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İbad Abbasov,  

iqtisad elmləri doktoru, professor 

Bakı Biznes Universitetinin rektoru 

 

GĠRĠġ NĠTQĠ 
 

Çox hörmətli konfrans iĢtirakçıları, dəyərli qonaqlar, xanımlar və cənablar! 

Ġcazə verin Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildö-

nümünə həsr olunmuĢ ―Azərbaycanda ali təhsilin beynəlmiləlləĢdirilməsi və rəqa-

bətliliyinin yüksəldilməsi‖ mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransı açıq elan 

edim. Konfransda Təhsil Nazirliyinin məsul iĢçiləri, 7 xarici ölkənin tanınmıĢ univer-

sitetlərinin nümayəndələri və məsul Ģəxsləri, alimlər və mütəxəssislər, 5 xarici dövlətin 

ölkəmizdə akkreditə olunmuĢ səfirliklərinin səlahiyyətli nümayəndələri, Azərbaycan 

Respublikasının millət vəkilləri, bir çox nazirliklərin nümayəndələri, kütləvi infor-

masiya vasitələrinin əməkdaĢları iĢtirak edirlər. Bakı Biznes Universitetinin professor-

müəllim  heyəti və Ģəxsən öz adımdan hamınızı salamlayıram və dəvətimizi qəbul edib 

belə mötəbər tədbirdə iĢtirak etdiyiniz üçün hamınıza öz təĢəkkürümü bildirirəm. 

Hörmətli konfrans iĢtirakçıları, əziz qonaqlar! Ġcazənizlə xüsusi vurğulamaq 

istəyirəm ki, konfrans bu gün üçün aktual  bir mövzuya – təhsilə və onun keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinə, insan kapitalının formalaĢmasında bütün beynəlxalq təcrübənin öyrə-

nilməsinə və mövcud təcrübədən yararlanaraq onun beynəlmiləlləĢməsinə və rəqabət-

liliyinin artırılmasına həsr edilmiĢdir. DüĢünürəm bu, nəinki, Azərbaycan ali təhsil 

müəssisələri üçün həmçinin qonaqlar üçün, Avropa universitetləri üçün də aktual və 

maraqlıdır. Çünki, dünyada gedən qlobal iqtisadi proseslər, beynəlxalq çağırıĢlar insan 

kapitalının formalaĢmasını və daim təkmilləĢməsini tələb edir. Bu, hər Ģeydən əvvəl 

onunla izah edilir ki, bəĢəriyyət üçün ən qiymətli olan insan həm də dünyanın ən qiy-

mətli sərvətidir.  

Hörmətli konfrans iĢtirakçıları, əziz qonaqlar! Eyni zamanda onu da nəzərinizə 

çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin varisi olduğumuz 

çağdaĢ Azərbaycanın dövlət quruculuğunda silinməz iz buraxmıĢ, müasir Azərbaycan 

dövlətinin banisi olan, Azərbaycanda dövlətçiliyin bərqərar olması və inkiĢaf etdiril-

məsində əvəzsiz rolu olan Heydər Əliyev istər Sovet dönəmində, istərsə də müstəqillik 

dövründə Azərbaycan xalqının rifahının yüksəlməsinə, sosial-iqtisadi inkiĢaf və 

tərəqqisilə yanaĢı, elmimizin və təhsilimizin inkiĢafına da daim dəyərli töhfələrini 

vermiĢdir. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, Ulu Öndərin təĢəbbüsü ilə hələ 

Sovetlər dövrünün 80-ci illərində minlərlə Azərbaycan gəncləri Ġttifaqın digər müttəfiq 

respub-likalarının tanınmıĢ universitetlərinə təhsil almaları üçün göndərilmiĢdir. Bu, 

Azər-baycan təhsilinin beynəlmiləlləĢməsi və rəqabətliliyinin artırılması istiqamətində 

ilk addımlar idi. Xalqımızın təkidi və tələbi ilə yenidən hakimiyyətə gələn Ümummilli 

Liderimiz ölkəmizi ağır fəlakətlərdən qurtarmaqla yanaĢı, onun milli-mənəvi dəyərlə-

rini, qlobal dünyada baĢ verən prosesləri milli maraqlar baxımından obyektiv qiymət-

ləndirərək Azərbaycanın perspektiv inkiĢaf hədəflərinin strategiyasını hazırlamıĢdır. 

O, ölkəmizdə irimiqyaslı beynəlxalq layihələrlə yanaĢı,  Azərbaycan elminin və təh-

silinin strateji inkiĢafının əsaslarını və onun dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasının 
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əsas istiqamətlərini müəyyənləĢdirmiĢdir. Məhz onun səyi nəticəsində Respublika-

mızda alternativ təhsil sistemi formalaĢmıĢdır. Eyni zamanda Ulu Öndərin təĢəbbüsü 

ilə Azərbaycan təhsil sistemi Avropa təhsil sisteminə inteqrasiyanın əsas platforması 

olan Boloniya prosesinə qoĢulmuĢdur. Bu gün müstəqil Azərbaycan Respublikası yeni 

qlobal iqtisadi proseslər və beynəlxalq çağırıĢlar qarĢısındadır. Ulu Öndərin siyası 

kursunu uğurla davam etdirən Möhtərəm cənab Prezidentimiz Ġlham Əliyev bu 

çağırıĢları və qlobal prosesləri optimal qiymətləndirərək, Azərbaycan Respublikasının 

gələcəyə baxıĢ konsepsiyasını formalaĢdırmıĢ və bu istiqamətdə praktiki addımlar 

ataraq ölkəmizin müasir dünya təsərrüfatı sisteminin tərkib hissəsinə çevrilməsi üçün 

yeni təfəkkürlü mütəxəssislərin hazırlanmasına dair bir sıra dövlət əhəmiyyətli direktiv 

sənədlərə və sərəncamlara imza atmıĢdır. Bu sərəncamlar və direktiv sənədlərin sıra-

sında ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyası, ―Azərbaycan Respub-

likasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖, ―2019–2023-cü illər üçün Azər-

baycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması 

üzrə Dövlət Proqramı‖ və digər dəyərli sənədlər və strateji layihələr xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. Bu sənədlər dünyanın IV sənaye inqilabının yeni inkiĢaf mərhələsində Res-

publikamızda çoxĢaxəli və innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın formalaĢdırılmasında, 

biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın təĢəkkül tapması və inkiĢafında dünya təcrübəsinə 

əsaslanan müasir bilikli peĢəkar kadrların hazırlanmasını zəruriləĢdirir. 

Bu baxımdan elmi-praktiki konfransımız müzakirə edilən məsələlərin mahiyyət 

və məzmununa görə həm Respublikamız üçün, həm də beynəlxalq aləm üçün mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Konfransda insan kapitalının formalaĢdırılmasında təhsilin key-

fiyyətinə təminat, ali təhsil sistemində beynəlxalq rəqabətliliyin artırılması üçün təhsil 

və tədris sisteminin beynəlxalq standartlara uyğun qurulması, təhsilin beynəlxalq 

rəqabətliliyinin təmin edilməsində rəqəmsal tədrisin qurulması, ali təhsil sisteminin 

beynəlmiləlləĢdirilməsinin prioritet istiqamətləri və digər məsələlər ətrafında müzaki-

rələr aparılacaq.  

Bakı Biznes Universiteti özəl ali təhsil müəssisəsi olaraq hər zaman bu proses-

lərin önündə getmiĢdir. Belə ki, Azərbaycanda insan kapitalının dayanıqlı inkiĢafının 

təmin edilməsi məqsədilə müasir tələblərə cavab verən yüksək ixtisaslı kadrların 

hazırlanması, eləcə də Avropa ali təhsil standartları çərçivəsində keyfiyyətli təhsil 

almaq imkanının yaradılması üçün Bakı Biznes Universiteti 2013-cü ilin sonunda 5 

illik dövr üçün özünün strateji inkiĢaf planını iĢləyib hazırlamıĢdır. Bu planın icrası 

nəticəsində tədrisdə yeni məzmun-keyfiyyət dəyiĢiklikləri baĢ vermiĢdir. Belə ki, 

Universitetdə tədris olunan bütün fənlər üzrə slaydlar tərtib edilmiĢ, dərslərin xüsusi 

treninq keçmiĢ müəllimlər tərəfindən fəal təlim üsulları əsasında aparılması təmin 

edilmiĢdir. Universitetin müasir kitabxanasında bütün fənlər üzrə tərtib edilmiĢ 

mühazirə materiallarının mütəmadi olaraq yeniləĢdirilməsi və təkmilləĢdirilməsi pro-

sesi həyata keçirilməklə, elektronlaĢdırılıb tələbələrin tam istifadəsinə verilmiĢdir. 

Dərslərdə tələbə fəallığının artırılması məqsədilə onların biliyinin qiymətləndirilmə-

sinin mütərəqqi sistemləri tətbiq edilmiĢdir. Bütün bunlarla yanaĢı, tələbə fəallığının 

artırılması və məzunlarla iĢlə bağlı bir sıra praktiki addımlar atılmıĢdır. Belə ki, 

Universitetdə ötən dövr ərzində ―Pilot qrupu‖ layihəsi üzərində ciddi iĢlər aparılmıĢdır. 
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―Pilot qrup‖larının gələcəkdə Universitetimizin keyfiyyət göstəricisi kimi tanınacağı 

artıq heç kimdə Ģübhə doğurmur. Universitetdə hazırda ―Pilot qrup‖ları üzrə I və II 

kurslardan ibarət 3 qrup fəaliyyət göstərir. Həmin qruplarda ümumilikdə  50-yə yaxın 

tələbə təhsil alır. Burada bütün fənlər hal-hazırda 100 % ingilis dilində tədris edilir. Bu 

sahədə onların fəallığını və inkiĢafını təmin etmək üçün ―Pilot‖ layihəsi çərçivəsində 

―Conversation club‖lar təĢkil olunur, xarici ölkələrdən mütəxəssislər dəvət olunur, 

xarici ölkələrdən Respublikamızda qonaq olan Ģəxslərlə mütəmadi görüĢlər təĢkil 

edilir. Bunun nəticəsidir ki, 2018-ci ildə Avropa ġurasının ―Erasmus +‖ layihəsi və 

qardaĢ Türkiyənin ―Mövlanə‖ proqramı üzrə 4 nəfər bakalavriat dərəcəsindən və 1 

nəfər isə magistratura dərəcəsindən Avropanın və Türkiyənin qabaqcıl universitetlə-

rinə təqaüdlə təhsil almağa göndərilmiĢdir. Bir sıra tələbələr üçün xarici ölkələrdə yay 

məktəbləri təĢkil edilmiĢdir. 

Universitetin qəbul etdiyi proqrama əsasən məzunların iĢlə təmin edilməsi istiqa-

mətində əməli iĢlərin aparılması məqsədilə ―Məzunlarla iĢ və karyera‖ mərkəzi yara-

dılmıĢdır. Bu mərkəzin araĢdırmaları nəticəsində məlum olmuĢdur ki, universiteti son 

10 ildə bitirən tələbələrin 80 %-dən çoxu ixtisası üzrə müvafiq iĢlə təmin olunmuĢdur, 

yerdə qalan məzunların müvəqqəti iĢləməməsi isə bir sıra obyektiv səbəblərlə izah 

edilir.   

Təhsil proqramları mütəmadi olaraq təkmilləĢdirilmiĢ və Avropa universitetləri 

ilə ikili diplom mühiti təmin edilmiĢdir. Tədris və təlim prosesində müasir metodologi-

yalardan istifadə üçün zəmin yaradılmıĢdır. Ötən dövr ərzində professor-müəllim 

heyətinin potensialının yüksəldilməsi, pedaqoji fəaliyyətin təkmilləĢdirilməsi, yeni 

təfəkkürlü müasir pedaqoji kadrların hazırlanması iĢinə sistemli yanaĢılmıĢdır. Belə ki, 

pedaqoji fəaliyyətin təkmilləĢdirilməsi və tərkibin yeniləĢdirilməsi, müasir metodika-

nın mənimsənilməsi üçün yüksək tədris təcrübəsinə malik trenerlərdən istifadə edilə-

rək tədrisin metodikası təkmilləĢdirilmiĢdir. Bunun nəticəsidir ki, son 5 ildə universite-

timizdə dərslər yalnız fəal təlim üsulu ilə aparılır. Müəllimlərin mənimsədikləri 10-

larla müxtəlif təlim üsullarının tətbiqi tələbələri motivləĢdirmiĢ, onların tədrisə olan 

marağını artırmıĢdır. Bu gün bütün tədris prosesi ağıllı lövhələrdə slaydlarla təqdimat 

formasında aparılır. Bununla yanaĢı, professor-müəllim heyəti tədris metodikasını 

daha da təkmilləĢdirmək üçün Avropa ġurasının ―Erasmus Mundus‖ proqramı çər-

çivəsində Avropanın bir sıra universitetlərinə müxtəlif müddətlərə təkmilləĢmə 

kurslarına göndərilmiĢdir. Digər tərəfdən, pedaqoji kadrların tərkibinin cavanlaĢdırıl-

ması, müasirləĢdirilməsi və yeni təfəkkürlü kadrların formalaĢdırılması üçün bir neçə 

istiqamətdə iĢlər görülmüĢdür: Universiteti ―əla‖ və ―yaxĢı‖ qiymətlərlə bitirən tələbə-

lərin magistraturaya cəlb edilməsinə hazırlıq, onlardan ən yaxĢılarının seçilib məqsədli 

olaraq Avropa universitetlərinə göndərilməsi, yerli doktorantura imkanlarından 

maksimum istifadə edilməsi, xaricdə təhsil almıĢ magistr və doktorantların pedaqoji 

fəaliyyətə cəlb edilməsi nəticəsində Universitetimizin fəaliyyəti dövründə 50-yə yaxın 

elmlər namizədi, 15 elmlər doktoru yetiĢdirilmiĢdir. Bu proses davam edir. Hazırda 

Universitetin 12 əməkdaĢı ölkədaxili müxtəlif ali məktəb və tədqiqat institutlarında 

doktorant hazırlığında olmaqla yanaĢı, 14 nəfər doktorant isə Universitetimizin ―Dok-

torantura‖ Ģöbəsində öz elmi-tədqiqat iĢlərini davam etdirirlər. Eyni zamanda 3 əmək-
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daĢımız Macarıstan, Çexiya və Portuqaliyada fəlsəfə doktorluğu proqramları üzrə 

doktorantura pilləsində təhsil alırlar. 2013/2014-cü tədris ili üçün Dövlət Ġmtahan 

Mərkəzinin elmi-statistik araĢdırmaları üzrə ali məktəb məzunlarının magistraturaya 

ümumi qəbulunun nəticələrinə görə Bakı Biznes Universiteti özəl ali məktəblər 

içərisində 1-ci yeri, Respublika üzrə 51 ali məktəb içərisində 12-ci yeri tutmuĢdur. 

2017-ci il dekabrın 17-də keçirilən dövlət qulluğuna iĢə qəbul üzrə imtahandan uğurla 

keçən Ģəxslərin bitirdikləri ali təhsil müəssisələri üzrə Dövlət Ġmtahan Mərkəzinin 

təqdim etdiyi statistik məlumata əsasən Bakı Biznes Universiteti Respublikamızın 

bütün ali təhsil müəssisələri arasında 8-ci yeri və özəl ali təhsil müəssisələri üzrə 1-ci 

yeri tutmuĢdur. 

Bakı Biznes Universiteti müasir tələblərə cavab verən maddi-texniki bazaya ma-

likdir. Lakin tədrisin müasir tələblər səviyyəsində təĢkili üçün bu bazanın yenidən qu-

rulması, təkmilləĢdirilməsi və modernləĢdirilməsinə ehtiyac duyulmuĢdur. Bu məq-

sədlə qısa müddət ərzində ümumilikdə 15 xüsusi və spesifik fəal təlim otağı yara-

dılmıĢ, 4 auditoriyada ağıllı lövhə quraĢdırılmıĢ, 5 linqafon otaqları yeni texniki vəsait-

lərlə təchiz edilmiĢdir. Bununla yanaĢı, bütün auditoriyalarda proyektorlar quraĢ-

dırılmıĢ, kafedralar tədris prosesində istifadə üçün müasir noutbuklarla təmin olunmuĢ, 

hər bir ixtisas kafedrasının yanında əyani vəsaitlərlə təchiz olunmuĢ xüsusi laboratori-

yalar yaradılmıĢ, tədris prosesinin gediĢatına operativ nəzarət üçün auditoriyalar video-

müĢahidə sistemilə təchiz edilmiĢdir. Kitabxana fondu zənginləĢdirilməsi üçün birbaĢa 

internetə çıxıĢı olan noutbuklarla təchiz olunmuĢdur. Bundan əlavə Universitet 

əməkdaĢlarının və tələbələrinin istifadəsi üçün internet Ģəbəkəsinə yüksək sürətli optik 

xətt vasitəsilə çıxıĢ yaradılmıĢdır. Kitabxanada mühazirə materiallarının surətinin 

çıxarılması üçün texniki vasitələr və digər avadanlıqlar quraĢdırılmıĢdır. Universitetin 

kitabxanası  elektronlaĢdırılmıĢ və xüsusi sayt yaradılmaqla tələbələrin və professor-

müəllim heyətinin istifadəsinə verilmiĢdir. Burada toplanan materiallardan günün 

istənilən vaxtı yararlanmaq olar. Növbəti tədris illərində Universitetin elektron internet 

portalının yaradılması planlaĢdırılmıĢdır. Tələbələrin və tədqiqatçıların istifadəsi üçün 

Universitetdə dissertasiya fondu yaradılmıĢdır. Hazırda burada 200-ə yaxın doktorluq 

və namizədlik dissertasiyası toplanmıĢdır. 

Elmi-tədqiqat iĢlərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətlərində Universite-

timiz böyük uğurlar əldə etmiĢdir. Belə ki, son 5 ildə Universitetin əməkdaĢları 

tərəfindən ümumilikdə 3101,5 çap vərəqi həcmində elmi nəĢrlər, o cümlədən: 357 fənn 

proqramı, 62 adda dərslik, dərs vəsaiti, 27 adda monoqrafiya, 408 jurnal məqalələri, 

408 konfrans materialları qriflə nəĢr edilib tələbə-gənclərin istifadəsinə verilmiĢdir. 

Universitetin dövri mətbuatı kimi rübdə bir dəfə 7-8 ç.v. həcmində elmi-praktiki 

―Audit‖ jurnalı nəĢr olunur. Burada nəĢr olunan məqalələrin elmi dəyərinə görə jurnal 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qey-

diyyatında olan nüfuzlu jurnalların siyahısına daxil edilmiĢdir. 

2018-ci ilin fevral ayında Dövri NəĢrlərin Qeydiyyatı üzrə Beynəlxalq Mərkəz 

tərəfindən ―Audit‖ jurnalına Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi verilmiĢdir (ĠSSN 

2616-4310). 



9 
 

Qəbul olunmuĢ 5 illik strateji inkiĢaf proqramına əsasən elmi-tədqiqat iĢlərinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi sahəsində də bir sıra yeni addımlar atılmıĢdır. Əldə 

edilmiĢ elmi-tədqiqat iĢlərinin nəticələrinin tədris prosesinə və istehsalata tətbiq 

edilməsi üçün 2013-cü ilin dekabr ayında universitetdə ―Ġqtisadi islahatlar və strateji 

araĢdırmalar mərkəzi‖, ―Sosial-iqtisadi araĢdırmalar mərkəzi‖, ―Tərcümə mərkəzi‖, 

―Milli operator və test mərkəz‖ləri yaradılmıĢdır.  

 Universitet strateji inkiĢaf planının icrası ilə əlaqədar beynəlxalq əlaqələrini bir 

sıra istiqamətlərdə yenidən qurmuĢ və geniĢləndirmiĢdir. Bakı Biznes Universiteti 

beynəlxalq əlaqələrin inkiĢafında Azərbaycan ali təhsil müəssisələri arasında ən qa-

baqcıl universitetlərdəndir. Universitetdə Beynəlxalq Əlaqələr strukturu daxilində 

Beynəlxalq Əlaqələr Ģöbəsi, Layihələr Ģöbəsi, Karyera Ģöbəsi və Keyfiyyət Təminatı 

Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq əlaqələrin geniĢləndirilməsi strategiyası əsasən 

4 istiqamətə yönəldilmiĢdir: tələbə və müəllim mübadiləsi, beynəlxalq layihələrdə 

iĢtirak, ikili diplom layihələri və əcnəbi tələbələrin qəbulu. Universitet Beynəlxalq 

Əlaqələr üzrə ötən dövrdə dünyanın 50-yə yaxın universiteti ilə tərəfdaĢlıq 

müqavilələri imzalamıĢ və müxtəlif layihələrdə ortaq fəaliyyət göstərmiĢdir. 

Universitetimiz son 5 ildə Erasmus Mundus, Erasmus Plus KA1, Mövlana və 

ikili diplom proqramları çərçivəsində 150-dən artıq tələbə və müəllim heyətini 

Avropanın müxtəlif ölkələrinə təhsildə mübadilə məqsədilə göndərmiĢdir. Bakı Biznes 

Universitetinin bakalavr və magistratura hazırlığı üzrə ixtisasları Avropanın qabaqcıl 

Universitetlərinin eyni tipli ixtisasları ilə tam uyğunlaĢdırılmıĢdır. Buna görə də, Bakı 

Biznes Universiteti qabaqcıl ali təhsil müəssisəsi kimi Avropanın bir neçə Univer-

sitetləri ilə ikili diplom layihəsini həyata keçirir və hal-hazırda da bu istiqamətdə digər 

qabaqcıl Universitetlərlə danıĢıqlar aparılır. 

ƏməkdaĢlıq etdiyimiz layihələrdən biri də Mövlanə Mübadilə Proqramıdır. 

Proqram çərçivəsində universitetimiz Ankara Universiteti, Ġstanbul Yıldız Teknik 

Universiteti, GümüĢhanə Universiteti, Kastamonu Universiteti, Orta Doğu Texniki 

Universiteti, Ġzmir Ġqtisadiyyat Universiteti, Bingöl Universiteti, Alanya Alaaddin 

Keykubat Universiteti və Türkiyənin digər qabaqcıl Universitetləri ilə müqavilələr 

imzalamıĢ və hal-hazırda da bu əməkdaĢlıqlar yüksək səviyyədə davam etdirilir. 

Son 5 ildə Universitetin iĢçi və müəllim heyətinin əhəmiyyətli hissəsini Avro-

pada təhsil almıĢ və təcrübə keçmiĢ gənclər təĢkil etmiĢdir. Bu məqsədlə Univer-

sitetimiz birbaĢa doktorantura təhsili üzrə və kadrların Avropanın nüfuzlu Univer-

sitetlərində doktorantura təhsili almaları üçün müxtəlif müqavilələr bağlamıĢdır. Hal-

hazırda Bakı Biznes Universitetindən Çexiyada, Portuqaliyada, Macarıstanda və digər 

ölkələrdə full PhD proqramı üzrə doktorantura pilləsində təhsil alırlar. 

Universitetin uğurlu addımlarından biri də beynəlxalq layihələrdə iĢtirakıdır. 

Universitet ilk dəfə 2012-ci ildə E-Notes adlı ilk Tempus layihəsinə tərəfdaĢ olmuĢ, bu 

tərəfdaĢlıq sayəsində 3 il ərzində universitet heyətinin kompüter biliklərini inkiĢaf 

etdirmiĢ, Avropanın 5 universitetində təlimlərdə iĢtirak etmiĢ və ECDL mərkəzi yara-

dılmıĢdır. 2013-cü ildə Erasmus Mundus Effort proqramına tərəfdaĢ olaraq qoĢulmuĢ 

proqram çərçivəsində 40 nəfərdən ibarət tələbə heyəti Çexiya, Yunanıstan, PolĢa, 
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Latviya, Portuqaliya və Rumıniyada müvafiq olaraq bakalavr, magistr, PhD təhsili 

almıĢ, müəllim heyəti ixtisasartırma kurslarında iĢtirak etmiĢ və qısamüddətli mü-

hazirələr oxumuĢdur. 

2017-ci ildə Bakı Biznes Universiteti Avropa Komissiyası tərəfindən maliy-

yələĢdirilən, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tərəfdaĢ olduğu 11 Azər-

baycan universiteti, 4 Avropa universiteti və Akkreditasiya Ģirkətinin tərəfdaĢ olduğu 

Azərbaycanda ən böyük miqyaslı ―Azərbaycan universitetlərində Keyfiyyət Təminatı 

Mərkəzlərinin yaradılması və inkiĢaf etdirilməsi‖ adlı Erasmus Plus proqramı üzrə 

təqribən 1 milyon avro dəyərində qrant layihəsi qazanmıĢdır. Layihənin məqsədi Azər-

baycan universitetlərində daxili keyfiyyət təminatı sisteminin yaradılması, universitet-

lərdə fəaliyyətlərin sistemləĢdirilməsi və Avropa standartlarına uyğunlaĢdırılmasıdır. 

Layihə 3 illik dövrü əhatə edir və 2018-ci ilin yekun hesabatına görə çox uğurla icra 

edilir. 

Bakı Biznes Universiteti 2019-cu il fevral ayının 7-də Erasmus Plus KA2 

CBHEs proqramı çərçivəsində Avropa komissiyasına müsabiqə üçün 6 layihə təqdim 

etmiĢdir: ―Sosial iĢ kurrikulumunun inkiĢaf etdirilməsi‖, ―Yeni təlim metodu olaraq 

Virtual Oyunların tətbiqi‖, ―Ali təhsil sistemlərinin idarə edilməsi sisteminin tək-

milləĢdirilməsi‖, ―Ali Təhsil müəssisələrinin beynəlmiləlləĢməsi və marketinq stra-

tegiyalarının təĢkili‖, ―Tələbə məĢğulluğunun artırılması‖, ―Ali təhsil müəssisələrində 

Ġnnovasiya mərkəzlərinin yaradılması və inkiĢaf etdirilməsi‖. Layihələr bir çox Avropa 

və Azərbaycan universitetlərini əhatə edir. 

