

Ф. Щерсберг эюстярмишдир ки, инсанларын фяалиййятиня ики груп амил тясир эюстярир: 

эиэийеник вя мотивли. 

Амилляр групу  Амилляр  Инсанларын фяалиййятиня тясири 

Эиэийеник (иш шяраити иля 
ялагядар) 

Мяважиб Щятта там юдянилдикдя беля 
ямяйин еффективлийини 
стимуллашдырмыр Иш шяраити 

Диэяр ишчилярля мцнасибят 

Мцяссисянин ишляри щаггында 
информасийа 

Мотиватирляр (ишин мязмуну иля, 
нятижянин   рящбярлик тяряфиндян 
гиймятляндирилмяси иля  
ялагядар) 

Ишин нятижяляринин рящбярлик 
тяряфиндян гядул едилмяси вя 
бяйянилмяси 

Ямяйн мящсулдарлыьыны, 
еффективлийини вя кейфиййятини 
артырмаьы стимуллашдырыр.   

Гуллугда иряли чякилмя ещтималы 

Мцстягиллийин вя мясулиййятин 
йцксяк дяряжяси 

Мараглы, мцряккяб, йарадыжы 
йанашма тяляб едян иш 
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А. Маслоу вя Ф. Щерсберг нязяриййяляри арасында ялагя 

Инсанлары стимуллашдыран тялябатлар 

А. Маслоуйа эюря Ф. Гурсбергя эюря 

Юзцнц  ифадя етмяйя Мотивляшдирилмиш амилляр  

 Танынма вя юзцнцтясдиг 

 Аид олма вя иштирак Эиэийеник амилляр  

Тящлцкясизлик (табечилийя) 

Физиолоъи (мадди) 

 

 

4.2.3. Проссесуал мотивасийа нязяриййяляри 

 

Эюзлямяляр нязяриййяси  

 Бу нязяриййя В.Врум тяряфиндян 1964-жц илдя тяклиф олунуб. О, беля щесаб 

едирди ки, еффектив вя кейфиййятли ямяйя стимул цч факторун бирляшмясиндян – 

инсанын цмидиндян (эюздямясиндян)   асылыдыр. 

Стимул- (мотив)- ойатма сябябидир, няйинся йериня йетирмяк цчцн марагдыр. 

Мцкафатландырма -   щяр щансы инсан тялябатынын юдянилмясиня йюнялмиш  ямяк 

сярфинин компенсисийасыдыр. 

   

 Стмул = х х 

 

 Едилян жящдин арзу 
олунан нятижя 
веряжяйиня цмид 

Нятижя 
мцкафатландыылаж
аьына цмид 

Мцкафатын кифайят 
гядяр дяйярли 
олмасына цмид 
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Инсанын инамы ня гядяр чох оларса ки, бу цмидляр дорулажаг, о гядяр дя 

онлар да фяалиййят эюстярмяйя стимул эцжлц олажагдыр. 

Эюзлямяляр нязяриййяси менежерляри ямяйя стимулу эцжляндирмяк цчцн ня 

етмяли олдугларыны эюстярир . 

1. Табечиликдя оланлара тяляб олунан нятижяляри ялдя етмяйи юйрятмяк вя 

бунун цчцн бцтцн зярури шяраити  йаратмаг. 

2. Ишин нятижяляри иля табечилкдя оланлары мцкафатландырмаг арасында 

билаваситя ялагя йаратмаг. 

3. Табечиликдя оланларын тялябатларыны юйрянмяк ки, билясян щансы  

мцкафатландырма гиймятлидир онун цчцн.  

 

Ядалят нязяриййяси 

Ядалят нязяриййяси тясдиг едир ки, инсанлар субйектив мцяййян едирляр  сяй 

эюстярдиклярини ялдя етдикляри мцкафатын уйьунлуьуну вя ону аналоъи иши эюрмцш 

диэяр ишчилярин мцкафатлары иля мцгайися едирляр. 

Яэяр ишчиляринин фикирлярижя ядалятсизлик йери варса - даща чох башга ишчилярин 

беля аналоъи нятижяляриня вя йа беля жя даща ашаьы - онда ишчисинин 

мящсулдарлыьыны вя интенсивлийини ашаьы салажаг. 

Ядалятсизлийи арадан галдырмаг цчцн менежерляр ашаьыдакылары етмялидирляр. 

1.мясулиййяятин, ихтисаслашманын, мцряккяблийин,  ямяктутумунун вя 

ямяйяин нятижяинин сявиййясинин обйектив гиймятлянддирилмяси  ясасында 

юдянилмя дяряжяси мцяяййян едилмяли  

2. юдямянин присипини ишчиляря изащ етмяк, она эюря ки, щяр бир кяс эюрцн ки, 

няйя эюря о юзцнцн эялирлярини артыра биляр.   
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Портер-Лоулер модели 

Л. Портер вя Е. Лоулер юзцндя эюзлямяляр вя ядалят нязяриййясинин 

елементлярини биляшдирян комплекс мотивасийа нязяриййясини ишляйиб 

щазырламышлар.  

 Л. Портер вя Е. Лоулер моделиня ясасян ялдя олунмуш нятижяляр тякжя 

цмидлярин доьрулмасындан  вя ядалят принсипляринин  юдянилмясиндян дейил, 

щямчинин ишчинин бажарыьындан вя  характериндян , еляжя дя юзцнцн ямяк 

просесиндя ролуну дярк етмяйиндян асылыдыр.  