Bakı Biznes Universitetinin hazırladığı 2019-2023-cü illər üzrə yeni Strateji 

ĠnkiĢaf Planı ölkəmizdə insan kapitalı və iqtisadi təfəkkürün yeni prinsiplər əsasında 

formalaĢdırılması, müasir bilik və bacarıqlara malik iqtisadçı kadrların hazırlanması və 

təhsildə beynəlxalq rəqabətliliyin artırılmasına yeni töhfə olacaqdır. 

Universitetin Strateji ĠnkiĢaf Planı növbəti 5 il ərzində beynəlxalq təcrübədə 

mövcud olan müasir təhsil texnologiyalarından yararlanmaqla təhsildə keyfiyyət təmi-

natını yaratmaq, tədris metodologiyasını təkmilləĢdirmək, təhsil proqramlarını bey-

nəlxalq standartlara uyğunlaĢdırmaq, təhsil, elm və istehsalat formulunu yaratmaqla 

müasir bilik və bacarıqlara malik mütəxəssislər hazırlamaq, maddi-texniki bazanı 

müasir təhsil standartlarına uyğunlaĢdırmaqla yeni tipli təhsil müəssisəsini yaratmaq, 

professor-müəllim heyətinin potensialının yüksəldilməsi və tərkibinin cavanlaĢdırıl-

ması yolu ilə təhsil rəqabətinə cavab verən müasir təfəkkürlü pedaqoji kollektivi for-

malaĢdırmaq, tətbiqi xarakterli elmi-tədqiqat iĢlərinə üstünlük vermək, təsərrüfat mü-

qaviləsi əsasında real tədqiqatların aparılmasını təmin etmək yolu ilə tədqiqat və 

sahibkar universiteti statusunu qazanmaq kimi mühüm məsələləri məqsəd kimi qarĢıya 

qoymuĢdur. 

Nitqimi yekunlaĢdıraraq konfransın iĢinə uğurlar diləyirəm, ümid edirəm ki, 

mövzu ətrafında maraqlı məruzələr və faydalı çıxıĢlar dinləniləcək. 
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Ziyad Səmədzadə, 

 akademik,  

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin  

İqtisadi siyasət, sənaye və  

sahibkarlıq komitəsinin sədri 

 

ĠNKĠġAFIN AZƏRBAYCAN MODELĠ VƏ GƏLƏCƏK BARƏDƏ 

DÜġÜNCƏLƏR 
 

Lider və dövlət, lider və inkiĢaf - bunlar bir-biri ilə sıx vəhdət təĢkil edir. Lideri 

olmayan dövlət heç vaxt tərəqqi edə bilməz. Lideri olmayan dövlət heç vaxt tanına, 

beynəlxalq aləmdə nüfuz qazana bilməz. Lideri olmayan dövlət üzləĢdiyi taleyüklü 

problemləri həll edə bilməz, dinamik və sabit inkiĢafdan qalar. Lideri olmayan dövlə-

tin xalqı həmiĢə narahat yaĢayar. Dünyanın inkiĢaf tarixi bütün bunlara əyani sübutdur. 

Bu gün qloballaĢan dünyada ən məĢhur siyasətçilər, proqnozlaĢdırıcılar Ģəxsiyyətin 

təntənəsini amilinin müasir dövrün ən aparıcı inkiĢaf amillərindən biri hesab edirlər. 

Bu bir həqiqətdir ki, Sovetlər Ġttifaqına daxil olan müttəfiq respublikanın rəhbər-

ləri bir qayda olaraq Ġttifaq tərəfindən müəyyən edilən «oyun qaydaları» əsasında 

fəaliyyət göstərirdilər. Hər bir mühüm məsələ SSRĠ dövlətinin nəzarətində idi. Lider 

kimi fəaliyyət göstərmək üçün çoxlu məhdudiyyətlər var idi. 

1969-cu ildə Azərbaycanın rəhbəri seçilən Heydər Əliyev də bütün bu məhdudiy-

yətlərlə, çətinliklərlə üzləĢməli oldu.  Üstəlik də respublika iqtisadiyyatında sözün əsl 

mənasında ağır vəziyyət yaranmıĢdı: bütün əsas sosial-iqtisadi göstəricilərə görə Azər-

baycan Ġttifaqda axırıncı yeri tuturdu. Heydər Əliyev ilk növbədə iqtisadiyyatda yaran-

mıĢ vəziyyətin, onu doğuran səbəblərin sistemli təhlilini apardı, risklər edərək bir sıra 

təĢkilati tədbirlər həyata keçirdi. Ġttifaq hökuməti qarĢısında respublikanın gələcək iqti-

sadi həyatı ilə bağlı məsələlər qaldırdı və qısa vaxt ərzində Sovet hökumətinin Azər-

baycan Respublikasının inkiĢafına dair xüsusi qərarının qəbul edilməsinə nail oldu. 

Dövrünün ən güclü Ģəxsiyyətlərindən  biri olan Heydər Əliyev əsl liderə məxsus 

olan keyfiyyətlərdən uğurla istifadə edərək respublika hökumətini, bütün idarəetmə 

strukturlarını iqtisadiyyatda yaranmıĢ geriliyin aradan qaldırılması iĢinə səfərbər etdi. 

Məqsəd və vəzifələr dəqiqləĢdirildi, idarəetmə strukturlarına professionallar cəlb edil-

di, strateji məqsədlərə çatmaq yolları və vəzifələri müəyyənləĢdirildi. Ġttifaq orqanları 

ilə əməkdaĢlıq formalarının təkmilləĢdirilməsi istiqamətində səmərəli addımlar atıldı, 

məhsuldar əməyə, iĢin nəticələrinə layiqli qiymət vermək ön plana çəkildi. Bir sözlə, 

respublika iqtisadiyyatında qaynar həyatın formalaĢması üçün bütün imkanlar və 

vasitələr hərəkətə gətirildi ki, bütün bunlar də öz bəhrəsini verdi: milli gəlir, sənaye, 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalındakı 60-cı illərdəki gerilik aradan qaldırıldı, yeni 

keyfiyyətli inkiĢafın fundamental əsaslarının möhkəmləndirilməsi üçün xeyli iĢ görül-

dü. Azərbaycan dotasiyasız yaĢayan bir respublika kimi tanındı. Bütün bu nailiyyətlər-

dən məharətlə istifadə edən Heydər Əliyev SSRĠ hökuməti qarĢısında daha fundamen-

tal məsələlər qaldırdı və onların həllinə nail oldu. Heydər Əliyev bu illərdə Nazirlər 

Soveti, Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Plan Komitəsi, Elmlər Akademiyası, Dövlət Maddi-

Texniki Təchizat Ġdarəsi ittifaq nazirlikləri ilə sıx əlaqədə iĢləyir, respublikada yeni 

istehsal sahələrinin yaradılması məsələlərini təhlil edir, daxili imkanları araĢdırır, 
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sənayenin inkiĢafının müxtəlif variantlarını hazırlayırdılar. Respublika rəhbəri qəti 

qərara gəlmiĢdi ki, iqtisadiyyatın uzaq gələcəyə inkiĢafı elmi-texniki tərəqqini müəy-

yən edən sahələrin daha üstün inkiĢaf etməsindən çox asılı olacaqdır. Bu strateji xətti 

həyata keçirmək üçün Heydər Əliyev titanik fəaliyyət göstərdi, ciddi maneələrin ara-

dan qaldırılmasına nail oldu. Nəticədə sənayenin vacib proporsiyaları xeyli yaxĢılaĢdı, 

yeni müasir sənaye müəssisələri, istehsal sahələri istifadəyə verildi, on minlərlə yeni iĢ 

yerləri yaradıldı, sənayenin ixrac potensialı xeyli artdı, istehsalın mədəni-texniki sə-

viyyəsi yüksəldi. 1976-1980-ci illərdə Azərbaycan sənayedə məhsul istehsalının artı-

mına görə SSRĠ-də birinci yerə çıxdı. Elmi-texniki tərəqqini müəyyən edən sənaye sa-

hələrində istehsalın həcmi əvvəlki onillikdəki səviyyəyə nisbətən 2,4 dəfə artdı. Ötən 

əsrin 70-ci illəri tariximizə sözün əsl mənasında Azərbaycan sənayesinin intibah dövrü 

kimi daxil oldu.  

70-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkiĢafı ilə bağlı göstəriciləri tarixi 

inkiĢafın ayrı-ayrı dövrləri ilə müqayisə etdikdə, birmənalı olaraq aĢağıdakı nəti-

cəni çıxarmaq olar: Bu dövrdə iqtisadiyyatda yüksək artım sürəti təmin edilmiĢ, 

onun keyfiyyət göstəriciləri əhəmiyyətli dərəcədə yaxĢılaĢmıĢdı ki, bütün bunlar 

da müstəqil Azərbaycanın iqtisadi bazasının formalaĢması və inkiĢafında müstəs-

na rol oynamıĢdır.  

1993-cü ilin may-iyununda Azərbaycanda hökumət böhranının son dərəcə kəs-

kinləĢməsi ilə ölkədə vətəndaĢ müharibəsinin baĢ verməsi və Azərbaycanın müstəqilli-

yinin itirilməsi təhlükəsi yarandıqda, xalqımız mövcud hakimiyyətin dəyiĢməsini tə-

kidlə tələb etməklə həmin  vaxtdan taleyini yenə Heydər Əliyevə etibar etdi. 

Zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik olan Heydər Əliyev Azərbaycanda ye-

nidən böyük siyasətə qayıtdı, respublikanı ağır fəlakətdən qurtarmaq üçün Azər-

baycanın tarixi-iqtisadi xüsusiyyətlərinə, xalqın mentalitetinə, geopolitik Ģəraiti-

nə, milli mənafelərinə uyğun inkiĢaf strategiyası hazırladı, düĢünülmüĢ və əsas-

landırılmıĢ sistemli tədbirlər həyata keçirdi, beynəlxalq təĢkilatlar, inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrlə əməkdaĢlığın formalaĢması, iqtisadi islahatların aparılmasını prioritet  

vəzifələr kimi müəyyən etdi. 

Ən əsas olaraq inkiĢafın Azərbaycan modelinin prinsipial cəhətlərini müəyyən-

ləĢdirdi. Qısa olaraq dünyada  özünü doğrultmuĢ inkiĢaf modelləri barədə bəzi məqam-

ları qeyd edək.  

XX əsrin ikinci yarısında bir çox ölkələr, o cümlədən müharibədə məğlub edil-

miĢ, eləcə də müstəmləkəçilikdən azad olunmuĢ dövlətlər seçim qarĢısında qalmıĢdı: 

hansı model əsasında inkiĢaf etmək lazımdır ki, dağılmıĢ iqtisadiyyat bərpa olunsun, 

inkiĢafa yol açılsın. Dünyanın aparıcı dövlətlərində bu məqsədlə qlobal tədqiqatların 

geniĢlənməsi ön plana çəkildi, proqnozlarla məĢğul olan araĢdırma mərkəzləri yara-

dıldı. ―Roma klubu‖ adını almıĢ nüfuzlu alimlər məclisi formalaĢdı. Dünyanın gələcəyi 

barədə konsepsiyalar hazırlandı. 

Bütün bunlarla yanaĢı, bir sıra ölkələr  müstəqil olaraq öz inkiĢaf modellərini for-

malaĢdırdılar. Qərb ölkələri əsasən Adam Smitin iqtisadiyyatı ―Görünməz əllər‖ fik-

rinə üstünlük verirlər. Amma fərqli yanaĢan ölkələrin sayı da müasir Ģəraitdə artmağa 

meyl edir. Azad rəqabəti, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin minimuma endirilmə-

sini, gəlirlərin diferensiasiyasında köklü fərqlərə laqeyd münasibəti nəzərdə tuturdusa, 

―Ġsveç modeli‖ əksinə, sosial ədalətsizliyin aradan qaldırılmasını, gəlirlərin əhali qrup-
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ları arasında yenidən bölüĢdürülməsini, iqtisadiyyatda ―dövlətin yükü‖nün yüksək 

səviyyədə olmasını əsas götürürdü. Bu inkiĢaf modellərindən fərqli olaraq Asiya 

ölkələri – Cənubi Koreya, Malayziya, Sinqapur və ötən əsrin 70-ci illərinin sonunda 

Çin, Ġkinci Dünya Müharibəsində məğlub olmuĢ Almaniya, Yaponiya,  bir-birini 

təkrar etməyən inkiĢaf modellərinə üstünlük verdilər və çox böyük uğurlar qazandılar. 

Bu dövlətlər özlərinin inkiĢaf modellərinin reallaĢmasının müsbət nəticələri ilə illər 

boyu formalaĢmıĢ, təsdiqini tapmıĢ iqtisadi baxıĢlara, normalara, qaydalara ciddi zərbə 

vurdular, müəyyən dərəcədə Qərb iqtisadi doktrinasının əsaslarını sarsıtdılar.  

Ġstinad etdiyimiz ölkələr baĢqa dövlətlərin keçdiyi yolu təkrar etmədilər, reallığa, 

dövlətin maraqlarına əsaslanan inkiĢaf konsepsiyasını həyata keçirdilər. XXI əsrin 

birinci onilliyinin sonlarında bu ölkələr qlobal maliyyə böhranına ciddi məruz qalsalar 

da, onun təsirinin minimuma endiriləcəyinə əminlik nümayiĢ etdirirlər (bax: Lüdviq 

Erhard modeli (alman iqtisadi möcüzəsi), yapon iqtisadi modeli, Koreyanın inkiĢaf 

modeli, iqtisadi inkiĢafın Malayziya modeli, Çin iqtisadi inkiĢaf modeli).  

Müstəqilliyinin 27-ci ilini arxada qoyan Azərbaycan dövləti böyük inkiĢaf yolu 

keçmiĢ, özünün iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edən, güclü iqtisadiyyata malik olan 

dövlətə çevrilmiĢdir.  

Həmin dövrdə bir ictimai-iqtisadi formasiyadan digərinə keçid dövrünü ya-

Ģayan Azərbaycanın hansı iqtisadi modelə üstünlük verəcəyi ilə bağlı çoxlu fikir-

lər, təkliflər irəli sürülsə də, böyük strateq Heydər Əliyev hansısa dövlətin təcrü-

bəsinin olduğu kimi milli iqtisadiyyata köçürülməsini düzgün saymamıĢdır. Res-

publikanı ağır fəlakətdən qurtarmaq üçün Azərbaycanın tarixi-iqtisadi xüsusiy-

yətlərinə, xalqın mentalitetinə, geosiyasi Ģəraitinə, milli mənafelərinə uyğun inki-

Ģaf strategiyası hazırlamıĢ, düĢünülmüĢ və əsaslandırılmıĢ sistemli tədbirlər həya-

ta keçirmiĢdi.  

Heydər Əliyev ağır vəziyyətdə olan Azərbaycan iqtisadiyyatını dirçəltmək, bü-

tünlükdə dövlətin müstəqilliyinin qorunmasını təmin etmək üçün düĢünülmüĢ stra-

tegiya seçmiĢ, bu strategiyada təbii sərvətlərin  dövlətin sərəncamında saxlanmasına 

üstünlük vermiĢdir. Belə yanaĢma, dünya inteqrasiyasına qovuĢmaq, maliyyə imkan-

ları, demək olar ki, tükənmiĢ respublikaya investisiyaların cəlbi yolu idi. Bu siyasətin 

həyata keçilməsinə güclü təzyiqlər, maneələr olsa da, Ulu Öndər millətin, dövlətin 

taleyi, tərəqqisi üçün çox vacib olan prinsipial mövqeyindən dönmədi, neft amilini ön 

plana çəkdi. 

Bu, yeganə çıxıĢ yolu idi. 1994-cü ilin sentyabrında Azərbaycan Respublikası 

dünyanın böyük neft Ģirkətləri ilə «Əsrin müqaviləsi»ni imzaladı. Bu, müstəqil Azər-

baycan dövlətinin, onun prezidentinin tarixi uğuru idi. Bu eyni zamanda Azərbaycanın 

dünya inteqrasiyasında fəal iĢtirakı üçün əlveriĢli imkanların yaradılması demək idi.  

Heydər Əliyev dövlətimizə  ciddi təzyiqlərə baxmayaraq, o neft sektorunun özəl-

ləĢdirilməsinə razılıq vermədi. Qətiyyətlə bildirdi ki, Azərbaycanın təbii sərvətləri 

dövlətimizə, xalqımıza məxsusdur, onu heç vaxt özəlləĢdirmək olmaz. Neft sənayesi 

dövlətimizin iqtisadi müstəqilliyimizin fundamental əsasıdır. Bu cür yanaĢma inkiĢafın 

Azərbaycan modelinin ən prinsipial cəhətlərindən biridir.  

Neft böyük siyasətdir, neft böyük iqtisadiyyatdır, neft uğrunda mübarizə getdikcə 

qlobal xarakter daĢıyır. Düzgün inkiĢaf modelinin seçilməsi  imkan verirdi ki, bu gün 

Azərbaycan dünya neft siyasətində aktiv oyunçu, Avropanın enerji təhlükəsizliyini 
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təmin edən ölkə kimi tanınır. Xarici Ģirkətlərlə əməkdaĢlığın formalaĢması, sərmayə 

mühitinin yaxĢılaĢması, ölkəmizə sərmayə qoyuluĢunun dəfələrlə artması, risk amili-

nin azalması, onun səmərəliliyinin artmasını təmin edir. Xəzərin statusu barədə 2017-

ci ildə Xəzəryanı dövlətin imzaladığı Konvensiya yeni davamlı inkiĢaf amili kimi çıxıĢ 

edəcəkdir.  

Heydər Əliyev bütün fəaliyyəti dövründə insan, onun qayğıları, sosial inkiĢaf 

problemlərinə xüsusi diqqət verirdi. Heydər Əliyev narahatlıq keçirirdi ki, əhalinin 

müəyyən hissəsi iĢsizlik, yoxsulluq Ģəraitində yaĢayır, doğma yurdlarından erməni 

millətçiləri tərəfindən qovulmuĢ azərbaycanlılar ağır çətinliklərlə üzləĢirlər. Sadala-

nan hər bir problem haqqında onun çox dəyərli, proqram xarakterli tövsiyələri, təklif-

ləri var idi. Heydər Əliyevin tapĢırığı ilə Azərbaycanda «Yoxsulluğun azaldılması üzrə 

Dövlət Proqramı» qəbul edildi. Proqramın həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər 

nəticəsində yoxsulluğun dinamikasında dəfələrlə azalma müĢayiət edildi. Bir faktı 

qeyd edək. 1993-cü ildə yoxsulluğun səviyyəsi 86 faiz idisə, indi bu rəqəm 5 faiz təĢkil 

edir. 

Heydər Əliyev yeni iqtisadi sistemin səmərəli fəaliyyəti üçün çox vacib olan 

amilə - sahibkarlığın inkiĢafına xüsusi diqqət verirdi. Sahibkarlığı iqtisadi inkiĢafın 

strateji resursu kimi qiymətləndirən Heydər Əliyev özəl sektorun inkiĢafı, mülkiyyət 

münasibətlərinin formalaĢması, kiçik və orta biznesə mane olan əngəllərin aradan qal-

dırılması, ümumiyyətlə, əlveriĢli iĢgüzar, investisiya mühitinin yaradılması üçün 

ardıcıl və sistemli mübarizə aparırdı. O, milli sahibkarların, orta sahibkarlıq sinfinin 

formalaĢması, yerli resurslardan səmərəli istifadə, rəqabətə davamlı məhsullar isteh-

salının geniĢləndirilməsini iqtisadi inkiĢaf strategiyasının aparıcı istiqamətlərindən biri 

hesab edilirdi.  

Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkiĢafını müəyyən edən amillərdən biri 

iqtisadiyyatın uğurlu dövlət tənzimlənməsinin bacarıqla həyata keçirilməsi hesab 

edilir: bu tənzimləmə uzun müddət davam etməlidir; iqtisadiyyatın tam açıqlığı, tam 

azadlığı qloballaĢma Ģəraitində milli suverenliklərə zərbə vurmaq deməkdir. Ġqtisa-

diyyatın dövlət tənzimlənməsini minimuma endirmək dövlətimizin milli maraqlarına 

cavab verməyən bir yanaĢmadır. Bir cəhət də nəzərə alınmalıdır: dövlətin iqtisadiy-

yatda iĢtirak səviyyəsi hər bir ölkənin spesifik inkiĢaf xüsusiyyətlərindən və s. asılıdır. 

Burada konkret bir rəqəmi müəyyənləĢdirmək heç vaxt düzgün nəticə verə bilməz. 

Azərbaycan müharibə Ģəraitində yaĢayan ölkədir. Təkcə bu fakt dövlət tənzimlən-

məsini Ģərtləndirən ciddi bir amildir. Digər tərəfdən sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı 

quran dövlət bu vəzifəni həyata keçirmək üçün özünün dövlət tənzimləməsi sistemini 

formlaĢdırmalıdır.  

Eyni zamanda, bu da nəzərə alınmalıdır: bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində makro-

tənzimləməni təkmilləĢdirməklə yanaĢı, həm də mikrotənzimləmənin metodlarını 

və əlaqələndirmə mexanizmini təkmilləĢdirmək, ümumiyyətlə, mövcud Ģəraitdən 

asılı olaraq dövlətin bu proseslərdə reallıqları, strateji maraqları nəzərə almaqla 

onun iĢtirakını müəyyənləĢdirmək, sivil bazarın qurulması prosesində meydana 

çıxan çətinlikləri və qüsurlu cəhətləri aradan qaldırmaq vacib vəzifələr olaraq 

qalır.  

QloballaĢan dünya iqtisadiyyatında baĢ verən prosesləri, onların ölkənin inki-

Ģafına təsirini qiymətləndirmək, dövlət və özəl sektor münasibətlərinin əsl partnyor, 
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əməkdaĢlıq münasibətlərinə çevrilməsi üçün sistemli tədbirlər həyata keçirmək vacib 

məsələlərdəndir. Onu da qeyd edək ki, müəyyən edilmiĢ inkiĢaf strateji kursunun real-

laĢması üçün səmərəli iqtisadi mexanizmlərinin tətbiqi iqtisadi strukturlar arasında 

koordinasiya iĢinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxĢılaĢdırılmasını obyektiv zərurətə çevirir.   

Azərbaycan dövləti ―hər Ģeyi bazar həll edir‖ fikrini festiĢləĢdirmir, reallığı, ölkə-

nin iqtisadi təhlükəsizliyini daimi diqqətdə saxlamağı vacib sayır. Məhz belə yanaĢ-

manın, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində görülən iĢlərin 

məntiqi nəticəsidir ki, dünyada baĢ verən maliyyə böhranı Avropa, ABġ və çoxsaylı 

ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün sarsıntılar törətmədi. 

Yeri gəlmiĢkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin son illərində dünya 

bazarında neftin qiymətinin xeyli aĢağı düĢməsi o qədər də maliyyə imkanları olma-

yan, Azərbaycanı öz müstəqil siyasətindən döndərə bilmədi. Çünki Heydər Əliyev 

Azərbaycanın gələcəyinə inanırdı. 1999-cu ilin mart-aprel aylarında dünya bazarında 

neftin qiyməti xeyli ucuzlaĢmıĢdı. Azərbaycanın iqtisadi inkiĢafına Ģübhə ilə yanaĢan-

lar neftin qiymətinin aĢağı düĢməsi ilə yaranmıĢ çətinliklərdə Azərbaycan hökumətini 

günahlandırır, neftin ölkəmiz üçün ―baĢa bəla‖ olacağını söyləyirdilər. Onlar yanılırdı-

lar. ―DüĢünməyə dəyər‖ rubrikası altında mən 1999-cu ilin aprel ayında ―Ġqtisadiyyat‖ 

qəzetində ―Neftin qiyməti, yaxud dünyada nə baĢ verir‖ adlı bir yazı  dərc etdim. Bura-

da deyilən fikirlərin bu gün üçün də aktuallığını nəzərə alıb onu çıxıĢıma daxil etməyi 

vacib saydım.  

Ġqtisadi sarsıntıların  təsirini azaltmaq olar. Dünyada neftin qiymətinin dinamika-

sının Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri məsələsinə toxunmaq istərdim. Çünki neft fak-

toru bu gün olduğu kimi, uzun bir dövr ərzində də Azərbaycanın iqtisadiyyatının in-

kiĢaf strategiyasında mühüm yer tutacaq. 

Onu qeyd edim ki, xüsusilə II Dünya müharibəsindən sonra neftin qiyməti məsə-

ləsi daim diqqət mərkəzində olmuĢ, neft istehsal edən ölkələrlə neft idxal edən ölkələr 

arasında həm açıq, həm də gizli gedən mənafe mübarizələrinin ana xəttini təĢkil etmiĢ-

dir. 70-80-ci illərdə məlum ölkələr tərəfindən neftin qiymətinin aĢağı düĢməsi siyasəti 

yeridildi ki, bu da valyuta resurslarının xeyli hissəsini neft ixracından əldə edən SSRĠ 

kimi nəhəng bir dövlətin dağılmasında az rol oynamadı.  