 

 

 

 

 4.2.4. Мцяссисянин мотивасийа системи  

 

Сяй эюстярмя 

Мцкафатлан
дырманын  
дяйяри 

Сяй- мцкафат 

ялагясинин 

Бажарыг вя 
характер 

Эюрцлмцш ишин 
нятижяси 

Юз ролунун 
дярки 

Кянар 
мцкафатландыр
малар(рящбярли
к тяряфиндян ) 

ядалятли мц-
кафатландырманы
н  гиймят-
ляндирилмяси   

Ю
дя

ни
лм

я 
дя

ря
жя

си
 

Дахили 
гиймятляндирмя 
(ишдян мямунунлуг) 
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 Мцяссисянин мбтивасийа системи юзцндя мадди стимуллашдырманы, мяняви 

стимуллашдырманын цсул вя васитяляринин мцхтялифлийини бирляшдирир. 

 

Мадди стимуллашдырманын елементляри 

 

 

 

 

Мцяссисянин 
ишчисинин эялири 

 

Ямяк щаггы 

Тариф щиссяси 

Ямяк щаггына ялавяляр, мцкафатлар, ялавя ямяк щаггы 

 

 

Сосиал юдямяляр 

Няглиййат хяржляринин юядянилмяси 

Гидаланма цчцн субсидийалар 

Сыьорта 

Тибби хидмят 

Тящсил алмаьа кюмяк 

Диэярляри 

 

Стимуллашдырманын мяняви цсул вя васитяляри 

Икинжи тип,  инсанларын йцксяк тялабатында ясас рол ойнайыр  персоналын 

мотивасийасында. 

 

Аидолма  вя иштирак  тялябатынын юдянилмясиня йюнялдилмиш тювсиййяляр 

1. Йахшы ишэцзар мцщит йарадын 

2.  ишчиляря еля ишляр верин ки, цнсиййятя имкан йаратмыш олсун. 

3. табечиликдя оланларла мцнтязям олараг ижласлар кечирир.  

4. Чалышмайын ки, гейри формал йаранмыш груплашманы даьыдасыныз, яэяр онлар 

мцяссисяйя реал зийан эятирмирся 

5. инсаларын гейри - рясми цнсиййятдя олмасына шяраит йарадын.  

 

 Танынма вя юзцнц тясдигя тялябатын юдянилмясиня йюнялдилян мяслящятляр 
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1. ишчилярин ляйагятлярини бцрузя  верян формалары ахтарын вя тапмаьа чалышын 

2. ишчиляря даща мязмунлу ишляр тяклиф един. 

3. сяриштялик сявиййясини галдырамаг цчцн тящсил вя щазырлыг имканларына шяраит 

йарадын.  

4. табечиликдя оланлара ялавя сялащиййятляр верин. 

5. тябечиликдя оланлары хидмят цзря ирялиляйя чякин. 

6. ишчиляри идаряетмяйя жялб един 

7. груплар вя ишчиляр арасында  йарышма цчцн шяраит йарадын 

 

Юзцнцифадя етмя тялабынын юдянилмясиня йюнялмиш тювсиййяляр 

1. Ишчилярин  бцтцнлцкля юз потенсиал имканларындан истифадя етмяк цчцн 

тящсилляриня вя инкишаф етмяляриня имкан йарадын 

2. ишчиляря онларындан даща чох мясулиййят тяляб едян мцряккяб вя мцщцм 

ишляр верин.  

3. ишчиляриниздя йарадыжылыг габилиййятини даща да шювгляндирин я инкишаф етдирин. 

 

Мотивасийанын садяляшдирилмиш механизми 

 

 

Тялябатлар  Эюзлямяляр  Мотивляр  

Фяалиййят вя ялдя 
олунмуш нятижяляр 

Мцкафатландырма  

Эюзлямя вя тялябатларын 
юдянилмя дяряжясинин 
гиймятляндирилмяси 

1 

2 3 

4 
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Сиуммалшдыранын еффективлийиня тясир эюстярян ясас амилляр 

 

 

1. Менежерлярин ишчиляринин тялябатларыны, марагларыны вя 
ещтийажларыны билмяси 

2. Нятижя иля мцкафатландырма я арасында билаваситя ядалятли 
ялагянин тятбиг едилмяси 

3. Мцкафатландырманын  тяхиря саланмамасы 
4. Эюзлямянин тямин едилмяси дяряжяси 

 

Йохлама  суаллары 

 

1. Маслоунун инсан  тялябатларынын сявиййяляр цзря пирамидасынын  
бюлэцсцндя ня уими фикир вардыр 

2. Щерсбергин  ишчилярин мотивли тялябатларына юзцня мяхсус йанашма тярзи 
нядян ибарятдир.  

 

3. Д. Мак-Клелланд инсанларын щансы тялябатларыны ян ясас сайырды 
 

4. Эюзлямя нязяриййясинин вя ядалят нязяриййяляринин щансы нятижяляри прктик 
ящямиййятя маликдир 

 

5. Л.Портер вя Е. Лоулер юз моделляриня щансы мотивляшдирилян амилляри дахил 
едибляр. 

 

6. Мцяссися ишчисинин эялири щансы елементлярдян ибарятдир 
 

7. Ишчилярин аидолма, иштирак етмя тялябатларынын юдянилмяси цчцн щансы 
васитялярдян истифадя олунур 
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8. менежерлярин щансы ямялляри ишчилярин танынма, юзцнцтясдиг  тялябатларынын 
юдянилмясиня йюнялмялидир 

 

9. ишчилярин юзцнцтясддиг иялябатларынын юдянилмясини тямин едян цсуллар 
щансылардыр.  

 

10. Стимуллашдырманын еффективлийи щансы ясас амиллярдян асылыдыр.  
 

  

 

  Ядябиййат сийащысы 

 

 

4.3 Рящбярлик  цслубу 

4.3.1. Рящбярлик  цслубу  анлайышы вя нювляри  

4.3.2.Менежментдя коллеэиалыг формалары 

4.3.3. Рящбярлийин гиймятляндирмя цсуллары 

 

 

4.3.1. Рящбярлик  цслубу  анлайышы вя нювляри 

Рящбярлик цслубу – идаряетмя просесиндя рящбярин   иш  методлары, фяалиййяти, 

давранышынын харатерик жящятляридир.   
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Цслубларын мцхтялифлийи рящбярин шяхсиййятини мцяййян едир, вя ики амлин 

гаршылыглы ялагяси ясасында формалашыр: рящбярин  инсанларын вя истещсалын 

гайьына галмасы  графики бу уйьунлуьу хцсуси «Мменежментин шябякяси» кими 

тясяввцр етмяк олар  

 

Ин
са

нл
ар
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га

йь
ы  

Н
яз

яр
яч

ар
па

жа
гд

яр
яж

яд
я 9         9.9 

8          

7          

6          

5     5.5     

Н
яз

яр
яч

ар
пм

а
йа

жа
г 

дя
ря

жя
д
я 

4          

3          

2          

Рящбярлик цслубунун нювляри 

Рящбярлийин юз шяхиййятиндян 
иряли эялян 

Коллективин хцсусиййятляриндян  
иряли эялян -ситуасийалы лидерлик 

Авторитар 

Демократив 

Либерал Мцстягиллийин верилмяси  

Гярарларын гябул 
едилмясиня иштиракетмя 

Координасийа 

Эюстяриш 
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1.1.рящбяр истещсал вя ишчиляриня аз гайьы эюстярир.Нятижяляр йцксяк дейил.  

Коллективин мяняви рущу агаьыдыр, йяни рящбяр анжаг зярури олан ишлярин йериня 

йетирилмяси цчцн минимум сяй эюстярир (файдасыз цслуб) 

9.1.рящбяр истещсала максимум , инсанлара минимум диггят йетирир.истещсал  

нятижяляри кифайят гядяр бюйцк ола биляр, амма инсанларын мямнунлуьу олмаз. 

Бу да бир чох пробблемляр йарадaр (гяддар цслуб) 

1.9. Инсанлара рящбяр тяряфиндян щяддян артыг бюйцк гайьы, коллективдя 

достлуг, «ващид аиля» мцщити йарадылыр. Бу заман тяшкилатын мяраглары арха 

плана кечир (клеб цслубу) 

9.9.Рящбяр  она олан инам вя щюрмятя ясасланараг  бцтцн ишчиляри истещсалын 

мягсядляриня йюнялдир. Мцстягиллик, мясулиййятлилик, ващид команда рущу 

инкишаф едир (прогрессив цслуб) 

1 1.1        9.1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Нязярячарпмайажаг 
дяряжядя 

Нязярячарпажагдяряжя 

Ислещсала гайьы 
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5.5. Рящбяр истещсалын сямярялилийини йцксяк сявиййядя сахламагла  инсани  

тятябатлары юдямяк цчцн таразлыгдан бажарыгла истифадя едир. 

Рящбярин  шяхси кейфиййятляриля  мцяййян олунан рящбярлик услубунун даща 

деталлы хусусиййятлярини ясасян дюрд жящят цзря щяйата кечириля биляр:  рящбярин 

нятижяляря  истигамяти, мотивасийа цсуллары, табечиликдя оланлары идаряетмяйя 

жялб етмяк, тялябкарлыг.  

 

 

 

 

 

Демократик  цслуб  

Нятижя дя,  ону ялдя 
етмя цсуллары да 
ясасдыр 
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 Тялабкарлыг етибар 
иля узлашдырылыр  

Авторитар цслуб 

  Ясас  нятижядир 

Т
аб

еч
или

кд
я 

ол
ан

ла
р 

ид
ар

яе
тм

яй
я 

жя
лб

 
ол

ун
м

ур
ла

р 

М
от

ив
ас

ий
а 

сю
зс

цз
 

та
бе

чи
лий

я 
яс

ас
ла

ны
р 
 

 Сярт тялабкарлыг  
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Авторитар (сярт) цслуб юзцнц мадди жящятдян инкишаф етмямиш  вя йцксяк 

тялябкарлыг тяляб олунан групда вя еляжя дя екстримал шяраитдя юзцнц доьрулда 

биляр. 

Демократик (прогрессив) цслубу ишчилярин фяалиййятляринин нятижяляриндя 

мараглы олдуглары, тяшяббцвкарлыг вя мясулиййят эюстярдикляри щалда  тятбиг 

олуна биляр 

Либерал (клуб)   цслубун тятбиги  групун мягсядляринин вя онларын ролунун 

истещсал прпосесиндя дягиг мцяййян едилмядийиндян хябяр верир.  

 Еффектив рящбярлик  цслубунун мцяййянляшдирилмяси  бир сыра амлляри нязяря 

алмагла щяйата кечириля биляр: рящбярин  шяхсиййятинин психолоъи хцсусиййятлярини; 

табечиликдя оланларын тялябатларынын вя марагларыны, онларын ихтисаслашмаларынын 

вя мясулиййятляринин дяряжяси,  мцяссисяйя тяср эюстярян дахили вя харижи амилляри. 

рящбярлик услубунун адекват мцщитинин  сечилмяси  даща важиб амилляри нязяря 

аларса ситуасийалы лидерилийини мцяййян едя биляр. 

 Ситуасийалы лидерлик - ишчи групун камиллик  сявиййясиндян - ихтисаслашма вя 

онун инкишаф етдирилмяси  дяряжясиндян  асылы олараг рящбярлик цслубунун 

мцяййянляшдирилмяси 

 Либерал цслуб 

  нятижя ясас дейил 
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Ишчи групунун йеткинлик 
сявиййяси 

 Мцвафиг рящбярлик цслубу 

Тамамиля ихтисаслашмыш вя йеня дя 
юйрянмяк ниййятиндядирляр. 