Ümumiyyətlə, dünyada gedən qlobal siyasi-iqtisadi mənafelərlə bağlı mübarizə-

lər neftin qiymətini ya aĢağı salır, ya da qaldırır. Bu prosesi ―görünməz əllər‖ idarə 

edir. Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ondan asılı olmayan dünyada ge-

dən proseslərin təsirinə məruz qalır. Bu, azad, açıq iqtisadiyyat quran bütün ölkələr 

üçün xarakterikdir. 

Son vaxtlar dünyada neftin qiymətinin aĢağı düĢməsi Azərbaycan iqtisadiyyatına, 

onun maliyyə mənbələrinə də təsir etdi. Təbii ki, bu hal narahatlıq doğurmaya bil-

məzdi. Kim deyir ki, dövlət bu təsirin qarĢısını ala bilərdi - mən onunla razılaĢmıram. 

Çünki müstəqilliyini cəmi bir neçə il bundan əvvəl elan etmiĢ dövlət üçün iqti-

sadiyyatın strukturunu 1-2 ilə güclü maliyyə mənbələrsiz yenidən qurmaq çox çətindir. 

Neft amili hələ bundan sonra da illər boyu iqtisadiyyatın aparıcı strateji sektoru kimi 

fəaliyyət göstərəcək, dövlət müstəqilliyinin qorunmasında mühüm rol oynayacaq. Neft 

amili olmasaydı, bu gün Azərbaycana investisiya axını bu qədər olmazdı, biz keçid 

dövründə daha böyük çətinliklər, təhlükələrlə üzləĢə bilərdik. Hamımız bunu dərk 

etməliyik.  
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Eyni zamanda, dünya iqtisadiyyatının inkiĢaf meyllərinin, milli mənafelərimiz 

baxımından ölkəmizin iqtisadiyyatına mənfi təsirinin qarĢısını almaq üçün tədbirlər, 

proqramlar hazırlanmalıdır. Ġqtisadiyyatın əsas ağırlığının neft sənayesinin üzərinə 

yıxmaq kimi fikirlərin səhv olduğu qəbul edilməlidir. Çünki sahənin özünün problem-

ləri vardır. Əgər onlar vaxtında həll edilməzsə, dövlət bu hasilatdan və gəlirlərdən 

məhrum olar. 

Alternativ gəlir mənbələrinin aĢkar edilməsi, reallaĢması istiqamətində daha 

məqsədyönlü iĢ aparılmalıdır. 

Xarici kapitalın iĢtirakı ilə Xəzərin zəngin sərvətlərindən yaxın gələcəkdə daxil 

olacaq böyük həcmli valyuta resurslarından düĢünülmüĢ, milli iqtisadiyyatın XXI əsrin 

tələblərinə uyğun inkiĢaf etdirilməsi üçün istifadə edilməsi diqqət mərkəzində olma-

lıdır. 

Açıq iqtisadiyyatı qurmaq prosesində dünya qiymətləri daxili qiymətlərə təbii ki, 

təsir edir. Bu, çox mürəkkəb prosesdir və çoxlu faktorlarla bağlıdır. Lakin etiraf etmək 

lazımdır ki, iqtisadi islahatların gediĢi prosesində enerji daĢıyıcılarının daxili qiymət-

lərinin qısa müddətdə bir neçə dəfə qalxması bir sıra istehsal sahələrinin inkiĢafına 

mənfi təsir etmiĢ, daha doğrusu, onların iflic vəziyyətinə düĢməsində mühüm rol 

oynamıĢdır. Reallıq bu məsələlərə seçmə üsulu ilə yenidən baxılmasını zəruri edir. 

Çünki milli iqtisadiyyatı inkiĢaf etdirmək prioritet istiqamət olmalıdır. 

Təbii sərvətlərin bolluğu hələ tərəqqi demək deyildir. Elə çox neft istehsal edən 

ölkələr var ki, onlarda iqtisadi inkiĢaf, yaĢayıĢ səviyyəsi çox aĢağıdır. Çünki həmin 

ölkələrdə nə siyasi sabitlik var, nə də milli dövlət mənafelərini rəhbər tutan inkiĢaf 

strategiyası. Azərbaycanda isə siyasi sabitlik də var, Ulu Tanrının xalqımıza bəxĢ 

etdiyi zəngin sərvətlərdən milli mənafelər üçün istifadə etməyə xidmət edən neft 

strategiyası da. ĠĢimizi elə qurmalıyıq ki, dünyada qəflətən baĢ verən və baĢ verə bilə-

cək iqtisadi titrəmələr bizə baha baĢa gəlməsin‖. 

Son 20 ildə dünya bazarında neftin qiymətinin dinamikasında  artma-enmə hal-

ları baĢ versə də ölkə iqtisadiyyatının maliyyə əsaslarının, ümumiyyətlə müstəqilli-

yimizin iqtisadi, siyasi əsaslarının möhkəmləndirilməsində müstəsna rol oynamıĢdır. 

Hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Fondunda böyük miqdarda vəsait var. Dövlət baĢçısı 

bu vəsaitlərdən səmərəli istifadə olunması, onun Ģəffaflığının təmin edilməsi ilə bağlı 

Azərbaycan dövlətinin strategiyasını müəyyən etmiĢdir. Bu gün ən nüfuzlu ekspertlər 

və beynəlxalq təĢkilatlar, aparıcı dövlətlərin liderləri bu fundamental məsələnin həlli 

istiqamətində görülmüĢ iĢləri yüksək qiymətləndirirlər. Çünki Azərbaycanda Dövlət 

Neft fondunun beynəlxalq standartlara uyğun olaraq idarə olunması sistemi formalaĢ-

mıĢdır. Azərbaycan neftçıxarma sənayesindən əldə edilən gəlirlərin Ģəffaflığı barədə 

Britaniyanın irəli sürdüyü təĢəbbüsün iĢtirakçısıdır. Neft fondunun hesabatında olan 

vəsaitlərin həcmi və həmin vəsaitlərin hərəkəti barədə ictimaiyyətə müntəzəm surətdə 

məlumat verilir. Azərbaycanın Dövlət Neft Fondunun fəaliyyəti digər neft ölkələri 

üçün də böyük maraq doğurur. Bir sözlə, Neft Fondunun açıq və Ģəffaf idarə edilməsi 

cəmiyyət tərəfindən müsbət qəbul edilir. 

Neft fondunun gəlirlərinin bir qismindən ən aktual iqtisadi, sosial məsələlərin 

həlli üçün istifadə edilməsi, həmin vəsaitin xeyli hissəsinin isə gələcək nəsillər üçün 

strateji ehtiyat kimi qorunub saxlanması Azərbaycanın dinamik keyfiyyətli inkiĢafının 

çox mühüm qarantıdır. 
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Biz tariximizin heç də asan olmayan bir mərhələsini yaĢayırıq. Respublika suve-
renlik və milli müstəqilliyini qazanaraq, demokratik təməldə cəmiyyət quruculuğunu 
uğurla davam etdirir. Həyatın özü regional iqtisadi siyasətə düzəliĢlər, yeni yanaĢma-
lar, yeni qarĢılıqlı münasibət prinsipləri tələb edir.  

Regional inkiĢaf proqramlarının hazırlanması və reallaĢması prosesində müsbət 
meyllərin güclənməsi bütün regionlarda mövcud iqtisadi, əmək potensialından səmə-
rəli istifadə etməyə Ģərait yaradacaqdır. Dövlətin dəstəyi, özəl sahibkarlıq fəaliyyəti də 
daxil olmaqla bütün mülkiyyət formalarının inkiĢafı üçün geniĢ yollar açılır, bələdiyyə 
mülkiyyəti formalaĢdırır. Sivil bazarın bu və ya digər element və atributları həyatımıza 
daha fəal daxil olmaqdadır. 

Eyni zamanda, onu da qeyd etmək lazımdır ki, regionlarda perspektivli proqram-
ların elmi təminatı daha da gücləndirilməli, inkiĢaf proqnozlarının hazırlanması, məĢ-
ğulluq, səmərəlilik, rəqabətlilik göstəricilərinin yaxĢılaĢmasına üstünlük verilməlidir.  

Bu gün respublikamızda ən vacib problemlərdən biri iĢsizlikdir. Uzun bir dövr 
ərzində respublikamızda əhalinin əmək ehtiyatlarının artım sürəti keçmiĢ ittifaq göstə-
ricisindən xeyli yüksək olub. Sovet dövründə də görülmüĢ tədbirlərə, intensiv inkiĢafa 
baxmayaraq, respublikamızda əmək ehtiyatları ilə yeni yaradılan iĢ yerləri arasında 
uyğunsuzluqlar yaranmıĢdı. SSRĠ dağıldıqdan sonra, müstəqilliyin ilk illərində bu 
uyğunsuzluq daha da güclənmiĢdi. Yüzlərlə müəssisə, fabrik və zavodlarda istehsal 
güclərindən istifadə aĢağı düĢmüĢ on minlərlə iĢ yerləri ixtisar edilmiĢdi. Müstəqillik 
dövründə, xüsusilə də iqtisadiyyatda sabitləĢmə meyllərinin güclənməsindən sonra 
istehsal, sosial xidmət sahələrində yeni iĢ yerlərinin yaradılması imkanları geniĢləndi. 
Yeni iĢ yerlərinin yaradılması iqtisadi siyasətin strateji istiqaməti kimi müəyyənləĢ-
dirildi. Sahibkarlığın inkiĢafı, regional inkiĢaf proqramlarının həyata keçirilməsi nəti-
cəsində yüz minlərlə iĢ yerləri yaradıldı. ĠĢsizlərin əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsi 
sisteminin yaradılması, özünəməĢğulluğun, ―DOST‖- ―ABAD‖ kimi  strukturların 
yaradılması və bu istiqamət kimi müəyyənləĢdirilməsi və bu istiqamətdə iĢlərin geniĢ-
lənməsi, sənayenin strukturunun Ģaxələndirilməsi, əməktutumlu sahələrin inkiĢafına 
diqqətin artırılması, perspektiv layihələrin digər göstəricilərlə yanaĢı məĢğulluq göstə-
ricisinə görə mütləq qiymətləndirilməsi hər bir Ģəhər və rayon üzrə əmək ehtiyatları 
balansının hazırlanması və onların inkiĢaf proqnozlarından istifadə edilməsi müvafiq 
idarəetmə strukturlarının strateji vəzifələrindən biri hesab edilməlidir. 

Bu gün Azərbaycan cəmiyyətində respublikamızın gələcəyi, inkiĢaf istiqamətləri 
barədə konsensus əldə edilmiĢdir. Bu bizim ən böyük tarixi nailiyyətimizdir. Geosiyasi 
Ģəraiti, dünya iqtisadiyyatının inkiĢaf meyllərini və milli mənafeləri, respublikamızın 
potensial imkanlarını nəzərə alaraq Azərbaycanın inkiĢaf modelini müəyyənləĢdiril-
miĢdir və həyata keçirilən müstəqil iqtisadi siyasət nəticəsində əldə olunan bu dinamik 
inkiĢaf neçə-neçə onilliklər Azərbaycanın tərəqqisinə xidmət edəcəkdir. 

Məruzədə son onilliklərdə respublika iqtisadiyyatında əsas inkiĢaf meyllərinin 
təhlili verilmiĢ, XXI əsrin onilliklərində yanacaq-energetika, nəqliyyat kompleksində 
qeyri-neft sənayesində, aqrar və xidmət sektorlarında həyata keçirilməsi zəruri olan 
layihələrin iqtisadi-sosial nəticələri barədə müəllifin düĢüncələri açıqlanır. Bu araĢdır-
malardan doğan əsas nəticə ondan ibarətdir ki, XXI əsrin birinci yarısında Azərbaycan 
iqtisadiyyatı regionda, MDB məkanında, eləcə də Avropada iqtisadi inkiĢaf sürətinə 
görə öndə olacaq, öz sosial göstəricilərini əhəmiyyətli dərəcədə yaxĢılaĢdıracaq, dünya 
birliyində inkiĢaf etmiĢ ölkə statusunu qazanacaqdır. 
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RƏQƏMSAL ĠQTĠSADĠYYAT VƏ RƏQƏMSAL TƏHSĠL 

 

Süni intellekt nüvə silahından daha böyük təhlükədir. 

 Elon Musk 

 

Rəqəmsal iqtisadiyyat. 18-ci əsrdə baĢlayan 4-cü sənaye inqilabının tələblə-

rindən biri olan rəqəmsallaĢma müxtəlif sahələrə təsir edərək texnologiyaya əsaslanan 

iqtisadiyyatın yeni sahələrinin yaranmasına gətirib çıxartdı. Rəqəmsal hesablama 

texnologiyalarına əsaslanan iqtisadiyyat rəqəmsal iqtisadiyyat, bəzən də yeni iqtisa-

diyyat, web-iqtisadiyyat adlanır. 

Tarix: Rəqəmsal iqtisadiyyat termini ilk dəfə Yaponiyada 1990-cı illər tənəzzül 

dövrünün ortalarında yaponiyalı professor və tədqiqatçı tərəfindən istifadə edilmiĢdir.  

Don Tapscott 1995-ci ildə "Rəqəmsal Ġqtisadiyyat: ĢəbəkələĢdirilmiĢ intellekt 

dövründə söz və təhlükə" kitabını hazırladı. Bu, internetin biznesi necə dəyiĢəcəyini 

nəzərdən keçirməyə imkan verən ilk kitablardan biri idi. 

20-ci əsrin son on ilində Nicholas Negroponte (1995) bu nəzəriyyəni fərqli 

yanaĢma ilə nəzərdən keçirmiĢdir. 

2001-ci ildə Tomas Mesenbourq Rəqəmsal Ġqtisadiyyat nəzəriyyəsini üç kom-

ponentə əsasən müəyyən etmiĢdir: 

- e-biznes infrastrukturu (aparat təminatı, proqram təminatı, telekommunika-

siya, Ģəbəkələr, insan kapitalı və s.); 

- e-biznes (biznesin necə həyata keçirilməsi, bir təĢkilatın kompüter Ģəbəkə-

sindən istifadə edilərək həyata keçirilməsi göstərən hər hansı bir proses); 

- e-ticarət (malların köçürülməsi, məsələn, bir kitabın online satıĢı) [1]. 

Rəqəmsal iqtisadiyyata keçid iqtisadi inkiĢafa, biznes mühitinin yaxĢılaĢdırıl-

masına, kölgə iqtisadiyyatının nisbətən aradan qaldırılmasına və s. bu kimi məsələlərə 

müsbət təsir göstərdiyindən digər dünya ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da 

onun inkiĢafına xüsusi diqqət yetirilir və bu barədə müəyyən qərarlar qəbul olunur. 

―2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödəniĢlərin geniĢlən-

dirilməsi üzrə Dövlət Proqramı‖nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin sərəncamı bu məqsədlə görülən tədbirlərdən biridir. 

Bu gün dünya biznesinin təxminən 12%-i internet üzərindən aparılır. Yaxın 30 

ildə biznesin 80%- i internet vasitəsilə aparılacağı proqnozlaĢdırılır. 

Rəqəmsal texnologiya iqtisadi inkiĢafın katalizatorudur:  tranzaksiya xərclə-

rini azaldır; onun iĢtirakçılarının əməliyyat zəncirini sürətləndirir; iqtisadi inteqrasiya 

potensialını təqdim edir. Nümunə olaraq Uber, Amazon, Airbnb, SmartCat, CANĠAO 

və s.-ni göstərmək olar. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın tərkib hissələri:  
- Ġnformasiya infrostrukturu; 

- Rəqəmsal texnologiya; 

- Rəqəmsal dövlət idarəçiliyi; 
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- Normativ tənzimləmə; 

- Rəqəmsal iqtisadiyyatın kadr təminatı; 

Müasir dövrdə dövlətin təhsil sistemi müasir zamanın tələbinə uyğun kadrlar 

yetiĢdirməlidir. Ġqtisadi artım ilə bağlı irəli sürülən nəzəriyyələr və modellər də birbaĢa 

və ya dolayı yolla təhsil sisteminin müasirləĢdirilməsini əks etdirir [2]. Ġnsan kapitalı 

faktorunun əhəmiyyətinin getdikcə artması da məhz bu proseslə bağlıdır. Texnoloji 

tərəqqinin təsiri ilə yaranan yeni məhsullar bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsil 

sahəsində də yalnız uyğunlaĢma dövründə qismən istifadə oluna bilər, bu dövr 

bitdikdən sonra yeni məhsul, bu halda elektron təhsil, tamamilə köhnənin yerinə keçir. 

Məsələn, kompüterlərdən istifadə yazı makinalarının istifadədən qaldırılmasına səbəb 

oldu. 

Rəqəmsal təhsil. 

Ġndi belə bir hökm gündəmdədir: Ənənəvi məktəb, universitet faydasızdır, daha 

doğrusu ənənəvi təhsil faydasızdır‖. Doğrudanmı bu belədir? Bəs bugünkü inkiĢafı 

hansı təhsil yaradıb? Kosmos, atom, kompüter, internet, süni intellekti hansı təhsil 

yaradıb? Bu fayda deyil, bəs nədir? 

Cəmiyyət bu suallara cavab verməlidir. Ardıcıl olaraq SpaceX – ilk çoxdəfəli 

raket uçuĢlarını həyata keçirən firmanın yaradıcısı Elon Musk hökm edir ki, ənənəvi 

təhsil faydalı deyil. Elon Musk ali təhsilin əleyhinədir və fundamental təhsilin  tərəf-

darıdır. E.Muska görə: 

1. Təhsillə təcrübəni əlaqələndirmək, öyrənmənin təcrübə vasitəsilə həyata keçi-

rilməsini təmin etmək; 

2. UĢaqları problemi həll etməyə yönləndirmək; 

3. UĢaqların marağını hər Ģeydən üstün tutmaq; 
4. Testdən imtina etmək, çünki səmərəsizdir; 

5. Biliyi semantik ağac Ģəklində ifadə etmək; 

6. Fizika elmi hamıya lazımdır. 
XXI əsr rəqəmsal texnologiyaların inkiĢafı, informasiya sahəsində inqilablar və 

iqtisadiyyatın qloballaĢması ilə xarakterizə olunur. Aydındır ki, rəqəmsal təhsil olma-

dan rəqəmsal iqtisadiyyat mümkün deyil. ĠE və ĠEOÖ-də dövlət səviyyəsində rəqəmsal 

iqtisadiyyat yaranmamıĢdan 10-15 il öncə ―e-learning‖, virtual universitetlərin yaradıl-

ması, mövcud təhsil ocaqlarının elektronlaĢdırılması, virtual və Ģəbəkə universitet-

lərinin ―smart‖ (ağıllı) universitetlərə çevrilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul olunmuĢ və 

reallaĢdırılmıĢdır. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə rəqəmsal təhsil rəqəmsal iqtisadiyyatın yara-

ma mərkəzinə çevrilir. Elektron cəmiyyətə ənənəvi məĢğulluq modellərinin solğunlaĢ-

ması, tam yeni səlahiyyətlər, yeni identifikasiya və Ģəxsiyyətin inkiĢaf for-ması kimi 

―Ģəbəkə Ģəxsiyyəti‖nin formalaĢması xarakterikdir.  

Rəqəmsal təhsil, rəqəmsal öyrətmə (digital teaching) və öyrənmə (digital lear-

ning) zamanı rəqəmsal alətlərin və texnologiyaların yenilikçi istifadəsidir və tez-tez 

TəkmilləĢdirilmiĢ Öyrənmə Texnologiyası (TÖT) və ya e-öyrənmə kimi istinad edilir. 

Rəqəmsal texnologiyaların istifadəsinin tədqiqi pedaqoqlara bir sıra fürsətlərdən 

yaranma imkanı verir, məsələn, məĢğul olduqları fənnin online Ģəkildə tədrisi, tək-

milləĢdirmə  kursları və proqramların tam və ya qarıĢıq Ģəkildə online istifadəsi və s.  

Rəqəmsal təhsilin əsasını rəqəmsal öyrənmə (digital learning) təĢkil edir və  

məqsədi təhsil prosesinin bütün iĢtirakçılarına onların fəaliyyətlərinin effektivliyinin 
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artırılması üçün tələb olunan məhsul və xidmətlərlə təmin etməkdir. Rəqəmsal öyrən-

mə bəzən online öyrənmə, yaxud e-öyrənmə ilə qarıĢdırılır. Lakin rəqəmsal öyrənmə  

(digital learning) daha geniĢ anlayıĢ olmaqla texnologiya ilə müĢayiət olunan və ondan 

effektiv istifadə edən  bir öyrənmə növüdür. Bu qarıĢıq və virtual öyrənməni əhatə 

edən geniĢ spektrli proqramların tətbiqidir. Rəqəmsal təlim planına adaptiv öyrənmə;  

xüsusi proqramlar; qarıĢıq təlim; sinif texnologiyaları; e-dərsliklər; öyrənmə təhlili; 

öyrənmə obyektləri; mobil təlim (məs. mobil telefonlar, noutbuklar, kompüterlər, 

iPads); fərdi öyrənmə; onlayn öyrənmə (və ya e-öyrənmə); açıq təhsil resursları; 

texnologiyanı artırmıĢ tədris və öyrənmələr hansı biri və ya birləĢməsi daxil edilə bilər 

[3], [4].  

Rəqəmsal təhsillə bağlı beynəlxalq təcrübə 

ĠxtisaslaĢmıĢ kadr təminatının artırılması iqtisadi inkiĢafa təsir edən əsas amil-

lərdən biri olduğundan təhsil və onun əlçatan olması dünya ölkələrinin məĢğul olduğu 

əsas məsələlərdən biridir. Rəqəmsal təhsilin ən vacib üstünlüklərindən biri təhsili əl-

çatan etməsidir. Avropa Komissiyası təhsilin texnologiyanı dəstəkləmək və rəqəmsal 

yetkinliyin inkiĢafı üçün 11 tədbirdən ibarət olan Rəqəmsal Təhsil Fəaliyyət Planını 

qəbul etmiĢdir [5]. Tədbirlər planında Avropa Ġttifaqı Üzv Dövlətlərinin rəqəmsal yaĢ 

dövründə təhsilin çətinlikləri və imkanlarına cavab vermək üçün tədbirlər müəyyən 

edən üç prioritet vardır: 

1. Tədris və öyrənmə üçün rəqəmli texnologiyaların daha yaxĢı istifadə edilməsi.  

1.1  - Məktəblərdə əlaqə; 

1.2 - Məktəblər üçün SELFIE özünü göstərmə vasitəsi və təlimatlandırma sxemi; 

1.3 - Rəqəmsal ĠmzalanmıĢ Qaydalar; 

2. Rəqəmsal bacarıq və bacarıqların inkiĢaf etdirilməsi.  

2.1 - Ali təhsil mərkəzi; 

2.2 - Açıq bilik bacarıqları; 

2.3 - Məktəblərdə AB Kodu Həftəsi; 

2.4 - Təhsildə kibertəhlükəsizlik; 

2.5 - Qızlar üçün rəqəmsal və sahibkarlıq bacarıqları üzrə təlim; 

3. Daha yaxĢı məlumatların təhlili və öngörü vasitəsilə təhsilin təkmilləĢdiril-

məsi. 

3.1 - Təhsildə ĠKT üzrə tədqiqatlar; 

3.2 - Süni intellekt və analitik; 

3.3 - Strateji öngörü. 

Əlavə olaraq, müxtəlif ölkələrdən olan alimlərin  rəqəmsal təhsillə bağlı apar-

dıqları tədqiqatların bir neçəsini də nümunə olaraq qeyd edə bilərik. Pavel Makosa 

PolĢada rəqəmsal təhsilin xüsusiyyətlərini, onun həyata keçirilməsinin hazırkı vəziy-

yətini, gözlənilən nəticələrini və bu mövzuda yaranan problemləri araĢdıraraq öz 

məqaləsində əks etdirmiĢdir [6]. Portuqaliyalı bir neçə alim də, bu sahədə müəyyən 

tədqiqatlar aparmıĢ və bu tədqiqatın əsas məqsədi, öyrənmə prosesini gücləndirən 

müxtəlif metodologiyaları müəyyən etmək və təhlil etmək məqsədilə rəqəmsal təlim 

metodologiyaları və alətləri barədə ədəbiyyat icmalını yaratmaqdır [7]. Gihan Wik-

ramanayake texnologiyaların təhsildə necə istifadə olunmasını  və ümumilikdə onun 
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təhsilə təsirini araĢdırmıĢdır [8].  və s. 

Rəqəmsal təhsilin üstünlükləri və zərərləri. 