Мцстягиллийя  имкан йарадылыр (ишчилярин 
функсийа вя мясулиййятляри мцяййян едилир. 
Нятижялярин бирэя мцзакиряси) 

Кифайят гядяр  иги бажарырлар вя 
тякмилляшмяйя  мейиллидирляр 

Гярарларын гябул едилмясиндя иштирак. 
(ишчилярин мягсядляринин мцяййян едилмясиня 
жяд етмяк. Мцстягиллийя щявясляндирилмяк вя 
мяслящятляшмяляр) 

Гисмян иши бажарыр,  амма,  даща чох 
юйрянмяйя жящ едирляр  

 Координасийа (нисбятян дярин эюстяришляр вя 
нязарят. Тяшяббцскарлыьа вя ишэцзар ярагяляря 
щявясляндирилмя ) 

 Габилиййятсиз вя ишлямяк истямяйянляр  Эюстяриш вермяк  (дягиг инструктаъ вя деталлы 
нязарят. Ижрачылыьа щявясляндирилмя.  

 

Мцасир рящбяр   ишчи групунун адекват мягсядляриня вя  бажрыгларына- 

ихтисаслашмасына,  мясулиййятиня, тялябатларына вя с   мцвафиг олан истяниян 

рящбярлик цслубундан истифадя етмяйи юйрянмялидир. 

 Рящбярлик  цслубунун тякмилляшдирилмясиня даир  рящбяря тювсиййяляр: 

1. Юз мягсядляринизи вя дяйярли гярарларынызы ишляйиб щазырлайын 

2. Жари фяалиййяти вя юзцнцинкишаф мярщялялярини планлашдырын 

3. Ялдя едилмиш нятижяляри мцнтязям тящлил едир.  

4. коммуникативлик бажарыьыны инкишаф етдирин: гулаг асмаг, охумаг, 

данышмаг, йазмаг. 

5. Мцшащидя габилиййятини инкишаф етдирин, инсанлары танымаьа чалышын. 

6. дцшцнмяк цчцн щяр эцн вахт тапын, юз фикирлярини йазын. 

7. диэяр сянят адамлары иля цнсиййяти эенишляндирин. 

8.  фикринизи ясас мясяляйя жясляшдирмяйи бажарын 
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9. гярарлы, инадлы вя исрарлы олун. 

10. щямишя йени имкалар ахтарын, тяшяббцскарлыг эюстярин.  

 

 

4.3.2.Менежментдя коллеэиаллыг формалары 

 

Идаретмядя коллеэиалылыг - рящбярлийн бир няфярдян дейил, мцяссисянин 

проблем вя мясялялярин щяллиндя, гярарларын гябул едилмясиндя  ишчилярин 

мцхтялиф формаларда иштиракындан ибарятдир. 

 

 

 

 

Цфиги коллеэиалыг - иштиракчыларын вязифя боржларынын йериня йетирмяси иля баьлы 

проблемлярин груп шяклиндя мцзакирясидир. 

Менежментдя коллеэиалылыг 

Шагули  Цфиги  

Сящмдарларын ижласы 

Ишчиляр тяряфиндян 
тяклифлярин верилмяси 

 Ямяк коллективнин сялащий-
йятлярини йеиня йетирян 
орган: йыьынжаг, конфранс, 
ямяк коллективи  шцрасы, 
щямкарлар иттифаты 

Директорлар шурасы 

 Мцшавиря  

Рябяр йанында шура 

Кейфиййят  дярнякляри  

Тясяррцфат проблемлярини 
йериня йетирян груп 
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Шагули коллеэиалыг - идаряетмя органларынын сялащиййятляриня аид олан 

мясядядярин мцзакрсиндя вя гярарларын гябул едилмясиндя фящля вя 

гуллугчуларын еляжя дя мцтяхяссислярин иштиракыдыр.  

 

Рящбяр йанында коллегиал онганларын формашмасы схеми 

 

 

 

 

Рящбяр йанында мцшавиря вя шуранын фяалиййят мцхтялифлкляри  

 

 

хцсусиййятляр Шура  Мцшавиря  

Функсийалар Фяалиййят стратеэийасынын 
вя сийясятининишляниб 
щазырланмына кюмяк 
едир, цмуми суаллары 

Конкрет проблемин щялл 
едилмяси йолларыны 
мцзакря едиляр 

Рящбяр 

Мцшавиря 
Шура 

Рящбяр Рящбяр Рящбяр 

И    ж    р   а    ч     ы     л     а    р                                           
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мцзакиря едир 

Иштиракчылар тяркиби Вязифя принсиплярицзря 
формалашдырылыр 

Даща сялащиййятли вя 
груп шяклиндя 
мцзакиряйя малик олан 
ишчилярдян формалашыр  

Фяалиййятин дюврцлцлцйц  Мцнтязям олараг 
йыьышырлар 

Лазым олдугда йыьышырлыр 

 

Коллеэиал органларын йыьынжагларынын апарылма еффективлийи амилляри 

  

1. Мцддяти  

 

Ижласын апарылма  мцддяти 2 саатда артыг олмамалыдыр. 

 

 2. Иштиракчыларын сайы вя тяркиби  

 

Нормал фяаллыг  Фяаллыг 
йохдур 

Гярарлара 
етинасызлыг 

Йорь
унлуг  

Диггятин 
азалмасы  

                                           45                     75                   90                120          Дягигя  

      

                                                                         Ижласын апарылма мцддяти  

Иш
ти
ра
кч
ыла

ры
н 
вя
зи
йй

ят
и  
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Груп мцзакиряляринин эенишлийинин вя дяринлийинин ижлас иштиракчыларындан 
асылылыьы  

 

 

 

 

 Ижлас иштиракчыларынын оптимал сайы 10 няфярдир.  

Ижлас иштиракчыларынын арзу едилян ролу ашаьыдакылардыр: 

Сядр- мясяляни гойур, мцзакиря проседуруна нязярят едир, гярарлар гябел 

едир.  

Гярарлары сцрятляндирян- мцзакиряляри апарырыр, идаейа вя фикирляри гярар 

проектиндя бирляшдирир. 

Идейалар эенератору -  груп гаршысында оръинал идейалар вя фикирляр гойур. 