Üstünlükləri: 

1. Öhdəçilik: məzmun və oyuna əsaslanan strategiyaları cəlb etmək üçün təkmil-

ləĢdirilmiĢ tələbə motivasiyası; 

2. Vaxt: öyrənmə gününü və ilini uzadır; tələbələrə yaxĢı öyrənməyə imkan 

verir; 

3. Yer: Ġstənilən yerdə və vaxtda öyrənmə imkanı yaradır; 

4. ĠnkiĢaf (öyrənmə) tempi: tələbələrə öz normasında (sürətində) inkiĢaf etməyə 

imkan verir; 

5. FərdiləĢdirmə: tədrisin səviyyə və yöndəmə uyğun özəlləĢdirilməsi; 

6. Məzmun: zəngin, dərin və daim yenilənən; 

7. Çatdırılma, paylaĢma: elmi əsərlər, günlük mövzular, dərslər online Ģəbəkələr 

vasitəsilə asanlıqla paylaĢılır;  

8. Məlumatlar: ani və çoxlu əlaqə formaları; xüsusi öyrənməni idarə edəcək ağıllı 

profillər; 

9. Sahiblik: tələbələrə nəyi öyrənəcəklərini və onu necə nümayiĢ etdirəcəklərini 

seçmə imkanı verir; 

10. Valideynlərin iĢtirakı: ġəffaflıq və sinif otağı ilə əlaqə. 

Zərərləri: 

1. Ġnfrastruktur: evdə xüsusi əlveriĢli geniĢ bant (yüksək tutumlu telekommuni-

kasiya xidmətlərindən istifadə); 

2. Köhnə paradiqmalar: müəllimlər, administratorlar və valideynlər köhnə 

modeldə qapalı qaldılar; 

3. Ġdarəetmə və planlaĢdırma: özəlləĢtirilmiĢ tədris daha yaxĢı idarəetmə və 

planlaĢdırma alətləri tələb edir; 

4. Hazırlıq və inkiĢaf: yeni vasitələrə yiyələnmək rəqəmsal təhsilin asan hissə-

sidir, yeni rolların öyrənilməsi, xüsusilə də məktəb modelləri artdıqca, olduqca çətin 

olacaq; 

5. Köhnəlmə: daim dəyiĢən proqram və texniki versiyalar onların məktəblərdə 

istifadəsini çətinləĢdirir (amma cloud hesablama kömək edəcək); 

6. ƏməkdaĢlıq: məzmunu və proqramları əməkdaĢlığa cəlb etsə də, heç bir Ģey 

birlikdə iĢləmir; 

7. Təhlükəsizlik və aldatma: texnologiya bəzi problemləri müəyyən çətinliklər 

yaratmaqla həll edir. 
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ĠNSAN KAPĠTALININ FORMALAġMASI VƏ MĠLLĠ ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAF 

 

Təqribən iki əsr bundan əvvəl ABġ-da insan kapitalı anlayıĢı ortaya çıxmıĢdır. 

Sexlərdə, istehsal bölmələrində kompleks mexanikləĢdirmə, avtomatlaĢdırma həyata 

keçirən nisbətən böyük sahibkarlar burada çalıĢan iĢçilərin peĢə, ixtisas hazırlığına 

əvvəlki adi fəhlələrə nisbətən müəyyən qədər əlavə xərc çəkdiklərinə görə həmin 

iĢçilərə insan kapitalı kimi yanaĢma meydana gəlmiĢ və bu anlayıĢ ABġ-ın elmi 

ədəbiyyatında iĢlənməyə baĢlanmıĢdır. Lakin, bu haqda yazılan əsərlərə birmənalı 

yanaĢma olmamıĢdır. Digər ölkələrdə də insan kapitalı anlayıĢının ortaya çıxması və 

elmi ədəbiyyatda ona müəyyən qədər yer verilməsinin çoxsaylı illəri əhatə edən 

müddəti vardır. Misal üçün Almaniyada ədəbiyyatda insan kapitalı anlayıĢı 1899-cu 

ildən, Rusiyada 1912-ci ildən iĢlənməyə baĢlanmıĢdır. Azərbaycanda keçən əsrin 90-cı 

illərindən baĢlayaraq iqtisadi və sosial yönümlü ədəbiyyatlarda ən çox iĢlənən anlayıĢ-

lardan biri də kulturologiya, insan kapitalı və ondan səmərəli istifadə olunması 

anlayıĢlarıdır. 1990-cu ildə AMEA-nın və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyilə ―Simurq‖ 

Mədəniyyət Assosiasiyası  təsis olundu və kulturologiya, insan kapitalı və ondan 

istifadə olunması istiqamətində tədqiqatlar aparılmağa baĢlandı. Azərbaycan Respubli-

kasının Prezidenti Ġlham Əliyevin - Neft kapitalını insan kapitalına çevirmək haqqında 

bəyanatından sonra, insan kapitalı və ondan səmərəli istifadə olunması ilə əlaqədar 

tədqiqatlar daha intensiv xarakter aldı. Bununla bərabər hazırda insan kapitalının 

mahiyyətinin dərk edilməsi, insan kapitalının formalaĢması və ondan istifadə olunma-

sının milli iqtisadiyyatın inkiĢafı ilə əlaqələndirilməsində öz həllini gözləyən çoxsaylı 

problemlər də var. 

Ġnsan kapitalı nədir? Müasir anlamda kifayət qədər sağlamlığı, ixtisas, peĢə 

təhsili olan hər kəs insan kapitalı kimi səciyyələndirilir. Halbuki yalnız insanın fiziki, 

mənəvi, zehni qabiliyyəti satılıb iĢə cəlb edildiyi Ģəraitdə insanın fiziki, mənəvi və 

zehni qabiliyyəti kapitala-yeni dəyər yaradan dəyərə çevrilir. Bunu nəzərə alaraq belə 

hesab edirik ki, insan kapitalı insanın istifadəsi mümkün olan fiziki, mənəvi, zehni 

qabiliyyətinin məcmusudur. Ġnsanın bu keyfiyyətləri onun sağlamlığı, ixtisası, peĢə-

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
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yönümlülüyü, iĢ təcrübəsi, təĢkilatçılıq qabiliyyəti və iĢgüzarlığında ifadə olunur. 

Fikrimizcə, insan kapitalından milli iqtisadiyyatın tələbatına uyğun səmərəli istifadə 

etmək üçün burada olan iki mərhələni bir-birindən ayırmaq, hər mərhələnin vəzifəsini 

düzgün müəyyən etmək lazımdır. Birinci mərhələ insan kapitalının formalaĢması 

mərhələsidir. Bura insanın fiziki və mənəvi baxımdan sağlam yetiĢdirilməsi, düzgün 

tərbiyə olunması, orta təhsilin və ixtisaslı kadr hazırlığının həyata keçirilməsi aiddir. 

Bu sahədə müvəffəqiyyətlərimizlə yanaĢı problemlərimiz də var. Əsas problem ali 

təhsilli, yaxud da texniki-peĢə yönümlü kadr hazırlığının cəmiyyətin, xüsusilə milli 

iqtisadiyyatın hansı ixtisaslı kadra nə qədər tələbatının olmasının nəzərə alınması, 

ölkənin iqtisadiyyatının strateji inkiĢaf planının hazırlanması (milli iqtisadi inkiĢaf 

planı) və buna müvafiq ixtisaslı kadra təsərrüfat sahələri üzrə tələbatın müəyyən-

ləĢdirilməsi, kadr hazırlığı proqramının iĢlənib hazırlanması və məqsədyönlü formada 

icrasının təmin edilməsidir. Əsasən bunun kifayət qədər nəzərə alınmaması, bir 

tərəfdən kadrların iĢlə kifayət qədər təmin olunmamasına, digər tərəfdən iqtisadiyyatın 

kadrlara olan tələbatının ödənməməsinə gətirib çıxarır. Həmin ixtisaslı kadrlar öz 

fiziki, mənəvi və zehni qabiliyyətlərini kapitala çevirə bilmirlər. 

Ikinci mərhələ ixtisaslı, ixtisas təhsilli insanların müvafiq iĢlə təmin olunması, iĢ 

qabiliyyətlərinin kapitala çevrilməsi, bu qabiliyyətlərin inkiĢaf etdirilməsi mərhələsi-

dir. Bu mərhələdə nəinki insanın fiziki, mənəvi, zehni qabiliyyəti kapitala çevrilir, yeni 

dəyər yaradır, həm də bu qabiliyyət inkiĢaf edir. Ġnsanın ixtisası təkmilləĢir, təcrübəsi, 

iĢgüzarlığı artır ki, bu da dəyərin, milli məhsulun və xidmətin dəyərinin artmasına 

səbəb olur. Beləliklə, insan kapitalından istifadə sahəsində əsas vəzifə yeni nəsil 

insanları sağlam yetiĢdirmək və milli iqtisadiyyatın çox cəhətli tələbatına uyğun kadr 

hazırlamaq, onlardan istifadə də Ģəffaflığı təmin etməkdir. Iqtisadiyyatda bir necə 

mülkiyyət forması, müxtəlif mənafelər mövcud olduğundan real həyatda bunu həyata 

keçirmək xeyli çətindir, lakin mümkündür. Dövlətimiz son illər gənc nəslin sağlam-

lığına, təhsilinə, müvafiq ixtisas almasına, təhsilin inkiĢaf etmiĢ ölkələrin təhsil sistemi 

ilə inteqrasiyasına daha çox qayğı göstərir. Lakin gənclər insan kapitalını inkiĢaf et-

dirən keyfiyyətləri-iĢgüzarlığı, təĢkilatçılıq qabiliyyətini, əmək təcrübəsi və i.a. key-

fiyyətləri məhz təsərrüfat fəaliyyəti prosesində əldə edirlər. Deməli həm dövlət, həm 

də sahibkarlar bu sahədə əməkdaĢlıq Ģəraitində iĢləməli, sahibkarlar kadrlara olan 

tələbatları haqqında dövlətə düzgün məlumat verməlidirlər. Müasir dövrdə Azərbay-

canda yüksək hazırlıqlı mühəndis, peĢə yönümlü fəhlə kadrlara, müasir düĢüncəli 

dövlət və özünü idarəetmə kadrlarına tələbat artmıĢdır. Belə ki, Azərbaycan demokra-

tik cəmiyyətin öz əsasları üzərində inkiĢaf və təkmilləĢməsi dövrünü yaĢayır. Bu 

dövrdə baĢlıca vəzifə Azərbaycanın istehsal potensialını gücləndirmək, iqtisadiyyatı 

yeni müasir texniki-texnoloji baza üzərinə keçirməklə istehsal edilən məhsulun 

keyfiyyətini rəqabət qabiliyyətini və səmərəliliyini yüksəltməkdən ibarətdir. Buna 

uyğun olaraq ya Azərbaycan iqtisadiyyatının uzun müddətli inkiĢaf konsepsiyası 

iĢlənib hazırlanmalı, ya da Strateji Yol Xəritəsində müvafiq dəyiĢikliklər edilməli, 

təkmilləĢdirmələr aparılmalıdır. Beynəlxalq əmək bölgüsündə Azərbaycanın mövqe-

yini daha da möhkəmlətmək, yeni məhsul satıĢ bazarlarına nail olmaq üçün texniki 

tərəqqini gücləndirmək, məhsulun keyfiyyətini və rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək, 

istehsal və xidmət sahələrində yeni mütərəqqi texnologiyanın tətbiqinə nail olmaq və 

i.a. kimi vəzifələrin yerinə yetirilməsi yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması və 
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istifadəsi səviyyəsindən çox asılıdır. Bunun üçün yüksək ixtisaslı və peĢəixtisas təhsilli 

kadrların hazırlanması proqramı iĢlənib hazırlanmalı və icrası təmin olunmalıdır. Ali 

məktəblərin, burada oxuyacaq tələbələrin sayı, ixtisasların sayı proqrama uyğun olaraq 

müəyyənləĢdirilməlidir. Proqramda xarici ölkələrdə təhsil məsələsinə xüsusi yer 

verilməli, ora təhsil almağa göndərilənlərin seçilməsi və göndərilməsinin təĢkili 

qaydaları təkmilləĢdirilməli, bu prosesin mərkəzləĢmiĢ qaydada təĢkilinə daha çox 

üstünlük verilməlidir. Kadr hazırlığı məsələlərini həll edərkən Ümummilli Liderimiz 

Heydər Əliyevin 70-ci illərin ikinci yarısında və 80-cı illərin əvvəllərində SSRĠ-nin 

qabaqcıl ali məktəblərində ali təhsilli kadr hazırlamaq üçün istifadə etdiyi üsul və 

vasitələrdən də yeni dövrün tələbinə uyğun istifadə etmək olar. Bütün bunlar Azər-

baycanın regionda, dünyada mövqeyinin möhkəmlənməsinə, iqtisadiyyatının dünya 

iqtisadiyyatına, elminin, təhsilinin, dünya elminə və təhsilinə daha çox inteqrasiyasına 

xidmət edə bilər.  

 

 

Səlim Müslümov,  

iqtisad elmləri doktoru, professor 

Bakı Biznes Universiteti 

 

ALĠ MƏKTƏBLƏRDƏ “MÜHASĠBAT UÇOTU” FƏNNĠNĠN TƏDRĠSĠNĠN 

BƏZĠ METODĠKĠ PROBLEMLƏRĠ 

 

Ġqtisadi proseslərin məzmununun sürətlə dəyiĢdiyi hazırkı zamanda bu proseslə-

rin gediĢi barədə düzgün informasiyanın formalaĢdırılması həm mikro, həm də makro 

səviyyədə idarəetmənin səmərəliliyinin ən zəruri elementinə çevrilmiĢdir. Məhz bunun 

nəticəsidir ki, bu gün əmək bazarında informasiyayaradıcı peĢə və ixtisaslara (müha-

sib, proqramçı, informasiya texnologiyaları mühəndisi və s.) olan tələb yüksək həddə 

çatmıĢdır. Bu tələbi qarĢılamaq üçün ölkəmizin müxtəlif ali məktəblərində qeyd edilən 

peĢə və ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlanması Ģəbəkəsi də geniĢlənmiĢdir. Lakin bu 

mütəxəssislərin bilik və hazırlıq səviyyəsi, yeni texnologiyaları mənimsəmək bacarığı,  

praktikaya alıĢmaq qabiliyyəti iĢə götürənləri, təəssüflər olsun ki, kifayət qədər qane 

etmir. Xüsusilə mühasibat uçotu ixtisası üzrə ali təhsil almıĢ məzunların məzun ol-

duqları il öz ixtisasları üzrə iĢlə təmin olunmaları səviyyəsinin aĢağı olması bu tezisi 

bir daha təsdiqləyir. Bəs belə bir vəziyyətin yaranmasının səbəbləri nədir?! 

 Təbiidir ki, nə qədər dərin olsa da, təkcə nəzəri biliklər peĢəkar mühasib olmaq 

üçün yetərli deyildir. Tədris auditoriyasında tələbəyə mühasibat uçotunun  nəzəri 

əsasları,  maliyyə hesabatının tərtibi və s. barədə geniĢ məlumat vermək olar. Lakin tə-

sərrüfat subyektinin maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin bütün xüsusiyyətlərini həmin 

subyektlərdə  olmadan mənimsəmək mümkün deyildir. 

―Mühasibat uçotu‖ kursunu bitirənlərin istənilən sahədə və istənilən mülkiyyət 

formasına aid müəssisədə mühasib kimi çalıĢa bilmələri üçün bu ixtisas üzrə zəruri və 

kifayət qədər  həm nəzəri bilikləri, həm də praktiki vərdiĢləri olmalıdır. Bəs bunu necə 

etmək olar?! 

Aydındır ki, auditoriyada tələbələrin mühasibat uçotunun əsas əlifbası hesablar 

və hesab planı,  ikitərəfli  yazılıĢ  və hesabların müxabirləĢməsi, hesablar üzrə  dövriy-
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yələrin  hesablanması və son qalığın  çıxarılması, maliyyə nəticələrinin müəyyənləĢ-

dirilməsi  və balansın  tərtibi,  bunları təsdiqləyən sənədlər,  eləcə də  bütün  bu proses-

lərin hüquqi əsasını təĢkil edən Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotunu tən-

zimləyən  qanunvericilik  aktları barədə geniĢ biliklər əldə edə bilirlər. Amma bu 

biliklərin tədris prosesinin mühüm tərkib hissələrindən  olan tələbələrin sərbəst iĢi  və 

istehsalat təcrübəsi bölmələrində  praktikada tətbiqinə nail ola bilirlərmi? Məhz  bu 

sahələrin verdiyi  nəticənin aĢağı olması  səbəbindən  mühasibat uçotu  üzrə ali ixtisas 

təhsili olan məzunların  böyük bir qismi  mühasib peĢəsi  üzrə iĢə  düzəlmək üçün  

yenidən 6 aylıq (və ya 3 aylıq) ödəniĢli kurslara  üz tuturlar və maraqlıdır ki, bu 

kursların istehsalatla əlaqəsinin  səviyyəsi ali məktəblərinkindən yüksək olur. Bu prob-

lemi aradan qaldırmaq üçün, fikrimizcə, ali məktəblərdə virtual mühasibatlıqların ya-

radılması məqsədəuyğun  olardı. Bu virtual mühasibatlıqlarda tələbələr - gələcək mə-

zun-mühasiblər həm praktikada ayrı-ayrı təsərrüfat əməliyyatlarını rəsmiyyətə salan 

ilkin sənədləri və onların doldurulması, həm də mühasibat registrlərinin tərtibi vər-

diĢlərinə, eləcə də müasir dövrdə tətbiq olunan avtomatlaĢdırılmıĢ mühasibat uçotu 

proqramları iĢləmək bacarığına yiyələnə bilərlər. Digər tərəfdən, bu prosesin təĢkili ali 

məktəbləri tələbələrin istehsalat təcrübəsi keçməsi üçün ―təsərrüfat subyekti axtarıĢı‖ 

kimi problemdən xilas edə bilər. Məqsədəuyğun olardı ki, bu virtual mühasibatlıqda 

tələbələrlə məĢğul olacaq müəllimlər əsasən istehsalatda çalıĢan mühasiblər olsunlar 

və onların bu prosesə motivasiya edilmələri üçün sərf olunacaq vəsait, fikrimizcə, 

tamamilə özünü doğruldar. 

Təbiidir ki, virtual mühasibatlığın yaradılması qeyd edilən problemin həllində 

alternativsiz yol deyildir. Belə ki, bir sıra Avropa ölkələrində, xüsusilə Almaniyada 

uğurla tətbiq edilən  ―dual‖ təhsil forması (tədris proqramının 50%-i nəzəri biliklərin 

alınması, 50%-i isə praktikada çalıĢma Ģərtilə tərtib olunur və əksər tələbələr məzun 

olduqdan sonra çalıĢdıqları müəssisədə iĢlərini davam etdirirlər), yaxud ölkəmizdə bir 

sıra fəaliyyət sferalarında (məsələn, ASAN-xidmətdə) geniĢ vüsət almıĢ könüllülük 

(volontyorluq) sistemindən istifadə alternativ həll yolları kimi çıxıĢ edə bilərlər. 

Bu göstərilənlərlə bərabər, mühasibat uçotu ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin 

baza iqtisadi təhsilinin gücləndirilməsi də son dərəcə vacib əhəmiyyət kəsb edir. Belə 

ki, mikroiqtisadiyyat üzrə anlayıĢları normal mənimsəməyən tələbələrə mühasibat 

uçotu metodunun elementlərini öyrətməmiĢdən əvvəl həmin anlayıĢları yenidən izah 

etmək zərurəti yaranır ki, bu da ixtisas üçün ayrılmıĢ auditoriya vaxtının xeyli hissəsini 

alır. 

―Mühasibat uçotu‖ fənni üzrə tədris proqramının reallaĢdırılması zamanı müəlli-

min pedaqoji məqsədlərinin dəqiq müəyyənləĢdirilməməsi də mövcud problemlərdən 

sayılmalıdır. Fikrimizcə, bu fənn üzrə pedaqoji məqsədləri belə müəyyənləĢdirmək 

olar. Biliklərin, bacarıq və vərdiĢlərin formalaĢdırılması əsas məqsəd sayılır, yəni ənə-

nəvi yanaĢmaya görə tələbəyə mümkün qədər çox bilik, bacarıq və vərdiĢ aĢılanması 

prioritet hesab edilir və düĢünülür ki,  bu tələbənin Ģəxsiyyət kimi inkiĢafına və 

sonradan özünün səviyyəsini yüksəltmək üçün bazanın yaranmasına gətirib çıxarır. 

Aydındır ki, müəllim tədris prosesində tələbəyə bilik deyil, tədris informasiyası 

verir, çünki bilik mənimsəməsi tədris - dərketmə informasiyası, bacarıq –mənimsə-

nilmiĢ icra üsulları, vərdiĢ isə avtomatlaĢdırılmıĢ bacarıqdır. Məhz buna görə də 

mühasibat uçotunun tədrisi zamanı tələbədə bu uçotun bir fəaliyyət sahəsi olduğu, 
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eləcə də bu sahənin məqsədləri və bu fəaliyyət konkret nəticələri barədə təsəvvür 

yaratmaq, mühasibat uçotunun təĢkili və aparılmasına ümumi nəzəri və metodiki 

yanaĢmaları  izah etmək vacibdir. Bu istiqamətdə ən zəruri aspektlərdən biri tələbələ-

rin mühasibat peĢəsi barədə təsəvvürlərinin formalaĢmasıdır. Bu məqsədlə onlara 

mühasibat xidmətləri bazarında, eləcə də mühasiblərin əmək bazarındakı vəziyyət,  

həmçinin mühasib peĢəsinin xüsusiyyətləri barədə geniĢ məlumat verilməlidir. Əgər 

bundan sonra tələbə özünü mühasib xidmətləri bazarında bu xidmətlərin satıcısı kimi 

görəcəksə və mühasiblərin əmək bazarına baĢ vurmağı planlaĢdıracaqsa, o, fənni 

dərindən öyrənməyə qərar verəcəkdir və pedaqoq onu bu seçimə ruhlandırmalıdır. 

Bununla bərabər, tələbələrdə sərbəst iĢ vərdiĢinin yaradılması da xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir, çünki bu onların öz ixtisasları üzrə digər mənbələrdən sərbəst informasiya 

almaq, onu təhlil etmək mədəniyyətini formalaĢdıracaqdır.    

Beləliklə, əsas pedaqoji məqsədə nail olunduqda, tələbə:    

 - mühasibat uçotunun əsas prinsipləri, aktivlərin, öhdəliklərin, və müəssisənin 

özünəməxsus kapitalının uçotunun aparılmasının ümumi qaydalarını;   

- maliyyə informasiyasının yığılması, iĢlənməsi və hazırlanması sisteminin 

mahiyyətini;  

- müəssisənin əsas və dövriyyə kapitalının  vəziyyəti və dəyiĢilməsi, özünəməx-

sus və cəlb olunmuĢ vəsait  mənbələri,  hesabat dövrü ərzində maliyyə axınlarının, 

həmçinin gəlir və xərclərin formalaĢmasının xüsusiyyətlərini əks etdirən informasi-

yanın hazırlanması prosesində mühasiblərin həll etdikləri problemləri öyrənmiĢ 

olacaqdır. Bu biliklərə yiyələnmiĢ tələbələr qiymətləndirmə, maya dəyərinin kalkulya-

siyası, uçot qeydiyyatı və sairə üzrə informasiyanı necə təhlil etmək, necə dəyərlən-

dirmək və necə istifadə etmək bacarığına da sahib olmalıdırlar.    

Tələbə həmçinin idarəetmə qərarlarının qəbulunda uçot informasiyasından necə 

və hansı  məqsədlər üçün istifadə edildiyi, mühasibat informasiyasının məzmunu və 

ondan istifadə imkanları barədə də təsəvvürə malik olmalıdır. 

Tələbələrin gələcək peĢəkar iqtisadçı - mühasib kimi yetiĢmələrində onların 

yaradıcılıq qabiliyyətlərinin, baĢqa sözlə, qeyri - standart düĢüncə tərzinin inkiĢaf 

etdirilməsi də mühüm rol oynayır. Bu məqsədlə tələbələrə problemli iqtisadi situasiya-

lar (məsələn, alınmıĢ material ehtiyatlarına görə borcun malsatanlara ödənilməsi 

müddəti keçərsə,  müqaviləyə görə hər gecikən günə görə borc məbləğinin 0,1 %-i qə-

dər cərimə alınması  nəzərdə tutulur, hesablaĢma hesabında vəsait azdır, hazır məhsul 

anbarındakı qalıq kifayət etmir və bu halda iqtisadçı - mühasib vəziyyəti neçə xilas 

etmək yolları barədə rəhbərə hansı təklifləri hazırlaya bilər) zamanı sərbəst olaraq 

hansı qərarlar verə biləcəkləri kimi imkanlar yaradılması məqsədəuyğundur. Bu həm 

də onların sərbəst düĢünmə vərdiĢlərinin artırılmasına kömək edə bilər. 

Kompüter texnologiyalarının tətbiqinin sürətlə geniĢləndiyi bir Ģəraitdə gələcək 

mühasiblərin bu texnologiyalara yiyələnmələri də onların peĢə hazırlığının ayrılmaz 

hissəsidir. Mühasibat uçotu üzrə müxtəlif tətbiqi proqram paketlərinin (1C – Mü-

hasibat, Sun Accounting və s.) yaranması bu məsələnin əhəmiyyətini daha da artırır. 

AvtomatlaĢdırılmıĢ mühasibat uçotunun və müasir kompüter texnologiyalarının öy-

rənilməsi nəticəsində tələbələr sintetik hesablara analitik hesablar açmağı, ilkin 

mühasibat sənədlərini və onlara uyğun hesabların müxabirləĢməsini tərtib etmək, 

ödəniĢ sənədlərini hazırlamaq, hesablaĢma hesabından bank çıxarıĢlarını qeydə almaq 
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və oradakı məbləğləri müvafiq hesablarda əks etdirməklə təsərrüfat əməliyyatlarının 

vahid kitabına yazmaq, hesablar üzrə dövriyyə cədvəllərini, sintetik və analitik hesa-

batları, kassa kitabını, balansı, maliyyə nəticələri haqqında hesabatı və digər hesabat 

formalarını hazırlamaq bacarığına yiyələnirlər.  

Bütün yuxarıda qeyd edilənlərin yerinə yetirilməsi nəticəsində gələcək iqtisadçı-

mühasiblərin hazırlanması real cizgilər kəsb etməyə baĢlayır: onların nəzəri bilikləri və 

praktiki vərdiĢləri müəssisədə dəqiq mühasibat uçotu qurmağa, maliyyə hesabatını 

hazırlamağa və istifadəçilərə vaxtında təqdim etməyə tam imkanlar yaradır. Müasir 

əmək bazarında isə yalnız bu bilik, qabiliyyət və bacarığa malik mühasiblər tələb 

olunur.  BaĢqa sözlə, iqtisadçı-mühasib hazırlayan hər bir ali məktəb ―Mühasibat uço-

tu‖ fənninin tədrisi zamanı yuxarıda göstərilən problemləri aradan qaldırmaqla öz 

məzunlarına əmək bazarında geniĢ imkanlar təmin etmiĢ olar.  

 

 

       Süleyman Qasımov,   

iqtisad elmləri doktoru, 

Azərbaycan Respublikasının  

Dövlət Neft Şirkətinin (“SOCAR”),  

İqtisadi məsələlər üzrə Vitse-Prezidenti 

 

MALĠYYƏ HESABATLARININ BEYNƏLXALQ STANDARTLARININ 

(“MHBS”) TƏTBĠQĠ: KADR POTENSĠALI VƏ ĠNKĠġAF ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Müasir qloballaĢma prosesləri müxtəlif ölkələrin iqtisadi göstəricilərini qiymət-

ləndirmək üçün vahid standartların tətbiqini tələb edir.    

Dünya miqyasında iqtisadi göstəricilərin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilən 

universal alətlərdən biri MHBS-yə uyğun hazırlanmıĢ hesabatlardır.   

Qlobal səviyyədə effektiv əməkdaĢlığı həyata keçirmək məqsədilə bütün dün-

yada tanınmıĢ vahid mühasibat uçotu standartları kimi qəbul edilən MHBS-lərə keçid 

prinsipial əhəmiyyət kəsb edən bir məsələ olaraq qalır.  

MHBS maliyyə hesabatçılığının Ģəffaflığını, müqayisə edilə bilməsini, kapital 

dəyərini artırır, likvidliyə, korporativ maliyyələĢdirmənin effektivliyinə və beynəlxalq 

kapital axınlarına müsbət təsir göstərir [3]. 

Yaradıldığı vaxtdan investorların tələblərinin ödənilməsini hədəf tutan MHBS 

hesabatçılığı, təĢkilatın maliyyə fəaliyyətinin nəticələrinə və maddi durumuna dair 

etibarlı məlumatlar təqdim etməklə, investorların maraqlarının qorunmasının təmin 

edilməsi üzərində qurulmuĢdur.   

Beynəlxalq təcrübənin təhlili əsasında MHBS qaydalarının formalaĢması və 

təkmilləĢdirilməsi istiqamətində uzun illər aparılan iĢlər bu gün, MHBS-ni etibarlı 

hesabatların hazırlanmasına imkan yaradan bir qaydalar toplusu kimi tanımağa imkan 

verir. MHBS-nin bir çox ölkələrin mühasibat uçotunda tətbiqi məhz bu etiraf əsasında 

qurulur.  

2. MHBS-nin dünyada tətbiqi.  

MHBS-yə uyğun hesabatların təqdim edilməsi beynəlxalq bazarlara çıxıĢ zamanı, 

o cümlədən, potensial investorların axtarıĢı üçün zəruri bir prosedurdur.  
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Milli standartlardan üstün olan uçot standartlarının yaranması müxtəlif milli 

qanunvericiliklərə uyğun hazırlanmıĢ maliyyə hesabatlarının müqayisə edilə bilmə-

məsi, milli mühasibat uçotunun dünyanın iqtisadi icmasının tələblərinə cavab verən 

formalara çevrilməsi ehtiyacından irəli gəlir.   

MHBS-nin məqsədi – uçot məlumatını yararsızlaĢdıran və ya ən azından iqtisadi 

qərarların qəbul edilməsi üçün əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaĢdıran bu çatıĢmazlığı 

aradan qaldırmaqdır.   

MHBS məlumatların dörd əsas keyfiyyət xüsusiyyətini tanıyır (ilk iki xüsusiyyət 

məlumatların təqdim edilməsi, qalan ikisi isə məzmunu ilə bağlıdır) [2, s. 8-9]: 

- Aydınlıq; 
- Müqayisə edilə bilmə; 

- Uyğunluq; 
- Etibarlılıq (buraya məlumatların doğruluğu, iqtisadi mahiyyətinin hüquqi for-

madan üstünlüyü, neytrallığı, ehtiyatlılığı, tamlığı daxildir). 

Aydınlıq – iĢgüzar və iqtisadi fəaliyyət və mühasibat uçotu sahələrində kifayət 

qədər bilikləri olan, lazımi səy göstərərək məlumatı öyrənmək arzusuna malik istifa-

dəçi üçün məlumatların əlçatan olması deməkdir. 

Maliyyə hesabatlarında açıqlanan məlumat vaxt və digər Ģirkətlərin məlumatları 

baxımından müqayisə edilə bilən olmalıdır. Bu, Ģirkətin maliyyə vəziyyətində və onun 

fəaliyyətinin nəticələrində tendensiyaları izləməyə imkan verir.  

Ġstifadəçilərin iqtisadi qərarlarına təsir göstərən, onlara keçmiĢ, cari və gələcək 

hadisələri qiymətləndirməyə kömək edən, əvvəlki qiymətləndirmələri təsdiq edən və 

ya onları düzəldən məlumat uyğun hesab edilir. Məlumatın uyğunluğuna onun əhə-

miyyətliliyi mühüm təsir göstərir. Məlumatın buraxılması və ya təhrif edilməsi istifa-

dəçinin iqtisadi qərarına təsir göstərə bildikdə bu cür məlumat əhəmiyyətli hesab 

edilir.   

Məlumatda əhəmiyyətli səhvlər olmadıqda o etibarlı hesab edilir. Məlumatın 

açıqlanması zamanı onun doğruluğu, mahiyyətinin formadan üstünlüyü, neytrallığı, 

ehtiyatlılığı, tamlığı kimi Ģərtlərin qarĢılanması məlumatın etibarlılığının rəhnidir. 

MHBS təqribən 120 ölkənin daxili bazarında məcburi və könüllü qaydada dövlət 

Ģirkətlərinə tətbiq edilir [1]. 

3. MHBS-nin Azərbaycan Respublikasında tətbiqi.  

3 iyun 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının ―Mühasibat uçotu haq-

qında‖ Qanununda dəyiĢikliklər (bundan sonra ―DəyiĢikliklər‖) edilmiĢdir. DəyiĢiklik-

lər Azərbaycanda mühasibat uçotu təcrübəsinə əhəmiyyətli yeniliklər təqdim edərək, 

səlahiyyətli orqanlar tərəfindən əlavə normativ-hüquqi bazanın yaradılması üçün əsas 

yaradır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, dəyiĢikliklər əsas etibarı ilə tətbiq edilən mühasibat uço-

tu standartlarına dəyiĢikliklərin edilməsi, xüsusilə, müəssisələrin beynəlxalq standart-

ların tətbiqinə keçməsi, peĢəkar mühasib sertifikatının əldə edilməsi ilə bağlı tələblər 

və mühasibat uçotu sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi kimi məsələlərə 

yönəlmiĢdir.  

DəyiĢikliklərə uyğun olaraq aĢağıdakı mühasibat uçotu standartları tətbiq ediləcək 

[4]: 

- MHBS ictimai əhəmiyyətli qurumlar və publik hüquqi Ģəxslər (məcburi qay-



29 
 

dada) və iri və orta sahibkarlıq subyektləri (könüllü qaydada) tərəfindən istifadə edilir;   

- Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün MHBS — iri və orta sahibkarlıq 

subyektləri, nizamnamələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olmaq hüququ nəzərdə 

tutulduğu halda tibb və təhsil müəssisələri (məcburi qaydada), eləcə də, mikro və kiçik 

sahibkarlıq subyektləri (könüllü qaydada) tərəfindən istifadə edilir;     

- Ġctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları — nizamna-

mələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olmaq hüququ nəzərdə tutulmadığı halda 

tibb və təhsil müəssisələri, eləcə də, büdcə təĢkilatları və bələdiyyə orqanları (məcburi 

qaydada) tərəfindən istifadə edilir.      

Qeyd etmək lazımdır ki, faktiki olaraq Azərbaycanın publik Ģirkətlərinin əksəriy-

yəti hazırda hesabatlarını MHBS-yə uyğun olaraq hazırlayır. Bu addım ya xarici 

investorun mövcudluğu, ya səhmlərin ilkin buraxılıĢı, istiqrazların buraxılması və ya 

holdinqin maliyyə hesabatlarının konsolidasiya alətini əldə etmək istəyi, habelə 

müsbət imicin yaradılmasına olan maraqla izah olunur.  

4. Kadr siyasəti və inkiĢaf istiqamətləri. 

MHBS-yə keçid zamanı aĢağıdakılar qeyd edilməlidir: 

- Məlumatın dəqiqliyi əsas etibarı ilə maliyyə hesabatlarının transformasiyası 

prosesini həyata keçirən mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarından asılıdır. Bu mütəxəs-

sislərin fəaliyyəti maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı düzəliĢlərin keyfiyyə-

tinə təsir göstərir;   

- ġirkətin mütəxəssisləri və MHBS-yə uyğun hesabatların hazırlanması üçün 

Ģirkətin rəhbərliyi tərəfindən cəlb olunan kənar mütəxəssislər arasında tam anlaĢma və 

əməkdaĢlıq olmadan konversiya prosesi (paralel uçot) və ya maliyyə hesabatlarının 

transformasiyasından uğurlu nəticə əldə etmək mümkün deyil.   

- Müxtəlif Ģirkətlərdə transformasiya prosesinin həyata keçirilməsi metodları 

sənaye sahəsindən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bildiyini nəzərə alaraq, 

Ģirkətdə iĢləyən və fəaliyyətin xüsusiyyətlərini bilən daxili mütəxəssislərin transforma-

siya prosesinə cəlb edilməsi tövsiyə olunur.   

Yuxarıdakıları nəzərə alaraq, MHBS-yə keçid bir çox hallarda Ģirkətdən əlavə 

əmək, maliyyə və vaxt resurslarının ayrılmasını tələb edir. Bir çoxları üçün MHBS-yə 

keçid kifayət qədər xərc tutumlu bir prosesdir, belə ki, proseduralar və sistemlər 

yenilənməli, müvafiq bacarıqlara malik yeni iĢçilər iĢə götürülməli və ya mövcud iĢçi 

heyəti təlim keçməlidir.  

MHBS-nin tətbiqi zamanı kadr siyasətinə, xüsusilə daxili MHBS Ģöbəsinin 

yaradılmasına, habelə ixtisaslı kadrların seçilməsi və inkiĢafına böyük diqqət yetiril-

məlidir. Kifayət qədər sayda lazimi ixtisas və bacarıqlara malik iĢçilərin mövcud olma-

sı uğurlu nəticənin rəhnidir.  

Mütəxəssisin bacarıqsızlığı Ģirkət üçün maliyyə təhriflərinə yol verilməsi, müqa-

vilələrin pozulması, tərəfdaĢ və səhmdarların etibarının itirilməsi kimi təhlükələrin 

yaranması ilə nəticələnə bilər. 

Lazımi mütəxəssisləri cəlb etmək üçün Ģirkət iki yoldan birini - ya öz iĢçilərinin 

təlimləndirilməsi, ya da hazır mütəxəssislərin cəlb edilməsini seçə bilər.  

Öz iĢçilərinin təlimləndirilməsi üçün kadrların hazırlanması məsələsinə vaxt sərf 

olunmalı, mütəxəssislərin təlimləndirilməsi və yenidən hazırlanması üçün yeni proq-

ramlar hazırlanmalı və lazimi tədris materialları dərc olunmalıdır.     
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Yeni mütəxəssislər seçilərkən, ilk növbədə namizədlərin müəyyən peĢə bilikləri, 

bacarıqları və iĢ təcrübəsinə diqqət yetirilməlidir. Bu məsələ təhsil sistemində dəyiĢik-

liklər səviyyəsində həll edilməli, ali təhsil müəssisələri tələbələrə MHBS üzrə bilik 

əldə etmək və onu təcrübədə tətbiq etmək imkanını yaratmalıdır.  

MHBS bölməsinin iĢçilərinin qiymətləndirilməsi və mükafatlandırılması Əsas 

Effektivlik Göstəriciləri (―ƏEG‖) sisteminin tətbiqini nəzərdə tutur. ƏEG iĢçilərin, 

bölmələrin və bütövlükdə Ģirkətin iĢ fəaliyyətinə nəzarət etmək və müəssisəni yeni 

səviyyəyə qaldırmaq imkanını yaradır.   

MHBS bölməsinin iĢçiləri üçün əsas effektivlik göstəricisi qismində müəyyən 

layihənin həyata keçirilməsi çıxıĢ edə bilər. Bu, Ģirkətin MHBS-yə uyğun hesabatla-

rının müstəqil hazırlanması, həmçinin bu prosesin avtomatlaĢdırılmıĢ rejimə keçiril-

məsi ola bilər. Əsas dəyiĢikliklərin artıq tətbiq olunduğu cari fəaliyyət Ģəraitində isə 

MHBS üzrə mütəxəssislərin baĢlıca məqsədi hesabatların müəyyən müddət ərzində 

hazırlanması və auditin aparılması və müsbət auditor rəyinin alınmasıdır.  

ƏEG istənilən prosesin ayrılmaz hissəsidir. Bir qayda olaraq, MHBS üzrə mütə-

xəssislər üçün üç əsas hədəf göstərici müəyyən edilir: 

- Müddət. Hesabatların hazırlanması cədvəli hesabatın hazırlanması üçün həyata 

keçirilməli olan bütün tədbirləri ehtiva edir. Cədvəldə tarixlə yanaĢı vaxt da göstərilir. 

Məsul mütəxəssis hər bir maddənin qarĢısında məlumatın təqdim edildiyi vaxtı qeyd 

edir;  

- Hesabatların keyfiyyəti (məlumatın tamlığı, uçot siyasətinə uyğun olaraq aktiv 

və öhdəliklərin göstərilməsi dövrü və qiymətləndirilməsi);  

- Nəzarət və tətbiq edilən nəzarət üsulları (əllə daxil edilən qeydlərin sayı, dövri 

əsasla aparılan üzləĢdirmələrin sayı, sənəd dövriyyəsinin aparılması). Hesabatların 

hazırlanmasına nəzarət etmək üçün lazimi olan əsas göstəricilər hər bir məsul iĢçinin 

illik planında göstərilir.  

ƏEG sistemi aĢağıdakı prinsiplərə əsaslanır: 

- ġirkətin strateji məqsədləri ilə bağlılıq; 

- BalanslaĢdırılma (maliyyə və qeyri-maliyyə göstəriciləri; yalnız qısamüddətli 

məqsədlər deyil, həmçinin Ģirkətin uzunmüddətli inkiĢafına yönəldilmiĢ göstəricilər); 

- ƏEG-nin iĢçilərin həvəsləndirilməsi sistemi ilə inteqrasiyası; 

- Çeviklik (Strateji məqsədlər dəyiĢdikdə ƏEG də dəyiĢir); 

- Aparıcı beynəlxalq Ģirkətlərlə müqayisə edilə bilmə; 

- Səhmdarların tələblərinə uyğunlaĢma. 

Qeyd etmək istərdik ki, hal-hazırda SOCAR-ın bütün iri və əhəmiyyətli müəssi-

sələrində maliyyə hesabatlarının MHBS-yə uyğun hazırlanmasına görə məsuliyyət 

daĢıyan MHBS bölmələri fəaliyyət göstərir.   

2007-ci ildən etibarən, SOCAR ikili (milli standartlara və MHBS-yə uyğun) mü-

hasibat uçotunun aparılması və milli mühasibat uçotunun dünyanın iqtisadi icmasının 

tələblərinə cavab verən formaya çevrilməsi, habelə MHBS-yə uyğun etibarlı və Ģəffaf 

maliyyə hesabatlarının hazırlanması məqsədilə SAP proqramını tətbiq etmiĢdir.    

Qrupun digər biznes prosesləri ilə yanaĢı, MHBS-nin tətbiqi SOCAR-ın maliyyə 

hesabatlarının neft-qaz sahəsində fəaliyyət göstərən dünyanın aparıcı Ģirkətləri ilə 
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müqayisə edilə bilməsinə imkan yaradır.  

2018-ci ildən etibarən, SOCAR MHBS-nin yeni standartlarını da tətbiq etmiĢdir.  

- 9 saylı ―Maliyyə alətləri‖ adlı MHBS; 

- 15 saylı ―MüĢtərilərlə müqavilələr üzrə gəlirlər‖ adlı MHBS; 

- 16 saylı ―Ġcarələr adlı MHBS. 

Yuxarıda göstərilən standartların tətbiqi zamanı yaranan çətinliklərə baxmayaraq, 

qabaqcadan aparılan tədbirlər tətbiq prosesini əhəmiyyətli dərəcədə asanlaĢdırmıĢdır. 

MHBS mühasibat hesabatlarının aparılması forması deyil, onların beynəlxalq 

standartlarla uyğunluğunu təmin edən bir sistemdir. Bu səbəbdən, MHBS üzrə mütə-

xəssis audit, vergi, mühasibat uçotu, maliyyə idarəçiliyi, Azərbaycanın mühasibat 

uçotu sistemi və qanunvericiliyinə dair kompleks biliklərə malik olmalıdır.  

Bu məsələ də Azərbaycan Respublikasının ―Mühasibat uçotu‖ haqqında qanunu-

na edilən dəyiĢiliklərdə öz əksini tapmıĢdır. DəyiĢikliklər edildikdən sonra ―PeĢəkar 

mühasib‖ anlayıĢı təqdim edilmiĢdir. Bu anlayıĢa uyğun olaraq, peĢəkar mühasib 

müvafiq qurumun təĢkil etdiyi imtahandan müvəffəqiyyətlə keçərək, peĢəkar mühasib 

sertifikatını almalı və peĢəkar mühasib təĢkilatının üzvü olmalıdır [4].  

5. Yekun. 

Sonda qeyd etmək istərdik ki, MHBS-yə keçid Ģirkətlərə həm müsbət, həm də 

mənfi təsir göstərə bilər. 

Müsbət amillər arasında Ģəffaflığın artması, göstəricilərin daha yaxĢı müqayisə 

edilə bilməsi və nəticə etibarı ilə, fəaliyyəti təhlil etmək imkanının geniĢlənməsi və 

beynəlxalq kapital bazarlarına çıxıĢın sadələĢməsini qeyd etmək olar.  

MHBS-nin mənfi amillərinə keçidin mürəkkəbliyi, milli və beynəlxalq tələblərə 

uyğun paralel mühasibat uçotunun aparılması ilə bağlı idarəçilik xərclərinin artması, 

həmçinin maliyyə hesabatlarının transformasiyası ilə bağlı çətinliklər daxildir. 

Ġri Ģirkətlərin MHBS-yə keçidi mühasibat və maliyyə xidmətlərinin əmək baza-

rının strukturunda da öz əksini tapacaq, MHBS üzrə mütəxəssislərə tələbat artacaq.  

MHBS-yə keçid iqtisadi reallığın inkiĢaf tempinə uyğun olmalı və mövcud mü-

hasibat uçotu sisteminin və mühasiblərin müvafiq yeniliklərə hazırlığı ilə uzlaĢdırıl-

malı olan mürəkkəb bir prosesdir.   
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                                                                  YAP Yasamal Rayon Təşkilatının sədri 

                                                                  

AZƏRBAYCANDA TƏHSĠLĠN ĠNKĠġAFI DÖVLƏT SĠYASƏTĠNĠN 

STRATEJĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠNDƏN BĠRĠDĠR 

 

―Təhsil əsri‖ elan edilən XXI əsrdə yüksək intellektə malik insan kapitalının for-

malaĢması və güclü iqtisadiyyatın qurulmasında təhsilin rolu heç vaxt indiki qədər 

aktual olmamıĢdır və biz maddi dəyərlərimizi, iqtisadi potensialımızı insan kapitalına 

çevirməliyik. 

YaĢadığımız əsrdə elmi pedaqogikanın qarĢısında duran ən aktual problemlərdən 

biri Ģəxsiyyətin formalaĢması məsələsidir. Zaman-zaman bu barədə alim-mütəxəssislər 

tərəfindən müxtəlif fikirlər irəli sürülmüĢ, fərqli nəzəriyyələr yaranmıĢdır. Müasir 

dünyanın inkiĢaf axarında təkcə ayrı-ayrı insanları deyil, bəlkə də bütöv xalqı dəyiĢə 

bilən ən böyük amil təhsil fenomenidir. Bu səbəbdən dünya ölkələri təhsil səviyyəsini 

artırmaq üçün yeni-yeni üsullar tətbiq edir, büdcələrinin əhəmiyyətli hissəsini təhsilin 

inkiĢafına ayırır. Bu mövzuda məĢhur Çin filosofu Konfutsinin bir kəlamını qeyd 

etmək yerinə düĢərdi: ―Əgər bir illik planın varsa, taxıl ək, on illik planın varsa, bağ 

sal. Yüzillik planın varsa, insanları öyrət‖.  

Dünya ölkələrinin inkiĢaf dinamikasına nəzər salsaq görərik ki, onlar bu möv-

qeyə təhsildəki uğurları sayəsində gəlmiĢlər. Azərbaycanda aparılan sosial-iqtisadi 

siyasət nəticəsində əhalinin maddi rifahı xeyli yaxĢılaĢmıĢ, yoxsulluğun səviyyəsi 

minimuma enmiĢ, respublikamız orta gəlirli ölkələr sırasında yer tutmuĢdur. Ölkə 

qarĢısında duran növbəti strateji vəzifə sosial-iqtisadi həyatın daha da modernləĢdiril-

məsi və qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin tətbiqidir. Sosial-iqtisadi həyatın müasirləĢ-

dirilməsində təhsilin rolu mühümdür. Son illərdə ölkədə təhsilin inkiĢafı istiqamətində 

mühüm addımlar atılmıĢdır. Bununla yanaĢı, aparıcı beynəlxalq təĢkilatların statistik 

təhlilləri Azərbaycan təhsilinin rəqabətə davamlılıq göstəricilərinin və Azərbaycan 

Respublikası ərazisində yerləĢən ali təhsil müəssisələrinin reytinq səviyyəsinin yüksəl-

dilməsinin zəruri olduğunu göstərir.  

Elmin inkiĢafı həm təhsildən, həm də idrakdan asılıdır. Ġdrak sahibi isə həmiĢə 

fərddir, alimdir. Ġdeya elmi, elm texnologiyanı, texnologiya yeni texnikanı (tərəqqini), 

tərəqqi isə innovasiyalı iqtisadiyyatı inkiĢaf etdirir. Bütün bu qarĢılıqlı təsirlər 

keyfiyyətli təhsil və elm mühitində baĢ verir. Təhsil almaq hüququ bəzi dövlətlər və 

BMT tərəfindən tanınmıĢdır. Əksər ölkələrdə müəyyən yaĢa qədər təhsil icbaridir. 

Dünyanın hər bir yerində, ictimai inkiĢafın hər bir mərhələsində cəmiyyətin 

təhsillə üzvi bağlılığı olmuĢdur. Gənc nəsillərin öyrədilməsi, maarifləndirilməsi ən 

qədim fəaliyyətlərdəndir. Ola bilsin ki, bəzi cəmiyyətlər təhsil fəaliyyəti və qurumları 

üçün kifayət qədər resurs səfərbər edə bilməsin, ancaq hamı təhsilin ictimai həyatda 

mühüm rolunu qeyd-Ģərtsiz qəbul edir. Təhsilin əhəmiyyəti bir çox amillərlə bağlıdır. 

Məsələn, aydındır ki, uĢaqlar həyata ilk addımlarını atanda oxunu, yazını və hesabı 

bilmirlər, yaĢadıqları icmanın və toplumun əxlaq normaları və mədəni nailiyyətləri 

haqqında xəbərsiz olurlar. PeĢəkar müəllimlərin səyləri və ailədəki təlim-tərbiyənin, 

həmçinin müasir dövrdə kütləvi media vasitələrindən və internetdən irəli gələn 

imkanların sayəsində gənc nəsil  oxumağı, yazmağı, hesablamağı, öz ətraf mühitini, 
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əxlaq-davranıĢ normalarını öyrənir. Bəziləri bu bacarıqları digərlərinə nisbətən daha 

dərindən qavraya bilir və beləliklə, təhsil sistemi əslində ictimai çeĢidləmə funksiya-

sını da yerinə yetirərək fərdlərin gələcək iqtisadi taleyinə böyük təsir göstərir. 

Bir məfhum kimi, ―təhsil‖ praktik fəaliyyət üçün gərəkli olan biliklərin və müva-

fiq bacarıq və səriĢtələrin məcmusudur. YUNESKO-nun müəyyən etdiyi beynəlxalq 

tərifə görə isə, təhsil Ģəxsiyyətin bacarıq və davranıĢlarının təkmilləĢdirilməsinin elə 

bir prosesi və nəticəsidir ki, bu zaman o əqli yetkinlik və fərdi inkiĢafa nail olur. Təhsil 

dedikdə yalnız formal təhsil, yəni məktəb və ya universitet təhsili nəzərdə tutulmur. 

Təhsil həyatın müxtəlif çağırıĢlarına hazırlıq üçün uzunmüddətli və çoxĢaxəli öyrənmə 

prosesidir. BaĢqa sözlə, təhsil fərdlərə ötürdüyü əsaslı bilik və bacarıqlarla onların öz 

arzu və amallarını necə ifadə etməsini və həyata keçirməsini müəyyənləĢdirir. 