Щаким -  иряли сцрцлмцш тяклиф вя идейалара  аппанентлик едир, дягиг вя 

обйектив сурятдя онлары тящлил едир.  

Кяшфиййятчы 

-баща чох информасийайа малик олан иштиракчы груп у эюзлянляжяк 

хябярлярдян аэащ едир 

М
цз

ак
ир
ял

яр
ин

 э
ен

иш
лий

и, 

мах 

   1      2       3       4      5       6        7      8      9      10     11     12 
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Сцбутчу - деталлара бцтцн груп иштиракчыларынын диггятини йюнялдир вя щяр 

бир проектин щяр бир  деталыны шяхсян юзц йохлайыр. 

Практик - тяшкилатчыы, гябул едилмиш гярарлары йериня йетирмяйи планлашдырыр 

вя тяшкил едир, лазым олан бцтцн сянядляри щазырлайыр. 

Групун рущу - групда достлуг вя щармонийаны йаратмаьа чалышыр , 

йранажаг  мцнагишя вя эярэинлийин гаршысыны алыр. 

 

3. ижласа щазырлыг (йерин  сечилмяси, кечирилмя вахты, иштиракчылары хябярдар 
етмяк). 

 

Ортаститистик  иш эюрмя габилиййяти яйриси   
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 Ижласын апарылмасынын даща да мягсядяуйьун  вахты   саат 16- 19 арасы 

сайылыр.  Ишчиляр ишэюрмя габилиййятляри олан дюврдя юз вязифя боржларыны  йериня 

йетьирсяляр даща йахшы олар.  

 

4.3.3. Рящбярлярин гиймятляндирмя цсуллары  

 

Рящбярин гиймятляндирилмяси мягсяди - онун юзцнцн шяхси кейфиййятляри иля  

ялдя олунмуш нятижялярин уйьунлуьуна  верилян тялябляр 

 

Рящбярин мцхтялиф субйектляр тяряфиндян  цстцн вя чатышмайан жящятляринин 
гиймятляндирилмяси. 

Гиймятляндирмя субйектляри  Цстцнлцкляри  Чатышмамазлыглары 

Сямими  рящбяр идаря олунан коллективин, 
мцяссисянин сийясятини, 
мягсядини вя вязифялярини якс 
етдирян   тялябляря уйьун 
гиймятляндирмя 

Субйективлик, шяхси 
мцнасибятляря  щяддян артыг 
ящямиййят вермяси 

Табечиликдя оланлар Рящбярин йахшы танынмасы, 
онун эцжлц вя зяиф тяряфляри 

мцяссисянин мараглары иля цст-
цстя дцшмяйян групун 
мараглары мювгейиндян 
гиймятляндирмя,  

 Йухар рящбярлярдян йарадылмыш 
экспертляр, вязифя  вя табечиликдя 
оланлара бярабяр 

даща обйектив гиймятляндирмя Бцтцн лазыми тядбирлярдя 
мцяссисянин ямяк тутуму, 
алынмыш гиймятлярин  йыьымы вя 
тящлил едилмяси 

Рящбярин  (юзцнцгиймятлян-
дирмя) 

 

 Даща  дягиг вя конкрет 
гиймятляндирмя, 
чатышмамазлыгларын   цзя 
чыхарылмасы, тякмилляшдирмянин 
йолларынын мцяййянляшдирилмяси                   

Тяряфэирлик, беля ки, 
гиймятляндирмяйя рящбярин 
характер вя психолоъи 
дурумунун эцждц тясири  

 

Рящбярин билаваситя онун рящбяри тяряфиндян гиймятляндирмя цсуллары 
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Цсуллар   Жящятляр  Цсулун  хцсусиййятляри 

Цмуми тяяссцрата ясаян йохдур  Сон дяряжя субйектив. 
Гиймятляндирмя   ятрафдакыларын 

тясири алтында тящриф олунур 

Коллективин  фяалиййятинин 
нятижяляриня ясаян  

 Хцсусиййятлярини нязяря алараг  
коллективин фяалиййят 

жящятляриндян истифадя олунур 

Коллективин вя рящбярин   
эюрдцклярин ишлярин нятижяляри 

кифайят гядяр обйектив 
харктеризя олунур. Амма 

рящбярин шяхси кейфиййятлярини 
цзя чыхармыр. 

Рящбярин шяхси кейфиййятлярини 
вя коллективин ишнин нятижялярин 
эюстряижиляри системи цзря 

1.  Коллективин фяалиййят 
эюстярижиляри: планын 
йериняйетирилмяси , ямяйин 
кейфиййяти, ресусрлара гянаят вя 
с. 
2.  Рящбярин шяхси кейфиййятляри: 
табечиликдя оланларла ялагя, 
сялащиййятлярин ютцрцлмяси, 
проблемляря йарадыжы йанашма, 
гярарларын гябул едилмя тезлийи, 
тякмилляшмяйя мейиллик вя с. 

 Даща обйективвя бамдыр, 
бахмайараг ки, яввялки кими 
гиймятляндирмяйя субйектив 
амилляр тясир эюстярир.  

 

 

Рящбярин фяалиййятинин експерт гиймятляндирмя мярщяляляри 

1. Гиймятляндирилилян рящбярдян тяляб олунан  кейфиййятлярин 

мцяййянляшдирилмяси 

2. експертлярин тяркибинин мцяййянляшдирилмяси 
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3. експертляр, ряис  тяряфиндян рящбярин гиймятляндирилмяси  вя 

юзцнцгиймятляндирмя. 

 

Гиймятляндирмя шкаласы 

5. кейфиййятляр практики олараг щямишя цзя чыхыр; 

4.Кейфиййяляр иез-тез эюрцнцр 

3. эюрцнян вя эюрцнмяйян кейфиййятляртягриби ейнидир 

2.кейфиййятляр чох аз эюрцнцр 

1.кейфиййятляр тамамиля эюрцнмцр. 

0- ишаряси ися кейфиййяти гиймятляндиря билмямяйя ишарядир.  

 

  4.Гиймятлярин тящлили 

 

№ Кейфиййят эюстярижиляри Гиймят  

Е кспертлярин Юзцнц Ряис  

Гиймятляндирилян 

рящбяр 

Еексперт  
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1 2 3 4 5 6 орта гиймятл
ян 

дирмя 
Вязифяжя 
бюйцк 

Вязифяжя  
ейни 

табечилик 

дякиляр 

1 Пешякар билик 4 4 5 4 3 4 4 4 5 

2 Игтисади вя малиййя 
мясяляяринибилмяк 

3 0 3 4 3 3 3,2 4 4 

3 Истещсал просесляринин  
расионаллашдырлмасына чалышмаг 

3 0 4 3 2 3 3 5 4 

4 Гябул едилмиш гярарларын  
агибятлярини гиймятляндрмяк 
бажарыьы 

4 5 3 4 2 3 3,5 4 4 

5 Стимуллашдырма методларындан 
истифадя етмяк 

3 0 3 2 1 2 2,2 4 4 

6 Инсанларын ряьбятини газанмаг 
габилиййяти 

4 4 4 4 2 4 3,7 5 4 

7 Ижрачылыг 4 3 4 4 2 4 3,5 5 4 

           

28 Иш йолдашларына кюмяк етмяк 3 4 3 3 2 3 3 5 4 

29 Юзцнц тякмилляшдирмяйя жан 
атмаг 

4 0 5 5 3 4 4,2 5 5 

 Цмуми  орта гиймят        3,4                                                                                                                            

 

 

 

Ялдя олунмуш нятижялярин тящлили 

 

Експерт кифайят  сяриштяли 

 дейил Експерт субйективдир 

Гиймятляндирилян рящбяр 
юзцндян разыдыр 

  Гиймятляндирилян рящбярин ряиси бир 
гядяр либералдыр 
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Цмуми орта гиймят Рящбярин перспективлийик дяряжяси 

4,5-дян йухары  Сон дяряжя рерспективлидир.вязифясини йцксялтмяк 
имканларыны нязярдян кечирмяк лазымдыр. 

3,5-дян 4,5 гядяр Перспективлидир.   Эяляжякдя рящбяр   вязифяляря чякилмяк 
шансы вар, вя резервдя сахламаг олар.   

3.5-дян ашаьы Аз перспективлидир. Рящбяр кейфиййятлярини 
тякмилляшдирмяк цчцн зярури  тядбирляр эюрцлмяли вя 
щятта тутдуьу вязифядян азад едилмяси барядя дя 
мясяляйя бахылмалыдыр.  

 

Рящбярин гиймятляндирлмяси мцнтязям олараг щяйата кечирилмялидир.рящбярин 

фяалиййятинин гиймятляндиримя нятижяляриндян иш цслубунун тякмилляшдирилмяси 

истигамятлярини мцяййян едилмясиндя, карйерасынын планлашдырылмасында 

истифадя олунур.  

 

 

 Йохлама цчцн суаллар 

 

 

1. Рящбярляр щансы  рящбярлик цслубларындан истифадя едирляр? 

2. менежментин шябякяси ня демякдир? 

3. Ситуасийалы лидерлик нежя щяйата кечирилир? 

4. менежменидя щансы коллеэиалыг формаларындан истифадя олунур? 

5. рящбярин йанында фяалиййят эюстярян шуранынын тяркиби  вя функсийалары нядян 

ибарятдир, онун  мцшавирядян  фярги. 

6.  апарылан истянидлян ижласын еффективлийиня тясир эюстярян амилляр щансылардыр? 
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7. ижлас ижтиракчыларынын мягсядяуйьун сайы, башлама вахты вя ижласын апарылма 

мцддяти нежядяир. 

8. ишин нятижясинин кейфиййятли олмасы цчцн ижлас иштиракчылары щансы роллары 

ойнамалыдырлар? 

9. менежерлярин гиймятляндирмя цсуллары щансылардыр? 

10. щансы тювсиййялярин йериня йетирилмяси рящбяря юзцнцн рящбярлик цслубуну 

тякмилляшдирмяйя кюмяк едяр? 

 

 

 

 

Ядябиййат сийащысы 

 

 

 

4.4. Менежментдя ишэцзар мцнасибятлярин ясаслары 

 

 

4.4.1.Ишэцзар  сющбятлярин ясас гайдалары 

4.4.2.Гейри формал груплар вя коллектвин лидерляри 

4.4.3. Коллективдя баш верян мцнагишяляр вя онларын чюзцлмяси йоллары  

 

 

 

4.4.1.Ишэцзар мцнасибятлярин ясас гайдалары 
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Ишэцзар цнсиййят, Д.  Карнегийя  эюря  ашаьыдакы гайдалара риайят етмяйи 

нязярдя тутур 

 

 А. Инсанларын ряьбятини газанмаьын алты цсулу 

1. эцлцмсяйин. 

2. диэяр инсанлара сямими мараг эюстярин 

3. инсанлара ады иля  мцражият един 

4. щямсющбятинизи  ня марагландырыр, чалышын ондан данышасыныз 

5. щямсющбятинизя гулаг асмаьы бажарын 

6. башгаларына юзляринин лазымлы щисс етмяляриня имкан верин. 

 

Б. Мцбащисяли мясяляляри щялл етдикдя  риайят олунмасы важиб олан 12 гайда  

1. мцбащисядян гачын 

2.  щямсющбятинизя щюрмят един  

3.  щямсющбятинизля нязакятли олун 

4. башгасынын фикриня щюрмят един 

5.мцсащибинизин щиссляриня  щяссаслыгла йанашын 

6.Щямсющбятинизин  давранышынын мотивлярини баша дцшмяйя чалышын. 