Hazırki dövrdə təhsilin rolu və əhəmiyyəti daha fərqlidir. XXI əsrin hadisələri 

çözələndikcə, müasir həyatın panoramında iki dominant dinamikanı müĢahidə edirik: 

bunlardan biri informasiya texnologiyalarının diffuziyası, digəri isə kapitalın diffuzi-

yası ilə müĢayiət olunan iqtisadi qloballaĢmadır. YaĢadığımız informasiya dövründə 

yeni faktlar və bilgilər sürətlə həyatımıza daxil olur. Cəmi bir neçə il bundan əvvəl 

öyrəndiyimiz bilgilər öz əhəmiyyətini itirir, bu yaxınlara kimi həqiqiliyinə əmin 

olduğumuz köhnə biliklərin yanlıĢlığı sübut olunur, dünyagörüĢümüzü kökündən 

dəyiĢə biləcək yeni biliklər meydana atılır. Yeni məlumatlara çıxıĢı olan insanların 

sayı da həndəsi silsilə sürəti ilə artmaqdadır. Elmi biliklərin yaradılmasının bugünkü 

tempi ilə biliklərin diffuziya dərəcəsi hətta ―bilmək‖, ―səriĢtəli olmaq‖ və ―öyrənmək‖ 

kimi ənənəvi anlayıĢların özünü belə sual altına qoyur: XXI əsrdə artıq kimsə nəyisə 

tam bilməsinə arxayın ola bilməz. 

Təhsil sistemi vasitəsilə gənc nəsillərə və yeni iĢçi qüvvəsinə müxtəlif ixtisaslar 

üzrə mütəxəssislərin hazırlanması, həmçinin məhsulun səmərəli yetiĢdirilməsi və ya 

istehsalı üsulları, ətraf mühitin mühafizəsi, ailələrin sağlamlığının təmin edilməsi, gəli-

rin artırılması, ictimai həyatda fəal iĢtirakı və ya ümumi bilikləri öyrədirdi. Həyatını 

insanları ―maarifləndirmək‖ iĢinə həsr etmiĢ müəllim və təlimçilərin qarĢısında artıq 

yeni suallar və yeni vəzifələr durur. Məsələn, ―tələbə olmaq‖, ―öyrənmək‖, ―düĢün-

mək‖, ―bilmək‖ nə deməkdir? Ġnsanlar gələcəyə hazır olmaq üçün nəyi və necə öyrən-

məlidirlər? Elmi-texnoloji inkiĢaf dövründə ―məsafəli öyrənmə‖ ilə ―ənənəvi tədris‖ 

arasında əhəmiyyətli fərq varmı? Tələbələrin sabahkı ―fərdi‖ və ―kollektiv‖ iĢ tapĢı-

rıqları bugünkü anlayıĢlarımızdan nə ilə fərqlənəcəkdir? Ġnsanların hansı mövzuları və 

hansı metodlara əsasən öyrənəcəyini kim və necə müəyyən etməlidir? 

ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda inkiĢaf proseslərinin 

qanunauyğunluğu, ritmi və tərkibi əvvəlki modernizasiya təcrübələrindən fərqli 

olacaqdır. Dövrünün yeniliklərinə açıq olan cəmiyyət 100 il, 50 il, hətta 20 il bundan 

əvvəlki qaydada müasirləĢmir, artıq onun mahiyyəti dəyiĢir. ―Səciyyəvi ġimallının,‖ 

yəni müasir Qərb insanının son yüzillikdəki təkamül profilinə baxaq. Əvvəllər kənd 

yerində yaĢayan Qərb insanı indi Ģəhər yerinin əmək qüvvəsinə mənsubdur. Qərb 

adamı əl ilə görülən iĢləri arxada qoyaraq indi zehni fəaliyyətlə məĢğul olan ―bilik 

iĢçisi‖ olmuĢ, fərdi fermerçilikdən uzaqlaĢaraq korporativ iĢçiyə çevrilmiĢdir. Bu təka-

mülün səciyyəvi cəhətləri isə gündəlik normal yaĢayıĢın təmin olunması üçün daha 
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çox biliklərdən, daha abstrakt düĢüncədən və daha hərtərəfli intellektdən istifadə 

edilməsidir. Əgər Qərb insanını nümunəvi oriyentir kimi qəbul etsək, onda biz ―gələ-

cəyin indiki dövrünə‖ çoxdan daxil olmuĢuq. Biz ―gələcəyin müasiri‖ olmaq istəyirik-

sə, təhsildə modernizasiya artıq Qərb insanı ilə ayaqlaĢmalı deyil, sabaha hesablan-

malıdır! 

Son illərdə Azərbaycan inkiĢaf etmiĢ ölkələr sırasında yer almaq üçün çoxsaylı 

layihələrə imza atmıĢdır. Təhsil sistemi öndə gedən prioritet sahələrdən biri olaraq 

ölkə rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzindədir. 1999-cu ildə təhsildə islahatlar proqramı 

təsdiq edilərək dəyiĢikliklərə baĢlanılmıĢdır. Azərbaycanın 2005-ci ildə Bolonya 

prosesinə qoĢulması yüksək keyfiyyətin təmin edilməsi, akademik səfərbərlik və yük-

sək nəticələrlə dünya səviyyəsində tanınmaq üçün Ģərait yaradır. 2009-2013-cü illərdə 

Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatların keçirilməsi üzrə Dövlət 

Proqramı: ali təhsil məzmununun ―Bolonya‖ prosesi prinsiplərinə uyğunlaĢdırılması, 

müasir cəmiyyətin tələblərinə cavab verən, iqtisadiyyata əsaslanan bilik və bacarıq-

ların yüksəldilməsi yolu ilə ali təhsildə islahatların həyata keçirilməsinə həsr edilmiĢ-

dir. 

2013-cü ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 

―Azərbaycan Respublikasında Təhsilin ĠnkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ qəbul 

edilmiĢdir. Strategiya Azərbaycan Respublikasında keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə 

görə dünya ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan, səriĢtəli müəllim və təhsil menecer-

lərinə, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik təhsil sisteminin 

yaradılması üçün bir neçə strateji istiqamətdə geniĢmiqyaslı tədbirləri nəzərdə tutur:  

-  birinci strateji istiqamət səriĢtəyə əsaslanan Ģəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun 

yaradılması və təhsilin məktəbəqədər, ümumi, ilk peĢə-ixtisas, orta ixtisas və ali ol-

maqla, bütün pillələri üzrə kurikulumların inkiĢafı kimi vacib hədəfi əhatə edir; 

-  ikinci strateji istiqamət təhsil sahəsində insan resurslarının müasirləĢdirilməsini 

nəzərdə tutur. Bu istiqamət innovativ təlim metodlarını tətbiq edən, təhsilin məzmunu-

nun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən səriĢtəli təhsilverənin formalaĢdırılmasına 

aiddir və özündə təhsilverənlərin peĢəkarlığının yüksəldilməsi, təhsilalanların nailiy-

yətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni sistemlərin qurulmasını, təhsilalanların iste-

dadının aĢkar olunması və inkiĢafı ilə bağlı, habelə xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar 

üçün inklüziv təlim metodologiyasının yaradılmasını ehtiva edir;  

-  üçüncü strateji istiqamət təhsildə nəticələrə görə cavabdeh, Ģəffaf və səmərəli 

idarəetmə mexanizmlərinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu istiqamət eyni zamanda 

təhsil sistemində tənzimləmə və idarəetmənin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında 

müasirləĢdirilməsi, təhsil müəssisələrində nəticəyönlü və Ģəffaf idarəetmə modelinin, 

təhsilin keyfiyyətinin təminatı və idarə olunması üzrə yeni məlumat və hesabat sistem-

lərinin yaradılmasını əhatə edir;  

-  dördüncü strateji istiqamət müasir tələblərə uyğun və ömürboyu təhsili təmin 

edən təhsil infrastrukturunun yaradılmasını nəzərdə tutur.  
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Abstract 

This paper focuses on the common elements of Quality Assurance systems that 

are widely used in academia. Emphasis is given on identifying how quality 

mechanisms can assist institutions to become more effective in consequently more 

competitive in the sector. The paper discusses experiences from a previous 

international project funded by the EU Tempus programme that assisted in the 

deployment of quality mechanisms across eight institutions from two countries. The 

paper also shares experiences from the deployment of Quality Assurance Centres in 

several institutions in Azerbaijan. 

Introduction 

This position paper serves as a reference point for the deployment of Quality 

Assurance (QA) systems in academia. The paper briefly describes previous work 

carried out as part of an EU-funded Tempus project and how the lessons learnt help 

shaping the process of establishing Quality Assurance Centres (QAC) in Higher 

Education Institutions in Azerbaijan. The paper focuses on key elements required for 

the deployment of QA systems and explains the importance of each one for the 

establishment of sufficient quality standards at institutional level.  

Background 

This paper describes work carried out as part of a work package implemented for 

the MAHATMA project; an EU-funded Tempus project on Master in Higher 

Education Management – Developing Leaders for Managing Educational 

Transformation. The four-year project involved eighteen partners from eight countries, 

with eight institutions from Armenia and Georgia working towards the creation of a 

joint masters programme. The paper focuses on the key elements of a QA system that 

once deployed it can help the monitoring and management of quality processes at 

institutional level. The aim of the work carried out was to (i) identify the core elements 

of a QA system, (ii) determine processes necessary for monitoring QA at institutional 

level, (iii) identify sources of information necessary for quality monitoring and (iv) 

report performance of QA management including both areas where quality systems 

and mechanisms are progressing sufficiently, as well as areas of concern due to 

inadequate progress.  

The MAHATMA project serves as a foundation for the work carried out in the 

EQAC project, an EU-funded project supported under the Erasmus+ Capacity 

Building in Higher Education programme. The EQAC project aims at the 

establishment of QACs in eleven (11) Universities in Azerbaijan. In this paper we will 

also discuss a proposed quality framework that can be used for monitoring the 
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deployment of QA systems and processes. Such a framework could be used as a 

reference point for a newly established QAC.  

Key elements of Quality Assurance systems 

As mentioned earlier this paper aims at identifying a number of key elements 

essential for achieving an internationally acceptable standard of QA at institutional 

level. It is critical to ensure that the identified elements are appropriate, relevant and 

sufficient to cover the QA areas of a University. An extended literature review has 

taken place to ensure that each element is fully justified and in line with common 

practice at international institutions. It is important to explain that the proposed 

elements of a QA system were tested as part of a pilot programme that ran in four 

Georgian and four Armenian institutions as part of the MAHATMA project. The 

admission and enrolment criteria for the pilot programme included high performance 

in previous studies, and high level of English language skills due to the international 

nature of the study.   

The programme was launched with an induction period for the newly enrolled 

students into the innovative approaches related to teaching, learning, research and 

organisation of the programme. Middlesex University provided several training 

sessions including induction activities, transferable skills and academic training. It is 

anticipated that the deployment of the proposed framework for QA systems will 

require a similar approach where both staff and students receive an induction and 

sufficient training. All six EU institutions participating in the MAHATMA project 

concurred with the identified elements and their importance for the QA system.  

It is also important to explain that the proposed QA elements are complementary 

to existing practices of institutions deploying QA systems. Prior experience with the 

MAHATMA partner institutions showed that they had in place certain structures for a 

number of areas but there was no standardised model at regional or national level that 

could be adopted. The author provided the necessary infrastructure for the pilot 

monitoring of the programme. This was implemented through a series of templates for 

those partners who might not have already a detailed procedure in place or wish to 

adapt their current procedures. The indicative list of components for each template 

could be adapted according to the needs of each partner and the particular 

requirements of the programme run. The identified elements for QA deployment 

corresponded to thirteen monitoring activities, as follows: 

1. Recruitment / Admissions 

2. Enrolment / Registration / Induction 

3. Administration (issues addressed) 

4. Interruptions / Deferrals  

5. Academic misconduct  

6. Attendance records  

7. Board of Studies  

8. Module/Course feedback  

9. Programme evaluation  
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10.  Peer observation  

11.  Assessment board  

12.  Learning Resources support  

13.  Learning, Teaching & Assessment review  

The selection of the thirteen structures was justified from relevant literature and 

the desk study undertaken during the MAHATMA project coordination meetings. 

Emphasis was given on quality assurance mechanisms. Learning teaching and 

assessment practices as well as administrative structures used for ensuring quality of 

delivery. All the proposed elements were focused on the use of internal procedures and 

associated resources. 

Introducing a Quality Monitoring framework 

The thirteen (13) elements used for monitoring QA in higher education are 

associated with specific programme activities. We will discuss each element in this 

section. The recruitment/admissions element depends heavily on a country‘s 

education system that may include entry-level examinations at national level. 

However, private institutions tend to have additional entry-requirements. There is 

evidence that programme admissions are affected by several factors such as the 

Bologna process, that seems to have a quantifiable impact on the demand for higher 

education programmes. According to Cardoso et al [5] ―programs that restructured to 

follow the Bologna principles were subject to higher demand than comparable 

programs that did not restructure, as if Bologna were understood as a quality stamp‖. 

Admissions are closely related to the recruitment strategy used by an institution. 

According to Hanover Research, for some institutions, ―one practice that feeds directly 

back into the expansion of enrolments for foreign and adult students is the lowering of 

admissions standards in order to boost numbers‖ [9]. The obvious benefit from such 

practice is the increase in admissions and enrolment numbers. This element contributes 

to institutional QA by (i) assessing the existence of a well-planned recruitment strategy 

and any dependencies to external factors and (ii) identifying the criteria used for 

admissions and their source whether external or internal. 

Establishing a good start to an academic programme is essential, therefore the 

element associated to enrolment/registration/induction is very important. According 

to the UNESCO Institute for Statistics (UIS) there was an average annual growth in 

tertiary enrolment in higher education of 4.3%. This growth is really impressive when 

compared to the average growth of world‘s population that was 1.6% for the same 

period [16]. The shift towards post- industrial economies has also affirmed that an 

educated workforce is essential for economic development and has heightened the 

demand for white-collar workers in the public sector and service industries‖ [8] [15] 

[1]. It is critical for institutions to ensure that the necessary support is provided from 

the commencement of study programmes. The benefits to QA from this element is (i) 

identifying record-keeping processes relating to the learners participating in academic 

programmes and (ii) providing learners with the necessary support during early stages 

of the programme to reduce the request for additional support later on due to lack of 

awareness.  
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The next element relates to administration and involves those administration 

aspects that are already supported, while determining programme administration areas 

that need to be regulated and supported by a structured process. There are well-

documented procedures for the quality assurance and improvement of higher education 

programmes through evaluation since the 1980s [2] [14]. Administration may relate to 

promptness of service, friendly atmosphere, provision of clear guidelines, automation 

of record systems, and various other areas. The benefits from this element for an 

institution‘s QA system is (i) facilitating access to programme information through the 

use of well-defined processes, and (ii) assessing various quality measurable criteria 

with the use of analytics associated to programme-specific issues and any sub-sequent 

actions.  

The next element is quite frequently addressed as part of generic administrative 

aspects of academic programmes, as it refers to interruptions / deferrals. However 

the author feels that this is an extremely important issue that deserves different 

treatment. According to the literature, study fail may relate to [13]: (i) determining 

whether study fail is due to intrinsic factors relating to individual students or extrinsic 

factors that are independent of an individual student‘s particular situation, (ii) 

determining whether the activities in which individual students are involved in have an 

effect on the students‘ progress and overall performance, (iii) assessing the role of 

educational materials as well as teaching and supporting staff on student progress and 

(iv) investigating patterns of study fail across programmes, programme modes or level 

of study. It is critical to address issues affecting the ability of learners to complete their 

programme of study. The benefits for QA systems include (i) identifying reasons for 

study fail and (ii) assessing programme performance against completion and 

progression criteria.  

An increasing important issue that usually is not picked up by academic 

institutions in developing countries is that of academic misconduct. However, 

increasingly universities realise the necessity of clear procedures when students fail to 

abide by regulations. It appears that still most academic misconduct cases refer to 

plagiarism and other forms of cheating. Relevant research has focused on suggesting 

suitable strategies for awareness, prevention and detection of plagiarism [10]. Other 

work established that the students‘ need for cheating could be reduced through the 

establishment of a learner-centred approach [6]. Regardless whether academic 

misconduct is focused solely on plagiarism or spans also across areas of student 

behaviour there are clear benefits for QA including (i) monitoring the frequency and 

other patterns of different misconduct types and (ii) assessing areas of institutional 

regulations that seem to trigger misconduct cases.  

There are a wide variety of rules and practices that govern the way institutions 

deal with absenteeism. There is typical a certain requirement for attendance that is not 

often regulated with a standardised approach. Attendance systems vary significantly 

from advanced solutions based on the use of technology such as RFID readers and bar 

code readers [11] or systems that are based on establishing an appropriate 
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communication protocol. The maintenance of attendance records is an important 

element for modern QA systems, as increasingly learners tend to follow self-pace and 

more independent study modes. The benefit for introducing an attendance strategy and 

a well-documented policy will ensure that a QA system is capable of (i) monitoring 

attendance at institutional level and (ii) determining factors affecting attendance at 

different levels (e.g. module specific, programme wide, per member of staff, at certain 

time periods).  

The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area (ESG) and The European Quality Assurance Register for Higher 

Education (EQAR) provide trustworthy resources, including appropriate agencies that 

can be used for quality assurance of higher education programmes [7]. An important 

element relating to programme quality is putting in place a Board of Studies or 

similar structure. This regular meeting with specific Terms of Reference and 

membership will help programme teams in (i) identifying strengths and weaknesses of 

the programme, and (ii) determining an action plan for further improvement.  

Several quality elements relate to programme evaluation. There is recent work 

that discusses the student feedback cycle [4], advocating the need for module/course 

feedback opportunities. Such practice will assist in (i) assessing learners‘ views and 

(ii) determining areas for improvement. Certain institutions invest in models or 

frameworks for ―quality implementations in higher education through an analysis of 

quality systems and program evaluation using a systems approach‖ [3]. The element of 

programme evaluation helps (i) performing a synthesis of all factors affecting 

programme performance and (ii) identifying quality gaps at programme level. In line 

with the rest of the evaluation processes, peer observation is also essential as it offers 

opportunities for (i) monitoring individual staff performance, and (ii) determining 

issues associated with academic staff. 

Finally the remaining three elements of the QA system focus on Learning, 

Teaching and Assessment (L-T-A) practices. Holding regular assessment boards 

helps programme teams with (i) monitoring student performance across different 

periods and cohorts and (ii) determining any patterns in student progression. Creating 

the necessary infrastructure and a reference repository of learning resources support 

mechanisms helps in (i) identifying programme needs and (ii) forecasting resource 

investment required. Finally regular learning, teaching & assessment review assists in 

(i) determining issues associated with the academic delivery of a programme and (ii) 

assessing the standards of delivery and support.  

Deployment of Quality Assurance Centres  

The elements discussed in the previous section are summarised in a QA 

frameweork. Figure 1 illustrates how the identified elements are combined into the 

Framework for Pilot Monitoring (FraPiMo) that can be used for the deployment of QA 

systems in Higher Education Institutions. The framework is discussed in more detail in 

the next section, in association to its support for the deployment of QACs. 
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Figure 1: Framework for Pilot Monitoring (FraPiMo) 

 

Currently eleven (11) universities from Azerbaijan are participating in the EQAC 

project aiming at the deployment of QAC in each institution. The proposed framework 

is used as a reference point for providing capacity building support and knowledge 

transfer at these institutions. Each university has performed a self-assessment and a 

detailed review of current QA practices has been crosschecked with EU partner 

institutions. The participating institutions has proceeded with the development of 

SWOT analysis identifying their strengths, weaknesses, opportunities and threats in an 

effort to determine areas for improvement based on continuous training, and practice 

sharing sessions.  

Conclusions 

In this paper we discussed the deployment of QA systems for achieving 

competitiveness and more specifically a proposed framework for piloting QA practices 

based on previous pilot studies. The paper discussed how the framework‘s elements 

have been identified and how they are being used to improve QA system deployment 

in institutions from Azerbaijan.  
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ĠNSAN KAPĠTALININ FORMALAġMASI VƏ TƏHSĠLĠN ĠNKĠġAF 

ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Dünyada baĢ verən qlobal proseslər və dəyiĢikliklər ölkəmizdə ardıcıl və radikal 

tədbirlər həyata keçirilməsini tələb edir. Bununla əlaqədar yeni iqtisadi münasibətlər 

Ģəraitində təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə etmək, sahibkarlığın inkiĢafına hərtərəfli 

Ģərait yaratmaq, investisiya mühitini yaxĢılaĢdırmaq, istehsalın Ģaxələndirilməsi və 

rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək məqsədilə  insan kapitalının formalaĢdırlması çox 

böyük sosial - iqtisadi mahiyyət daĢıyır. Çünki milli iqtisadiyyatın bütün sahələrində 

spesifik istehsal - təsərrüfat fəaliyyəti və mürəkkəb sosial - iqtisadi münasibətlərdə 

insanlar aparıcı rola malikdirlər. Bu baxımdan insan resursları hər bir ölkənin milli 

sərvəti və sosial - iqtisadi artımın əsas hərəkətverici qüvvəsi hesab edilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 mart 2016-cı il tarixli sərəncamına 

uyğun ―Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 

Xəritəsi‖ hazırlanmıĢ və 6 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanla təsdiq edilmiĢdir. Strateji 

Yol Xəritəsi 2020-ci ilədək iqtisadi inkiĢaf strategiyası və tədbirlər planını, 2025-ci 

ilədək olan dövr üçün uzun müddətli baxıĢ və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf 

baxıĢlarını əhatə edir. Strateji  Yol Xəritəsindən irəli gələn strategiyaya uyğun iqtisa-

diyyatın 11 sektoru üzrə Strateji Yol Xəritəsi hazırlanmıĢdır. Ġnsan kapitalının for-

malaĢması və inkiĢafı baxımından təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikasında peĢə 

təhsili və təlimin inkiĢafına dair Strateji Yol Xəritəsi‖nin rolu danılmazdır. 

Məlumdur ki, respublikamızda insan kapitalının  formalaĢdırılması və onun 

səmərəli idarə olunması həmiĢə dövlət tərəfindən dəstəklənir. Belə ki, ―Təhsil haq-

qında‖, ―Elm haqqında‖ qanunlarda, ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf 

Konsepsiyasında, ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategi-

yası‖nda insan kapitalının formalaĢması və inkiĢafına xüsusi diqqət verilir. Ölkədə 

həyata keçirilən ardıcıl və sistemli islahatların  tərkib hissəsi kimi insan kapitalının 

inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində sistemli islahatlar aparılır, təhsilin  keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi, ―elm-təhsil-istehsal‖ əlaqələrinin və çevik idarəetmə mexanizminin 

qurulması ön plana çəkilir. 

Ġnsan kapitalının formalaĢması strateji əhəmiyyət daĢıdığını nəzərə alaraq əmək 

bazarının tələblərinə uyğun məktəbəqədər ümumi ibtidai, ümumi əsas və ümumi orta 

məktəblərdə, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsilinin keyfiyyətinin yüksəl-

dilməsi üçün müasir texnologiyaların tətbiq edilməsi və texniki təminat yaxĢılaĢdırıl-

malı, təhsil müəssisələrinə investisiya ayrılması artırılmalıdır. Ona görə də Strateji Yol 

Xəritəsində insan kapitalının keyfiyyəti iqtisadi artım amillərindən biri kimi ön plana 

çəkilir və göstərilir ki, ―Dünya Ġqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabət Qabiliyyətlilik 

Hesabatına (2016) əsasən, Azərbaycan 144 ölkə arasında ali təhsilə cəlb olunma üzrə 

94-cü yerdə, iĢçi heyətinin təlimi üzrə 82-ci yerdə, ibtidai təhsilin keyfiyyət göstəricisi 

üzrə isə 81-ci yerdədir. Bu baxımdan, məhsuldarlıq - əsaslı inkiĢaf modelinə keçid 

çağırıĢları fonunda ən mühüm təkmilləĢdirmə istiqamətlərindən biri də insan kapita-
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lının hazırlanması prosesinin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsidir.‖(1.s.26) Göstə-

rilənlərlə əlaqədar insan kapitalının formalaĢması və inkiĢafında məktəbəqədər və orta 

təhsil, peĢə və ixtisas təhsili kadr hazırlığında, yəni təhsilin bütün pillələrində fasilə-

sizliyin əsas prioritetlərindən və strateji hədəflərindən biri kimi nəzərdə tutulur. 

Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, milli iqtisadiyyatın bütün sahə-

lərində, o cümlədən təhsilin məktəbəqədər, orta, ilk peĢə və ixtisas təhsilində, həm-

çinin ali təhsil pilləsində insan kapitalının formalaĢdırılması və inkiĢafı ilə əlaqədar 

strategiya, proqram və konsepsiyalar, məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. 

Bütün bunlar insan kapitalının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, iqtisadi inkiĢafa və 

əhalinin gəlirlərinin artırılmasına müsbət təsir göstərmiĢdir. Bunlara baxmayaraq, 

Strateji Yol Xəritəsində göstərildiyi kimi, ölkəmizdə məktəbəqədər yaĢda uĢaqların 

təhsillə əhatə olunma səviyyəsi hələ aĢağıdır, ümumi təhsilin keyfiyyəti tələblərə 

uyğun inkiĢaf etməmiĢdir, təhsil verənlərin hazırlığı müasir texnologiyalara və metod-

lara tam uyğunlaĢdırılmamıĢdır, təhsil iĢçilərinin sosial müdafiəsi tələbatdan hələ 

aĢağıdır. Qeyd edilir ki, ilk peĢə və orta ixtisas təhsili əmək bazarının tələblərinə uy-

ğunlaĢdırılmalı, maraqlı tərəflərin peĢə təhsili müəssisələrinin idarə olunmasına cəlb 

edilməsi dəstəklənməlidir. Bununla ilk peĢə və orta ixtisas təhsilinin inkiĢafı, əmək 

bazarında tələb və təklifin uzlaĢdırılması, məĢğulluğun təmin edilməsi ilə əlaqədar 

―Azərbaycan Respublikasında peĢə təhsili və təliminin inkiĢafına dair Strateji Yol 

Xəritəsi‖ hazırlanmıĢ və burada həyata keçiriləcək investisiya yönümlü tədbirlər və 

prioritet istiqamətlər müəyyən edilmiĢdir. (3) Fikrimizcə, bu ixtisaslı və səriĢtəli kadr 

çatıĢmazlığı probleminin həll edilməsinə, dünyada baĢ verən meyllərə, əmək bazarının 

tələblərinə uyğun təhsil və təlimin keyfiyyətinin müvafiq proqramlarla həllinə imkan 

verə bilər. Bu həm də yeni bazarlara çıxıĢ imkanı uğrunda artan rəqabətin tələblərinə 

uyğun strategiyada nəzərdə tutulan prioritetlər üzrə güclü maliyyələĢdirmə sisteminin 

yaradılmasını və məĢğulluğun təmin edilməsini qarĢıya qoyur. 