7.Щямсющбятинизя юз сюзцнц дейиб гуртармасына имкан йарадыр 

8.Юзцнцзц онун йериня гойун 

9.яэяр сиз йанылырсынызса буну етираф един. 

 

Инандырын 

3. еля тяясцррат йарадын ки, эуйа идейа щямсющбятинизя аиддир. 
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4. суаллары еля формада гойун ки, щямсющбятиниз сизя «Щя» жавабыны версин. 

5.  юз идейаларынызы иллцстрасийа един 

6. алижянаблыьа мяжбур един 

7. мейдан охуйун 

 

тящгир етмядян инсана тясир эюстрямяйин доггуз цсулу 

 инсаны нежя тянгид етмяк олар? 

1. Тярифдян башлайын 

2. эцнащын йарысыны юз цзяринизя эютцрцн 

3. ирадлары гисмян  един (нятижяляри мцзакиря един, инсанынын юзцнц йох) 

 

Инсанлары нежя рущландырма? 

4.Аванслашдырын 

5. Инсаны ян кичик  уьура эюря тярифляйин 

6. Чалышын  инсаны инандырасыныз ки, о даща артыьына гадирдир 

7. Эюстяришляри хащиш формасында верин 

 

Инсана хошаэялмяйян  шейляри нежя  хябяр вермяли 

8.инсана юзцня инамы сахламаьа имкан верин 

9.инсанлара рядд жавабы вердикдя цряйини яля алын 

Цнсиййят заманы мцтляг йашы, жинсини, инсанларын шяхси вязиййятини, еляжя дя 

шяхсиййятин психолоъи  хасиййятини дя нязяря алмаг лазымдыр. 

Инсанларын психолоъи характериляриня уйьун олараг онлары ашаьыдакы кими  ипляря 

айырмаг олар 

- темперамкентли типляр; 
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-щяр бир шейи вурьулайн (аксет едян) хасиййятляр; 

- психолоъи типлярин  дюрд амилли хцсцсиййятляри  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аксентляшмиш 
хасиййятляр 

Щиперфяал  

Аутистик  

Гярарсыз  

 Лянэийян  

Психастеник 

сиклоид 

Нцмайишкаранялик  

Сябатсыз  

Конформлу  

Сангвиник  

Меланхолик  Флегматик  

Холерик  

Темперамент  
типяри 
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Сенсор- етик - 

Интроверт (васитячи) 

Сенсор -етик  

екстраверт (сийясятчи) 

Интуитив -етик  

 екстраверт (мяслящятчи) 

Интуитив -мянтиги-  

интроверт (лирик)  

Сенсор -мянтиги 

екстраверт (маршал) 

интуитив -мянтиги-  

интроверт(тянгидчи )  

Интуитив  -мянтиги 

 екстраверт (мяжярачы) 

Етик -сенсор 

Интроверт (горуйужу) 

Етик -сенсор 

екстраверт (ентузиаси) 

Етик- интуитив  

 екстраверт (мцяллим ) 

Мянтиги- интуитив  

интроверт (аналитик)  

Мянтиги-сенсор 

екстраверт (идарячи) 

Мянтиги- интуитив  

интроверт (аналитик)  

Мянтиги- интуитив  

 екстраверт (сащибкар) 

Он алты психолоъи типлярин дюрдамилли хцсусиййятляри 

Мянтиги-сенсор 

Интроверт (мцфяттиш) 

сенсор -Мянтиги 

Интроверт (уста) 
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4.4.2. Гейри формал груплар вя коллективин лидерляри 

 

Коллективдя гейри-формал груплар-ишчилярин гаршылыглы симпатийа, цмуми мараглар 

ясасында йаранмыш груплашмадыр. 

 

 

Лидер-груп цзвляри арасында авторитетя малик олан вя инсанлара тясир эюстярян инсан. 

 

 

 

 

Лидерляр 

Гейри –формал  Формал 

Гейри-формал  групларын орийентасийасы 

Мцсбят Нейтрал Мянфи 

Груп  коллективдя 
сосиал-психолоъи 
дурума, ямяйя 
мцнасибятя  мцсбят 
тясир эюстярир,  

Груп коллективдя олан 
мцнасибятляря мянфи тясир 
эюстярир, истещсал 
нятижялярини ялдя етмяйя 
мане олур. 
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Формал лидер  мцяййян штат вязифясини тутан вя йа сялащиййятлярини йериня йетирян 

рящбяри адландырырлар.  

 Гейри формал лидер - щеч бр формал сялащиййятляря малик олмайан, амма 

коллективдя бюйцк нцфуза  малик олан, груп цзвляриня тясир эюстярмяйи бажаран бир 

ишчидир.  

 

Коллективдя бир нечя гейри формал лидерляр ола биляр. Онлар  юз  шяхси 

кейфиййятляриня, йцксяк сяриштялиликляриня эюря  юзляриндян асылы олмайараг сечилирляр. 

ишчиляр она мяслящят, кюмяк, щяр щансы бир мцбащисянин чюзцлмяси  вя с. цчцн 

мцражият едирляр. 

 Гейри формал лидерляр коллективя мцсбят вя мянфи тясир эюстяря билирляр. Бу 

онларын юз мяняви принсипляриндян асылы олур. 

 Рящбяр коллективдя олан  гейри-форрмал групларын вя онларын лидерлярин  

щаггында билмяли вя формал групларын йарандырмасында вя йа кадр мясяляляринин 

щяллиндя ондан истифадя етмялидирляр. 

 Коллективин  цзвляри арасында гейри-формал мцнасибятлярин йаранмасы 

гачылмаздыр, беля ки. онларын фяалиййяти вя мараглары тамамиля  рясми тясдиг олунмуш 

структура, вязифяляря, функсийа вя проседурлар чярчивясиня  уйьун эялмяйя биляр. 