 Ġnsan kapitalının formalaĢması və inkiĢafında birbaĢa iĢtirak edən ixtisaslı 

mütəxəssislərin hazırlanması və yeni biliklərin yayılması, tətbiqi və ötürülməsi zəruri 

Ģərtlər hesab edilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, ali təhsil müəssisələrində yetiĢdirilən 

mütəxəssislər ölkənin milli iqtisadiyyatının və dövlətin idarə olunmasında, sosial – 

iqtisadi inkiĢafın təmin olunmasında mühüm rol oynayırlar. Ona görə də fikrimizcə, 

qloballaĢan cəmiyyətdə iqtisadi biliklərə əsaslanan tələblərə uyğunlaĢmaq üçün 

gənclərin təhsillə əhatə olunma səviyyəsi qaldırılmalı, ali təhsil, elm, istehsal əlaqələ-

rinə  xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu baxımdan təhsil və elm sahəsində infrastruktur 

təkmilləĢdirilməli, innovativ təlim və texnologiyaların tətbiqi geniĢləndirilməli, 

nəzərdə tutulan hədəflərin reallaĢdırılması üçün maddi – texniki bazanın möhkəm-

ləndirilməsinə investisiya yönəldilməlidir. Ali təhsilin mövcud vəziyyəti, inkiĢaf 

meylləri araĢdırılmalı və qarĢıda duran vəzifələr baxımından həyata keçirilməli 

tədbirlər müəyyənləĢdirilməlidir. Təsadüfi deyil ki, təhsili dövlətin, millətin gələcəyi 

hesab edən Ulu Öndər Heydər Əliyevin təhsilə diqqəti və qayğısı dövlətin əsas strateji 

xətti kimi ön plana çəkildi. Ulu Öndər göstərirdi ki, ―. Biz dünyanın bütün ölkələrində 

- Qərbdə də, ġərqdə də əldə olunmuĢ nailiyyətləri dərindən öyrənməli və onlardan 

Azərbaycan üçün müsbət xarakter daĢıyan cəhətləri ölkəmizin təhsil sistemində tətbiq 

etməliyik. Mən belə anlayıram ki, indi bizdə təhsil sahəsində islahatların əsas məqsədi 

ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın təhsil sistemi dünya təhsil standartlarına uyğun-
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laĢsın.‖ (5s.297). 

AraĢdırmalar göstərir ki, 2005-2006-cı tədris ilində ölkəmizdə 47 dövlət və qeyri 

- dövlət ali təhsil müəssisəsi olmuĢdursa, 2016-2017-ci tədris ilində ali təhsil 

müəssisələrinin sayı 51-ə çatmıĢdır. Burada təhsil alanların sayı müvafiq olaraq 129,9 

min nəfər və 163,8 min nəfər olmuĢdur. Hazırda 51 ali təhsil müəssisəsindən 38-i 

dövlət, 13-ü qeyri - dövlət ali təhsil müəssisəsidir. Müqayisə edilən dövrdə dövlət ali 

təhsil müəssisələrində təhsil alanların sayı 106,0 min nəfərdən 144,5 min nəfərə 

çatdığı halda, qeyri – dövlət ali təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrin  sayı 23,9 

min nəfərdən 19,3 min nəfərə düĢmüĢdür. (4,s. 205-248).2016-2017-ci tədris ilində 

27,6 min nəfər tələbə ―Ġqtisadiyyat və idarəetmə‖ ixtisas qrupu üzrə təhsil almıĢdır. 

Bunun 30 %-i qeyri - dövlət ali təhsil müəssisələrinin payına düĢmüĢdür. Qeyri - 

dövlət ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq istəyən tələbələrin sayı artsa da, onların 

müəyyən problemləri qalmaqdadır. Təhsil səviyyəsinə görə məĢğul əhalinin bölgüsü 

də xeyli fərqlənir (8, s. 339-340).AraĢdırmalar və ali təhsil müəssisələrinin təcrübələri 

göstərir ki, təhsilin səviyyəsinə təsir göstərən bir çox amillər mövcuddur: 

- bütün ali təhsil müəssisələrində innovativ təlim metodlarından və texnologiyala-

rından istifadə edilmir; 

- bəzi universitetlərdə təhsilin keyfiyyəti və Ģəffaflıq tələbata cavab vermir; 

- bir çox təhsil müəssisələrində təhsil infrastrukturu tələbata uyğun deyil; 

- bir sıra universitetlərdə təhsilin nəticələrə görə cavabdehlik və idarəetmə 

mexanizmi qurulmamıĢdır; 

- bəzi universitetlərdə informasiya, fənn proqramları, dərslik və dərs vəsaitləri, 

elmi - metodiki təminatın  səviyyəsi müasir tələblərə cavab vermir; 

- özəl universitetlərin məzunlarının iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində iĢlə 

təminatı zəifdir, ögey münasibət mövcuddur; 

- bəzi təhsil müəssisələrində təhsilverənlərin əmək haqqı təhsilin nəticə və 

keyfiyyətinə uyğun aparılmır; 

- əksər iĢəgötürənlər əmək bazarının tələbatına uyğun təhsil müəssisəsi ilə 

əməkdaĢlıq etmirlər, xüsusən özəl təhsilə münasibət zəifdir və s. 

Göstərilənlərlə yanaĢı, elə təhsil müəssisələri vardır ki,  orada insan kapitalının 

formalaĢması beynəlxalq standartlara uyğunlaĢdırılır, rəqabət qabiliyyətli, keyfiyyətli 

təhsil sistemi qurulmuĢ, müsbət meyllər ölkədə və dünya təhsil sistemində rəğbət 

doğurmuĢdur. Belə qeyri – dövlət ali təhsil müəssisələrindən biri 1993-cü ilin mart 

ayında təsis edilmiĢ Bakı Biznes Universitetidir. Universitetdə 10 ixtisas üzrə 

bakalavriat (mühasibat uçotu və audit, menecment, marketinq, iqtisadiyyat, sənayenin 

təĢkili və idarə olunması, biznesin idarə edilməsi, dövlət və bələdiyyə idarəetməsi, 

maliyyə, dünya iqtisadiyyatı, tərcümə (ingilis dili)), 8 ixtisas üzrə magistratura (dünya 

iqtisadiyyatı, maliyyə, mühasibat uçotu və audit, dövlət və bələdiyyə idarəetməsi, 

menecment, biznesin idarə edilməsi (MBA proqramı üzrə), marketinq, iqtisadiyyat), 3 

ixtisas üzrə doktorantura (ümumi iqtisadiyyat, mühasibat uçotu, sahə iqtisadiyyatı) 

istiqamətində kadrlar hazırlanır. Universitet formalaĢmıĢ səviyyəli kadr potensialı ilə 

ölkənin təhsil sistemində böyük nüfuz qazanmıĢdır.  

Yüksək ixtisaslı iqtisadçı kadrlar hazırlamaq üçün universitetin strukturu 

rəqabətə və bazar münasibətlərinin tələblərinə uyğun qurulmuĢdur. Hazırda universi-

tetdə iki fakültə və 8 kafedra tədris prosesini həyata keçirir. Həmin fakültə və 
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kafedralar təhsilin məzmunu və keyfiyyətini yüksəltmək üçün beynəlxalq standartlara, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Təhsil Nazirliyinin normativ 

aktlarına uyğun hazırlanmıĢ normativ - hüquqi sənədlərə əsasən fəaliyyət göstərirlər. 

Universitetdə tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi sistemli və Azərbaycan Respub-

likası Prezidentinin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuĢ 

―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖  rəhbər 

tutularaq həyata keçirilir. Universitet özünün fəaliyyət konsepsiyasını 5 illik strateji 

inkiĢaf planları ilə müəyyən edir. Bu baxımdan tədrisin keyfiyyət məzmunu, professor 

- müəllim heyətinin potensialının və elmi - tədqiqat iĢlərinin səmərəliliyinin yüksəl-

dilməsi üçün universitetin maddi - texniki bazasının müasir standartlara uyğun yenidən  

qurulması və təkmilləĢdirilməsi, tələbə kontingentinin formalaĢması, beynəlxalq 

əlaqələr sahəsində strategiya uğurla formalaĢdırılır. AraĢdırma və ümumiləĢdirmələr 

göstərir ki, insan kapitalının formalaĢması, təhsilalanların müasir bilik və bacarıqlara 

yiyələnmələri təhsilin bu mərhələsində yüksək səviyyədə və keyfiyyətlə təmin 

olunduğu fikrinə gəlmək olar. Universitetin bir çox xarici ölkələrin ali təhsil müəs-

sisələri ilə əlaqələri mövcuddur. Bakı Biznes Universiteti xarici ölkələrə təhsil almaq 

üçün 51 nəfər bakalavr, 22 nəfər magistr, 16 nəfər doktorant göndərmiĢ, universitetin 

20 müəllimi xarici ölkələrdə yeni tədris metodlarını öyrənmiĢ, əlaqələr yaratmıĢ, 

onlarla əməkdaĢlıq edirlər. Universitetdə yüksək səviyyədə qurulmuĢ təhsil burada 

təhsilalanların əmək bazarında layiqli yer tutmalarına zəmin yaradır, onların cəmiy-

yətin layiqli üzvü olmalarına imkan verir. 

Bakı Biznes Universitetində düzgün qurulmuĢ təhsil strategiyası əsasında aĢağı-

dakı müsbət meyllər əmələ gəlməsi fikrinə gəlmək olar: 

- universitetdə səriĢtəli təhsilverənlər formalaĢmıĢdır; 

- universitetdə təhsilverənlərin peĢəkarlığının artırılması üçün yeni metodların 

təlimi sistemli xarakter almıĢdır; 

- universitetdə təhsil nəticələrinə görə cavabdehlik, nəzarət və səmərəli idarəetmə 

mexanizmləri qurulmuĢdur; 

- universitetdə nəticəyönümlü, keyfiyyətli və Ģəffaf təhsil sistemi qurulmuĢdur; 

- universitetin müasir metodlara uyğun təhsil infrastrukturu qurulmuĢdur; 

- təhsil sistemində qabaqcıl ölkələrlə inteqrasiya yaradılmıĢdır; 

- müasir informasiya, proqram, dərslik, dərs vəsaitləri və digər elmi - metodiki 

təminat yaxĢılaĢdırılmıĢ, tələblərə uyğunlaĢdırılmıĢdır; 

- innovativ təlim metodlarından və texnologiyalarından geniĢ istifadə edilir; 

- kadr potensialını yaxĢılaĢdırmaq üçün tələbələrin, magistrların və doktorantların 
xaricdə təhsili həyata keçirilir. 

Bakı Biznes Universitetində təhsilalanın öyrənməsi və inkiĢafında həlledici rolu-

nu nəzərə alaraq müəllimin ixtisas səviyyəsinə, uyğun olaraq fəaliyyətinin nəticələrinə 

və keyfiyyətinə müvafiq qaydalara, onların əmək haqlarının diferensiallaĢdırılması 

həyata keçirilmiĢdir və s. Məhz göstərilənlərin nəticəsidir ki, Dövlət Ġmtahan Mərkəzi 

tərəfindən keçirilən imtahanda ümumilikdə 65 ali təhsil müəssisələrinin məzunları 

iĢtirak etmiĢdir. Bakı Biznes Universitetinin məzunları dövlət  qulluğuna qəbul olan 

Universitetlər arasında 8-ci yer, özəl universitetlər arasında isə birinci yer tutmuĢdur. 

Bu, universitetdə təhsilin keyfiyyətinə və insan kapitalının formalaĢmasına diqqəti 

xarakterizə edə bilər. 
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Avropa Birliyi ―Erasmus +‖ proqramının maliyyə dəstəyi ilə universitetdə  2018-

ci ildən etibarən tədrisin keyfiyyətinin idarəetmə sistemi yaradılmıĢ, ―Azərbaycan 

Universitetlərində Keyfiyyətə Nəzarət Mərkəzlərinin yaradılması və inkiĢaf etdirilməsi 

Layihəsi‖ tətbiq edilir. Bu layihənin məqsədi tədrisin keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılması 

üçün universitetlərdə keyfiyyətə təminat mərkəzlərini yaratmaqla təhsilin idarə 

edilməsini yenidən təĢkil etmək, sektorda insan resurslarını inkiĢaf etdirmək və 

müəllim peĢəsinin nüfuzunu artırmaqdan ibarətdir. Layihədə Azərbaycan Təhsil 

Nazirliyi, Azərbaycanda olan 11 təhsil müəssisəsi və 5 Avropa Ali təhsil müəssisəsi 

iĢtirak edir. Layihənin icra müddəti 3 ildir. 

Yuxarıda göstərilənlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, Universitet ölkənin inki-

Ģaf konsepsiyasına uyğun olaraq ―Azərbaycanda təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət 

Strategiyası‖ istiqamətində düzgün və uğurlu fəaliyyət göstərir. 

Universitetlərdə təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək və insan kapitalını formalaĢ-

dırmaq üçün qarĢıdakı illərdə milli sərvətin və iqtisadi artımın hərəkətverici qüvvəsi 

kimi təhsilin inkiĢafı məqsədilə fikrimizcə aĢağıdakı istiqamətlərdə sistemli və ardıcıl 

tədbirlər həyata keçirilməlidir: 

- Ġlk növbədə təhsilin Avropa standartlarına uyğunlaĢdırılması üçün milli iqtisa-

diyyatın inkiĢaf prioritetləri baxımından keyfiyyət təminatı standartlarının hazırlan-

ması keyfiyyətə təminat sisteminin inkiĢaf etdirilməsi və universitetlər arasında 

əlaqələrin möhkəmləndirilməsi əsas vəzifə kimi qarĢıya qoyulmalıdır. 

- Təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə Azərbaycan təhsilini Avropa 

təhsilinə yaxınlaĢdırmaq və inteqrasiya etmək üçün təhsilin keyfiyyətinə nəzarət 

Ģəbəkəsi yaradılmalıdır. Təhsilin keyfiyyəti – tədrisin keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılması 

ilə əlaqədar olduğundan müasir texnologiya və metodlarını tətbiqi geniĢləndirilməli, 

proqram və mühazirələrin məzmunu təkmilləĢdirilməli, təcrübəli və peĢəkar təhsil 

verənlərin nəticələrə görə cavabdehliyi artırılmalıdır.  

- Təhsilin keyfiyyətinə təsir edən amillər kimi əmək haqqı, sığorta, əmlak almaq 

üçün güzəĢtli kredit və s. təminatla əlaqədardır. Ġqtisadi təminat universitetlərin 

nüfuzuna, peĢəkar professor - müəllim heyətinin formalaĢmasına təsir edir, gənclərin 

yüksək təhsilə zəmanət verən universitetlərdə təhsilə meylini artıra bilər. 

- Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün səmərəli və Ģəffaf idarəetmə mexa-

nizmi daha da təkmilləĢdirilməli, praktik bilik və bacarıqlara önəm verilməlidir. 

- AraĢdırma və istehsalat təcrübələrinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ―təhsil - elm 

- istehsal‖ əlaqələrinin formalaĢdırılması, investisiya dəstəyi mexanizminin hazırlan-

ması insan kapitalının inkiĢafında mühüm mərhələ ola bilər. 

- Təhsilin keyfiyyətinə təminatı yaxĢılaĢdırmaq üçün dərslik, dərs vəsaiti və 

metodik vəsaitlərin hazırlanması və nəĢr etdirilməsi iĢinin özəl universitetlərdə dövlət 

tərəfindən dəstəklənməsi təhsil resurslarının yaradılması və inkiĢafına təkan verə bilər. 

- Universitetlər öz tələbələrini iĢ təcrübəsi qazanmaları üçün tanınmıĢ müəssisə 

və təĢkilatlarda təcrübə keçirməyə, onlarla əməkdaĢlıq yaratmalarına maraqlıdırlar. Bu 

baxımdan universitetlər arasında sağlam rəqabət artırılmalı, qabaqcıl tədris fəaliyyə-

tinin həyata keçirilməsi üçün zəruri Ģərait yaradılmalı, maliyyə təminatı yaxĢılaĢdırıl-

malı, müstəqil, düzgün və səmərəli idarəetmə sistemi formalaĢdırılmalıdır. Ona görə 

də bu məqsədlə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və təhsil imkanlarının geniĢlən-

dirilməsi üçün sistemli və müntəzəm islahatlar həyata keçirilməlidir. 
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Milli  sərvət kimi, yüksək keyfiyyətli təhsilin insan kapitalının formalaĢmasında 
rolunu prezidentimiz Ġlham Əliyevin göstərdiyi strategiya ilə daha aydın ifadə etmək 
olar, bizim gələcəyimiz təhsillə bağlıdır. ―Neft, qaz Tanrıdan verilən böyük nemətdir, 
biz bundan uğurla və məharətlə istifadə edirik. Amma gec-tez bu təbii sərvətlər 
tükənəcək və bilik, zəka, səviyyə isə ölkəmizin dayanıqlı inkiĢafını uzun illər bundan 
sonra təmin edəcəkdir. Ən inkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsinə baxsaq görərik ki, o 
ölkənin inkiĢafında aparıcı rol oynayan neft, qaz deyil, bilikdir, elmi - texniki 
tərəqqidir, yeni texnologiyadır‖. (6.s.275) 

Bu baxımdan deyə bilərik ki,  universitetlərin fəaliyyətinin keyfiyyət göstəricisi 
tələbələrin çoxluğu ilə deyil, onların cəmiyyətin inkiĢafında rolu ilə ölçülməlidir. 
Universitetlər təhsil  və elmə töhfə verən, tanınan təhsil ocağı olması ilə diqqət çək-
məlidirlər.  

Deməli, iqtisadi inkiĢafın və sosial rifahın əsas amillərindən biri təhsil və onun 
keyfiyyətidir. Ġnsan kapitalının inkiĢafına, onun hərəkətverici qüvvəsi olan təhsilə 
investisiya yönəldilməsi - ixtisaslı, bilikli, intellektual  səviyyəli və tələblərə uyğun 
rəqabətə davamlı, uğurlu zəka sahibi olan insan yetiĢdirməyin və keyfiyyətli cəmiyyət 
qurmağın əsasıdır. Bununla milli maraqlara uyğun dövlətin elmə və təhsilə dəstəyi 
getdikcə artır və ―2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil 
sisteminin beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramında 
bilik iqtisadiyyatının formalaĢması, insan kapitalının inkiĢafında dövlət dəstəyinin 
artırılması, yeni iqtisadi çağırıĢlara uyğun rəqabət qabiliyyətli mütəxəssislərin hazır-
lanmasına və insan kapitalının inkiĢafı üçün ali təhsilin beynəlxalq təcrübəyə uyğun 
təkmilləĢdirilməsinə xüsusi diqqət verilir.‖ (7) 
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ПРЕПОДАВАНИЕ УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

 

Современная эпоха глобализации объективно определяет необходимость и 

целесообразность совместимости национальных систем высшего образования в 

рамках единого европейского пространства, что является основной целью и 

задачей Болонской декларации. Этот процесс требует решения комплекса как 

фундаментальных вопросов, связанных с модернизацией системы высшего обра-

зования в России, так и конкретных задач организации учебного процесса, мето-

дов преподавания экономических и в особенности учетных дисциплин и форм 

контроля знаний студентов в вузах. Сегодня необходимо четко определить про-

фессиональный уровень и тот объем теоретических и специальных знаний, кото-

рыми должен владеть соответствующий специалист определенной квалифи-

кации и быть способным (готовым) к их расширению и углублению самостоя-

тельно в будущем. Это одна из важнейших задач Болонского процесса. Фунда-

ментальность университетского экономического образования не исключает, а, 

наоборот, предполагает определенную специализацию студентов. Фундамен-

тальность подготовки обеспечивается по всей вертикали обучения, а не означает 

изучение базовых дисциплин только на начальных курсах. В известном смысле 

оптимальному соотношению фундаментальной и специальной подготовки спо-

собствует трехуровневая система: бакалавриат - магистратура - аспирантура. Три 

уровня подготовки в экономическом образовании отвечают самым разным тре-

бованиям рыночной экономики. [5] 

Не секрет, что эффективность образовательного процесса во многом опре-

деляется методикой преподавания. Широкое использование унифицированных 

методов и переход на исключительно письменный контроль за усвоением сту-

дентами предметов изучения формально снижает роль преподавателя в не-

посредственном процессе обучения. Между тем уровень подготовки и эффек-

тивность обучения находятся в прямой зависимости от взаимодействия звена 

преподаватель - студент. В учебном процессе обе стороны должны играть твор-

ческую роль. Важно избегать так называемого трафаретного обучения, которое 

широко распространено сегодня в большинстве ВУЗах страны, когда студенты 

натаскиваются на решение определенного типа задач, а развитие их экономи-

ческого мышления кладется в жертву числу рассмотренных задач. Студент дол-

жен научиться разбираться не только в смоделированных, но и реальных 

экономических процессах. Применение зарубежных моделей обучения достигает 
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цели тогда, когда в аудитории учитываются национальные и культурные тра-

диции основной массы студентов, когда в стандартных теоретических ситуа-

циях умело, анализируются явления национальной экономики в целом или от-

дельного региона. Существующая сегодня система образования дает возмож-

ность создать либо прикладника, не имеющего представления ни о чем, нахо-

дящемся за сферой прямых обязанностей, либо теоретика, не имеющего пред-

ставления, с какой стороны взяться за реальные проблемы. Это все потому, что 

на данный момент не хватает: грамотных экономистов, которые могли бы кор-

ректно перенести западные наработки на нашу почву; грамотных преподава-

телей, которые могли бы научить студентов пользоваться вышеуказанными 

наработками; грамотных студентов с соответствующей предварительной под-

готовкой, которым не надо было бы разжѐвывать базовые понятия и принципы. 

Но экономисты и преподаватели - те же бывшие студенты, которые чего-то 

недопоняли, чего-то недослушали, и в результате качество знания ухудшается в 

геометрической прогрессии. Вывод - упираемся в студентов, а именно в 

технологию их подготовки. Для любого нормального студента, собирающего 

применять свои знания на ниве обогащения конкретно взятой семьи и «себя – 

любимого», все эти глубоко мудрые разработки и модули в учебном процессе 

заканчиваются известным принципом «ЗСЗ» (зазубрил - сдал - забыл). 

Преподавание - это деятельность учителя по: передаче информации, орга-

низации учебно-познавательной деятельности учащихся, оказанию помощи при 

затруднении в процессе учения, стимулированию интереса, самостоятельности и 

творчества учащихся, оценке учебных достижений учащихся. [4] Целью препо-

давания является организация эффективного учения каждого ученика в процессе 

передачи информации, контроля и оценки ее усвоения, а также взаимодействие с 

учениками и организация как совместной, так и самостоятельной деятельности. 

Результативность процесса обучения в немалой степени зависит от верного 

выбора методов преподавания и логики их применения. Следовательно, мето-

дика преподавания должна состоять из двух разделов: общая методика препо-

давания и частные методики (методики изучения отдельных учебных дисцип-

лин). Принципы обучения воплощают требования его организации – нагляд-

ности, сознательности и активности учащихся в обучении, систематичности и 

последовательности в овладении достижениями науки, культуры и опытом 

деятельности, единства теории и практики. Существуют различные типологии 

методов обучения, проводящие систематизацию по разным основаниям. Первая 

группа включает в себя методы передачи и усвоения знаний (их иногда назы-

вают словесными). К ним относят беседу, рассказ, дискуссию, лекцию, работу с 

текстом. Вторая группа - это практические методы обучения (упражнения, 

практические занятия, лабораторные эксперименты). К третьей группе методов 

относят контроль и оценку результатов обучения (самостоятельные и контроль-

ные работы, тестовые задания, зачеты и экзамены, защита проектов). Методика 
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преподавания экономических и учетных дисциплин в ВУЗе призвана обеспечить 

высокий теоретический уровень преподавания, строгую научность, яркость и 

доходчивость изложения материала. Как совокупность определенных приемов, 

методика преподавания неразрывно связана с содержанием изучаемой науки и ее 

методологией. На многих примерах можно наглядно проследить взаимосвязь 

методологии и методики преподавания. Не разработанность методики неизбеж-

но и самым отрицательным образом сказывается на методологическом уровне 

лекций и семинаров, и наоборот. 

В вузовской учебной практике сложились вполне оправдавшие себя сле-

дующие формы учебного процесса в преподавании экономических и учетных 

наук: лекции, самостоятельная работа студентов, семинарские, лабораторные и 

практические занятия, консультации, зачеты, экзамены, различные формы вне-

аудиторной работы. Ни одна из этих форм не может быть признана универ-

сальной, способной заменить другие. Все эти формы учебного процесса нахо-

дятся во взаимосвязи, взаимообусловленности и логической последовательнос-

ти. Методика одной формы работы оказывает существенное влияние на другую. 