Бундан бащга, гейри-формал мцнасибятляр щям дя зяруридир, беля ки, онларын кюмяйи 

иля  мцтямади олараг  формал структурларын вя мцнасибятлярин фасилясиз тясириня мяруз 

галан инсанларын стресся давамлылыьы артыр.  

 

 

 

4.4.3. Коллективдя баш верян мцнагишяляр вя онларын чюзцлмяси йоллары  
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 Мцнагишяляр-цнсиййят сферасында, зиддиййятли мягсядляряндян, гярарлардан, 

инсанларын давранышындан доьан тоггушмалардыр. 

 

 

  

Ишчиляр арасында  мцнагишялярин  ясас йаранма сябябляри 

 

Сябябляр  Мцмкцн ола биляжяк сябябляр 

Ямяк фяалиййятиндя 
нятижялярин ялдя 
едилмясиня манеяляр 

• аваданлыгларын узунмуддятли тямири 
• материал вя деталларын вахтында эятирилмямяси 
• верилян мялуматларын гейри-дцрцстлцйц 
• мялуматларын олмамасы 

Шяхси мягсядляря 
наил олмаьа 
манеяляр 

• даща ялверишли ишлярин тягдим олунмамасы 
• ялверишсиз сезонда  мязуниййятин планлагшдырылмасы 
• маашын  артмасынын йубанмасы 
• рягиб-ямякдаш тяряфиндян йцксяк нятижялярин ялдя  

едилмяси 
Бахышларда, 
манерада , 
вярдишлярдя вя с. 
давранышда 
зиддиййят 

• хасиййятлярин дцз эялмямяси 
• йаш фярги 
• тярбийядя фярг 
• идеалларда зиддиййят 
• сийаси  фикир айрылыьы  

 

Мцнагишялярин гаршысынын алмасы цсуллары 

Мцнагишялярин типляри 

Шяхсляр арасында   Шяхсля груп 
арасында  

Груплар арасында  
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1. фяалиййят эюстрмяк цчцн йахшы шяраит йаратмаг, функсийа , щцгуг вя 

вязифялярин , ишчилярин марагларынын йазылашдырылмасы 

2. ишчилярин тялябатларынын цзя чыхарылмасы вя онларын максимал юдянилмяси цчцн 

шяраит йаратмасаг 

3. ишчи групунун, онларын  формалашмасы, адекват рящбярлик цслубунун тятбиги 

4. зиддиййят вя фикир айрылыьынын юз вахтында мцяййян едилмясивя онларын данышыг 

йолу иля чюзцлмяси 

 Дагнышыглар - мцбащисяли мяслялярин мцзакиряси вя разылашма гярарларынын  гядул 

едилмяси. 

 

Данышыгларын апарлымасынын ясас гайдалары 

1. Данышыг цзвляри иля данышыг предмети арасында сярщяд гойун. Бир чох щалларда 

инсанлар тутдуглары мювге иля ейниляширляр.буна эюря дя мнсанынын тутдуьу 

мювгенин тянгиди  онун  шяхсиййятинин тянгиди кими гябул едиля биляр.  

2.  фикринизи мараглара жямляшдирин, мювгеляря йох. 

 Бахмайараг ки, мювгелярдя жиддифяргляр вар,  щяр заман  щяр тяряфин марагларыны 

тямин едян гярарлар гябул етмяк олар.  

3. гаршылыглы сярфяли варинантлары ишляйиб щазырлайын. 

Юз  мювгеляриндян чякилдикдя , щяр тяряфин марагларыны тямин едян бир чох гаршылыглы 

сярфяли вариантлар щазырламаг олар. 

4. обйектив жящятляридян истифадя етмяйя мяжбур един.  

Данышыгларын нятижяси емосийалардан,  иштиракчыларын инадкарлыьындан вя йа диэяр 

субйектив амиллярдян  асылы олмамалыдыр. Щяр тяряфин щесаб едяжяйи ядалятли, 

обйектив гярарларын гябул едилмяси важибдир.  

 Коллективдя  мцнагишялярин ганшысынын алынмасы вя онларын еффектив щялл едилмяси 

мцяййян сосиал- психолоъи  информасийалары тяляб едир.  
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Сосиал-психолоъи информасийа 

Инсанлар щаггында  
мялуматлар  

Инсанлары фикирляри 
щаггында мялуматлар  

Тялябатлары щаггында 

Хасиййятляри щаггында 

Мцнасибяляр щаггында  

Гейри-формал груплар 
вя лидерляр щаггында  

Ямяк шяраити щаггында  

Рящбярляр щаггында  

Мцяссисянин сийасяти 
щаггында 

Сосиал психолоъи информасийаларын  ясас алынма методлары  

Мцшащидя  Шифащи сорбу (мцсащибя) Йазлы сорьу (анкет)  
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Йохлама суаллары 

1. Инсанларын ряьбятини газанмаьын щансы цсуллары вар? 
2. Мцбащисяли мясялялярин мцзакиряси заманы щансы гайдалара ямял едилмялидир? 
3. Инсанлары тящгир етмядян онлара нежя тясир эюстярмяк олар? 
4. Инсанларын психолоъи характериляриня ясас йанашмалар щансылардыр? 
5. коллективдя  гейри формал групларын вя лидерлярин олмасыны нежя нязяря алмаг 

олар? 
6. коллективдя баш верян мцнагишялярин ясас йаранма сябябляри щансылардыр? 
7. Коллективдя мцнагишялярин минимума ендирилмясинин щансы цсуллары вардыр? 
8. мцбащисяли мясялялярин еффектив щялли цчцн   еффектив данышыгларын апарылмасы 

гайдалары? 
9. Менежментдя сосиал-психолоъи информасийаларын мязмуну вя онларын 

ящямиййяти нядяр ибарятдир? 
10.  Сосиал-психолоъи мялуматларын ялдя едилмяси методлары щансылардыр?    
 

 