Лекция - специфическая форма устного общения преподавателя с аудиторией с 

целью передачи научных знаний и имеет ряд отличительных черт, в частности: 

- она дает целостное и логичное освещение основных положений учебной 

дисциплины; 

- вооружает студентов методологией изучения данной науки; 

- лучше и полнее других форм компенсирует устаревание или отсутствие 

современных учебников и учебных пособий, оперативно знакомит с последними 

данными наук; 

- органично сочетает обучение с воспитанием; 

- нацеливает студентов на самостоятельную работу и определяет основные 

ее направления. [1] 

Лекционная форма преподавания обладает рядом достоинств: это наиболее 

экономичный способ обучения, эффективна по степени усвоения, одно из наибо-

лее действенных средств формирования мировоззрения и убеждений, средство 

прямого личного воздействия лектора на большую аудиторию одновременно. 

Выдающийся ученый Н.Е.Жуковский так писал о лекции: «По силе впечатлений 

лекционный способ стоит выше всех других приемов преподавания и ничем не 

заменим. Вместе с тем он есть и самый экономичный по времени». Однако лек-

ция не свободна и от недостатков, в частности: она не может совершенно отхо-

дить от базовых трудов, учебников, аксиом и истин; она обеспечивает лишь са-

мую минимальную обратную связь от студентов к лектору. Причем чем мно-

гочисленнее лекционная аудитория, тем слабее влияние лектора на конкретного 

студента. Но как бы, ни рознились учебные лекции по форме и виду, их должны 

объединять общие для них требования. Лекция должна: 

- быть безукоризненной в научном отношении; 
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- выходить за рамки даже самого свежего и удачного учебника; 

- учить мыслить, а не состоять из готовых ответов и рецептов; 

- быть грамотной и логичной с точки зрения языка; 

- быть яркой и убедительной. [1] 

Практическое занятие или семинар является результатом самостоятельного 

изучения рекомендованной литературы, позволяет в свободной обстановке обме-

няться мнениями, выяснить еще не до конца ясное и усвоенное. Существенную 

роль в подготовке студентов играет их самостоятельная работа, особенно раз-

витие навыков самостоятельного поиска при выполнении рефератов, курсовых и 

других исследовательских работ. Здесь важность деятельности кафедр и ППС 

трудно переоценить. Самостоятельная работа студентов по экономическим дис-

циплинам направлена на разработку системы мероприятий по обучению и вос-

питанию, формирующих экономическое образование и самостоятельность мыш-

ления студентов. Использование учебной и вспомогательной литературы может 

иметь больший эффект, особенно при наличии определенных условий актив-

ного внедрения в учебный процесс Интернета. В этом случае границы общения 

студентов с преподавателем раздвигаются и в пространстве, и во времени. Ка-

чественная организация контроля - залог стимулирования студента на полу-

чение необходимых знаний. 

Все эти и другие методы преподавания экономических и учетных дисцип-

лин в ВУЗе должны сформировать обывателя, подготовленного к жизни в усло-

виях рынка, сформировать руководителя, способного управлять государством 

вообще и отдельным предприятием в частности в условиях рынка. В этой связи 

объективно выделяются две группы проблем. Первое, подготовка цивилизо-

ванной народной массы, не включенной в систему принятия решений непосред-

ственно, реализуется через обычную систему среднего, среднего специального и 

высшего неэкономического образования. Второе - подготовка квалифици-

рованных руководителей уже, что называется, со школьной скамьи. Понятно, 

что научиться руководить людьми проблематично. Тут талант или есть, или нет. 

Но вот научиться быстро принимать экономически обоснованные решения - 

возможно. И к тому же в понятие «руководить» можно включить весь цикл 

руководства: от разработки концепций до контроля за внедрением. А здесь уже 

нужны специалисты на каждой стадии, причем множество специалистов, ведь 

даже талантливый руководитель состоит на 90% из талантливых подчиненных. 

Пирамида управления должна опираться не на среднестатистические массы, а на 

профессионалов, которые в состоянии выдержать вес этой пирамиды. [6] 

Преподавание студентам требует совершенно другой деятельности: необхо-

димо учитывать психологические особенности студентов, психологические и 

дидактические закономерности. Существует много перечней, содержащих раз-

ные требования к преподавателю высшей школы. Здесь ограничимся рассмот-

рением основных психологических особенностей преподавательской деятель-

ности. Преподавание - это в первую очередь общение, поэтому потенциальный 
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преподаватель должен быть, прежде всего, общительным человеком. Для ос-

воения преподавания в вузе очень важно иметь четкую дикцию, обладать 

культурой речи. Преподаватель, как и исследователь, должен быть ориентирован 

на поиск и выявление истины. Этот поиск приходится осуществлять чаще всего 

не в собственных исследованиях, а в сопоставлении содержания противоре-

чивых литературных источников, отражающих концепции разных авторов. Для 

этого преподаватель должен обладать развитым логическим мышлением, уме-

нием выделить главное в разных источниках и логические связи между рас-

сматриваемыми (а позже и преподаваемыми) объектами. Преподаватель не дол-

жен быть диктором, «озвучивателем» чужих текстов или бесстрастным обозре-

вателем точек зрения разных авторов. Содержание преподаваемых учебных 

дисциплин должно быть пропущено через его сознание. Выражая личную точку 

зрения на преподаваемое, он должен оставаться объективным, предоставляя 

студентам возможность уяснить общее положение дел и осознать причины 

выбора излагаемой авторской концепции или сделанных им доработок позиций 

других авторов. Поскольку высшее образование в целом предполагает станов-

ление у студентов социально одобряемых нравственных ценностей, преподава-

тель должен быть носителем и выразителем социально одобряемых ценностей, 

иметь активную социальную позицию, выделять социальную значимость изу-

чаемого. Доброжелательность, уважение к студентам и к их усилиям по осво-

ению содержания образования, одобрение их инициативы, интеллигентность в 

общении, безусловно, обязательны для преподавателя. Последовательная требо-

вательность и объективность оценивания успехов студентов необходима каж-

дому преподавателю, поскольку она организует работу студентов, ориентирует 

их на достижение определенного уровня усвоения учебного материала и осво-

ения требуемой деятельности, способствует реалистичным самооценкам студен-

тами своих способностей и возможностей. Имея широкую разностороннюю 

эрудицию, проявляя интерес к литературе, искусству, следя за новинками в 

профессиональной сфере, преподаватель сознательно и подсознательно замечает 

и отбирает все, что полезно для совершенствования его преподавательской 

деятельности. Это позволит провести историческую аналогию, привести яркий и 

поучительный пример, включить в лекцию интересный факт или даже парадок-

сальную оценку, концентрирующую внимание студентов на связанном с ними 

объекте изучения. Преподаватель должен уяснить, что его вклад в формирова-

ние личности выпускника состоит не только в преподавании конкретной пору-

ченной ему дисциплины, он получает возможность взглянуть на преподаватель-

скую деятельность шире: на любом занятии происходит влияние и на культур-

ный облик выпускника, происходит латентное усвоение студентами стиля пове-

дения преподавателя и возникают многие другие эффекты. В наше время очень 

важно уяснить, что результаты деятельности преподавателя высшей школы 

воплощаются не только в знания студента по преподаваемой на занятиях учеб-

ной дисциплине. Любой специалист должен стать прежде всего носителем и слу-

жителем культуры. 
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Управление любой сложноорганизованной структурой подразумевает пред-

варительное осознание законов жизнедеятельности данной структуры. Но су-

ществует всего два возможных пути этого осознания: обучение на основе соб-

ственного опыта и на основе знаний, собранных и обработанных до тебя. Проб-

лема экономического образования как раз и заключается в том, что большин-

ство считает себя специалистами в этой области. Будущие специалисты направ-

ления подготовки экономика и предпринимательство, менеджмент и маркетинг 

должны свободно «читать» баланс и отчетность предприятия, анализировать 

данные и предоставлять проекты управленческих решений руководству по 

улучшению финансово-хозяйственной деятельности. Вопросы совершенство-

вания системы квалификации и профессиональной подготовки специалистов 

учета и аудита требуют специального рассмотрения, поскольку встроены в ре-

форму системы высшего образования. Кроме указанных аспектов, характерной 

для подавляющего большинства отечественных вузов, является проблема адап-

тации студентов к практической деятельности. Слабые связи с заказчиками, 

недостаточно активное привлечение студентов к решению практических проб-

лем предприятий и организаций в процессе обучения являются предметом забо-

ты руководства всех вузов. Как правильно заметила Л. Нападовская, «Новая 

парадигма современного образования должна быть связана с умением студента 

использовать полученные знания и свободно адаптироваться к быстроизменя-

ющейся внешней среде» [3]. Кроме того, внедрение модульной системы подго-

товки специалистов является не только одним из путей оптимизации учебного 

процесса, но и важным фактором вхождения национальной системы образования 

в общее европейское пространство.  
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EDUCATIONAL SYSTEMS AND THE NEED TO REVIEW TRADITIONS IN 

ORDER TO RESPOND TO LABOUR MARKET DEMANDS 

 

Introduction  

Nowadays education has long become a priority for governments and 

respectively, the educational system is a major factor for an economic and social 

advancement. At the same time, the educational system within the EU is founded on 

principles that combine the traditions of the particular country [3, pp.217-229, 4, pp. 

226-238, 5, pp. 93-98], with the innovations corresponding to the European Union 

priorities.  

The educational system has been a focus of attention both on the part of national 

institutions and the European ones, in view of the significant role it plays in the 

development of the economy and society [6, pp. 349-357].  

The European Union pays a great deal of attention to providing education that 

corresponds to the demands of the present day. No strict uniform model can be 

enforced in this area, having in mind the historical differences, traditions and cultural 

achievements of individual member states. Nevertheless, with the objective of creating 

certain unity of educational models, several major principles of education within the 

EU have been adopted, so as to be applied by all member states, and namely: quality 

of education, education that is accessible to everyone; lifetime education.  Articles 149 

and 150 of the European Community Treaty outline the basic activities concerning 

assisting and supplementing the work of member states: encouraging mobility; 

developing cooperation between schools and universities; improving the system of 

degree recognition and other.  

Throughout the different periods issues of education have always been objects of 

EU policies. The aim is  to build a dynamic, open and flexible labour market for young 

people; a market with the suitable resources to create more and better jobs, high 

quality learning results and a better match between demand and supply of skills, 

including through the dissemination of the ―learn through work‖ model across Europe. 

The activity framework is based on existing as well as new practices related to the four 

priorities outlined: training, mobility, employment and entrepreneurship. Over the last 

few decades EU policies have aimed to: 

- Achieve a high employment rate and strong social protection; 

- Improve living and working conditions; 

- Preserve the social cohesion and envisage new models of social and legal 

protection [8, pp. 37-48]. 
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The EU strives to encourage social advancement and improve the living and 

working conditions of European peoples — see the preamble to the Treaty on the 

Functioning of EU
1
. 

The scientific objective of this paper is to attempt to present the challenges facing 

contemporary educational systems within the EU. These challenges stem from the 

dynamism of the current digital age, as well as from a labour market without borders. 

As a member state since 2007, Bulgaria is directly committed to all policies of the 

union, those in the educational sphere included. The time we live in is marked by 

dynamic processes and close interconnection within them, all these characteristics 

developing faster than our capacities to predict them. Digitalization is one of these 

processes, which have influenced social relationships in a way that has found 

institutions unprepared to face the challenges entailed. The process of digitalization 

calls for a societal response concerning the labour market availability of workers with 

the corresponding qualifications and skills.  

 The present paper, therefore, justifies the need for reviewing policies, including 

those aimed at the different educational levels, so that these are directed towards 

adequate skills workers need in order to be competitive at the labour market. 

Conclusions and suggestions are made, based on analysis of certain aspects of the 

regulatory framework of Bulgaria and EESC recommendations. 

In order to achieve their objective, the authors set themselves the following 

 tasks: 

- To justify the need for reviewing educational system models in the European 

Union, and that of Bulgaria, in particular;  

- On the basis of the analysis performed to bring forward generalizations, 

conclusions, criticism and suggestions. 

To achieve the goal and complete the scientific tasks of the paper, the authors use 

the established methods of legal research.  

Exposition 

Education is the focus of attention on the part of European institutions. The areas 

of education and training play a strategic role for the future of every member state, as 

well as the Union as a whole. We live in a world that is rapidly changing at rates that 

require institutions‘ joint efforts at an international level and support at the national 

level, in order to meet the expectations of the public for stability of education and 

competitiveness at the labour market, respectively.  

Demographic factors, technologies and innovations are but a few of the processes 

that influence the dynamism and volatility of the labour market. Individual states 

cannot grasp and limit these processes on their own; in this situation they are required 

to join their efforts to predict the changes and develop political measures for 

introducing them quickly and adequately in their own educational systems.  

All member states endeavor is in unison with the common idea to adequately 

respond to a future, which is digital, innovative and unpredictable.  

                                                
1
 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=bg 
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In the sphere of education and professional training policies are defined by 

member states, with the EU only having an auxiliary, though key role, through 

supporting the efforts to modernize educational systems. In view of the fact that 

certain challenges are common, for example, skills deficits in the labour force or 

ageing populations, joint actions and sharing good practices are necessary. [2, pp. 131-

138]. A number of measures have been taken on a European level. On the one hand we 

have the European Centre for Professional Training Development, created as a 

decentralized EU agency. On the other, different skills programs are adopted, such as 

Erasmus in the fields of education and training in the period 2014-2020; work is being 

done about the automatic mutual recognition of higher education diplomas, as well as 

years of studying and training abroad, concrete recommendations are being made to 

every member state regarding priority reforms (―Europe 2020‖ strategy). The Europass 

System, an internet-based information system, was created, as well as national 

Europass centres to encourage the documenting of skills and qualifications, as an EU 

mechanism designed to improve the understanding and transparency about skills and 

qualifications.  

The problems of transforming the educational system are complex ones. In the 

present paper‘s context, we shall emphasize the support that has to be provided, in 

order to adjust the labour force to the new economic environment. 

To achieve this joint efforts are necessary on the part of the concrete member 

state governments, the social partners and the civil society.  

The underlying principles of Bulgarian labour legislation can encourage this 

dialogue. In the norm of article 2 of the Labour Code (LC) there lies the principle of 

social dialogue
1
, according to which the government regulates labour relations, as well 

as those directly proceeding from them, such as insurance relationships and matters of 

living standards, following consultations and dialogue with the workers, employees, 

employers and their respective organizations in the spirit of cooperation, mutual 

concessions and respect for the interests of each party [1, pp. 82-87]. 

 With the relevant recommendations and certain adaptation to the present reality 

this principle can contribute towards the introduction of the necessary dynamics in the 

process of education and training, so that the needs of the society are met. 

What matters in the process of educational systems transformation is both the 

concrete steps and the interaction between the subjects at each stage, as well as proper 

coordination. It is the starting point that determines success. And in this case, the 

starting point is preparing forecasts for the future structure of the labour market. 

This is the stage when joint responsibility is shared between theory and practice, 

between the doctrine established in various spheres of knowledge and the social 

partners. Executive authorities in the country should join the process at each of its 

                                                
1
  The social dialogue principle is covered in the Labour Code and also in the Law on settling industrial conflicts. 

It was originally created with the idea to regulate relationships within various industries should conflicts arise, 

and settle these peacefully. There are four forms of social dialogue, among which the present exposition focuses 

on the tripartite cooperation, where the government cooperates with the representative trade unions, and 

associations of employers on certain labour-related issues. 
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stages, in as far as they are part of the common administrative system of the EU and 

are thus expected to transfer and further develop at a national level the experience the 

EU has accumulated.  

At labour legislation level a number of amendments to sources of norms are 

possible, so that employers and respectively workers are stimulated to actively 

participate in the process of lifetime education and training, the objective being 

maximally matching demand and supply.  

At present the LC contains norms that enable the following: agreement on 

acquiring a qualification (art.229 of LC), employment contract including terms and 

conditions of in-company training (art.230 of LC), internship contract (art.233b of LC) 

and other. However, these regulations have proved to be insufficient, as employers do 

not seem to have the necessary incentives, and respectively the motivation to apply the 

norms. In practice employers would rather directly hire the workers and employees 

with the right skills and competences and not burden themselves with training and 

teaching entry-level staff. This in turn results in a volatility of the labour market and 

hence, certain insecurity for experienced employees of advanced age, who are not 

prepared for the challenges new technologies pose and the need to adapt old skills.  

In this connection a recommendation can be made to introduce tax incentives for 

employers who invest in training their staff. Labour legislation at a national level, as 

well as collective employment agreements could prescribe in detail the rights and 

obligations of subjects of legal employment relationships relating to education and 

training.  

A tripartite cooperation between the government, employers‘ representatives and 

trade unions is a tradition in Bulgaria. At present, the government should step back 

from its position of a major regulator of social relationships in labour and education, 

and, instead, expand the scope of tripartite cooperation. Lifelong learning, acquiring 

higher qualification and requalification should turn into priority and a responsibility 

for the subjects of the tripartite cooperation. 

In this context support should be given at a doctrinal level for the EESC stand
2
 as 

expressed by Miglena Angelova:‖ In order for people to have opportunities for better 

professional development, they should be actively supported, informed and advised, 

by using the methods of mentoring, coaching and consulting about how to make an 

informed choice of the kind of education and training that will provide the skills and 

competences the labour market demands. 

Social partners should play an active role and focus their attention on the 

respective issues, as well as suggest possible solutions.‖  

 

Conclusion 

The present paper is merely an attempt to transfer onto a legal doctrine level the 

                                                
2
 EECS, Section ―Employment, social issues and citizenship‖ 

Supportive educational systems to overcome the mismatch between skills supplied and demanded  – what kind 

of transition is necessary 
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need for changes in the educational systems of the EU and the member states. This 

study does not claim to be exhaustive or comprehensive; it is only the foundation for 

the authors‘ future scientific endeavors in the field of education, training and their 

commitment to the needs of a dynamic labour market.  

Classical principles of labour law are the foundation stones of Bulgarian internal 

legislation and make the perfect basis for upgrading norms according to new needs. 

Educational models should be dynamic and adequate to the processes taking place. 

This is a prerequisite for the close connection to be maintained between the work of 

various levels of educational institutions, government authorities, employers and the 

employees themselves. The process of qualification and training should be a 

continuous one and should be provided for not only in the regulatory framework of the 

national law, but also by sources that are not state-owned, yet are closer to the 

particular subjects and can therefore more accurately register needs and be more likely 

to respond to change in a flexible manner.  

 

References: 

 

1. Andreeva A., Yolova G. Printsipat na sotsialen dialog kato garantsiya za 

sigurnost na trudovite i osiguritelni prava.Pravoto na sigurnost: Nauchna konferentsiya 

provedena v ramkite na Lyatnata nauchna sesiya na Yuridicheskiya fakultet, vav 

Varnenski svoboden universitet "Chernorizets Hrabar", 23 - 25.06.2017 g., Varna: 

VSU Chernorizets Hrabar, 2017, 82 – 87 

2. Аndreeva A., Yolova G. The Digitalization of the Economy and the 

Challenges Faced by Labor Law.Globalization, the State and the Individual: 

International Scientific Journal, Varna: VFU Chernorizets Hrabar , 2018, 2(18), 131 - 

138. 

3. Dimitrova D. Legal Regime of the Bulgarian High Schools from the 

Liberation until Present Days. Izvestya J. of Univ. of Econ. - Varna, 60, 2016, № 2, с. 

217 - 229. 

4. Dimitrova D. Praven rezhim na visshite uchilishta v Balgariya ot 

Osvobozhdenieto do dnes. Izv. Sp. Ikon. univ. - Varna, 60, 2016, № 2, s. 226 - 238. 

5. Dimitrova D. Pravomoshtiya na akademichniya savet - traditsii v balgarskoto 

visshe obrazovanie. Nauchni trudove na Sayuza na uchenite v Balgariya - Plovdiv. 

Ser. A. Obshtestveni nauki, izkustvo i kultura, Plovdiv : Dom na uchenite - Plovdiv, 5, 

2019, 93 - 98.  

6. Dimitrova D. Predizvikatelstva pred visshite uchilishta, svarzani s 

akademichnoto razvitie. Pravoto i biznesat v savremennoto obshtestvo: Aktualni 

pravni predizvikatelstva v ikonomikata: Sbornik s dokladi ot 1-va Natsionalna nauchna 

konferentsiya, 9 noemvri 2018, Varna: Nauka i ikonomika, 2019, s. 349 - 357.  

7. Yolova G. Za vazdeystvie na sotsialnata ikonomika varhu osiguritelnata 

sistema. Pravoto i biznesat v savremennoto obshtestvo: Aktualni pravni 

predizvikatelstva v ikonomikata: Sbornik dokladi ot 1-va natsionalna nauchna 

konferentsiya, 9 noemvri 2018, Varna : Nauka i ikonomika, 2019, 37 - 48.  

 

 



59 
 

Alvydas Punis,  

Economical Consulting Company, Lithuania  

 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION SYSTEM AT 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS  

 

In Azerbaijan, the system of requirements for the quality of higher education is 

governed by the requirements of federal state educational standards, as well as 

requirements for licensing and state accreditation of higher educational institutions. 

These requirements are central to the Azerbaijan system of quality assurance in higher 

education. 

Quality assurance in Azerbaijan higher education is a complex, multi-level 

system of interrelated elements and can be considered at four levels: state, university, 

public and international. Each of these levels has its own elements of a quality 

assurance system.  

The system of ensuring and improving the quality of education at the University 

should be built on the conscious, joint creation of a quality culture of all 

representatives of the academic community. Achieving high quality education is 

inextricably linked with the autonomy, traditions and dignity of the academic 

community. 

 In General Quality can be seen as: 

Uniqueness - a quality service is different from the others, at the same time it is 

expensive and inaccessible to most 

Excellence - seeking excellence is the driving force of the survival and 

competitiveness. 

"0 errors" – near to quality control, but including one important aspect – 

employing the tools for reducing of daily operation nonconformities 

Fitness for purpose / Conformity to the purpose (strategy, customer needs, 

requirements, expectations) 

Transformation, change (in knowledge, skills, attitudes) – development of value, 

allowing to live in information society 

Threshold (measured level of compliance with the established norms and criteria) 

Value for money - cost-effectiveness – establishing the needs and then satisfying 

them in economically advantageous conditions 

Reinforcing or improving - Way to describe (and to provide) learning 

opportunities for students - training, support, learning, assessment. 

Quality implementation roles are as following:  

 Every employee having functional, process owner‗s or operational role in 

organization is responsible for the quality of his/her performance and for continuous 

improvement of quality.  

 An employee working in the QA Centre unit is a partner of senior 

management, unit managers and all employees in the field of quality improvement and 

quality of culture formation. 
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 QAC is the owner of the QMS.  

 QAC is responsible for organization of the QMS establishment, performance 

and development. 

The issues of ensuring the quality of higher education are relevant and are 

associated with the entry of Russia into a single European educational space. The 

efforts of the Azerbaijan educational community are aimed at creating a quality 

assurance system for higher education compatible with European systems. Much has 

already been done in the issues of alignment of the Azerbaijan and European 

approaches to ensuring the quality of higher education, harmonization of the 

requirements of the ESG framework standards under Erasmus Plus KA 2 CBHEs 

Establishment and Development of Quality assurance Centres in Azerbaijan 

Universities.  

The coordinated work of all participants in the educational space will harmonize 

the Azerbaijan system for ensuring the quality of education with the European 

systems. 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Технологии эпохи индустриализации активизируют процесс интенсифика-

ции основного капитала в экономической системе той или иной страны, способ-

ствуют усилению роли знаний в обеспечении функционирования хозяйственного 

комплекса. Особое значение приобретает гуманитарное измерение производ-

ственных процессов, понимание сути понятия "человеческий капитал", его 

структурных позиций в системе экономико-хозяйственных отношений. Цен-

ность такого капитала наращивается и становится гораздо важнее природных 
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ресурсов или накопленного материального богатства. В современном мировом 

хозяйстве физический труд занимает все меньшую часть производственного 

процесса или перемещается в страны с дешевой рабочей силой и соответственно 

перестает быть основой создания стоимости, а потому «к рыночным отноше-

ниям привлекается уже не творчество, а отчужденные от нее результаты твор-

ческого труда. Обмениваясь на другие блага по ценам, которые меняются, они 

способны принести субъекту творчества доход, аналогичные прибыли на вло-

женный капитал. В этом смысле творческая работа личности представляет 

неотъемлемый от нее специфический капитал, который является ничем иным, 

как человеческим капиталом» [8, с.120]. 

 

Постиндустриальный аспект человеческого капитала 

 

Интенсификация основного капитала является динамическим историческим 

процессом замещения человеческой физической силы средствами механизации и 

автоматизации, в то время как интенсификация знаний становится процессом, в 

котором человеческая способность к инновациям играет комплементарную роль, 

то есть усиливает саму себя. "Коэффициент полезного действия привлечения 

когнитивных подсистем в инновационный процесс зависит от знаний о таких 

системах. Даже высокий уровень развития может остаться незадействованным" 

[7, с.189]. Таким образом, предметом научного анализа становятся не процессы 

производства, накопления капитала, распределения ресурсов, а рациональное 

поведение человека, независимо от того насколько оно связано с экономически-

ми процессами в обществе. 

В рамках нашего исследования значительный интерес представляет опре-

деление личности (ключевой составляющей человеческого капитала) как систе-

мы. Теория систем позиционирует личность как динамичную, относительно 

устойчивую целостную систему интеллектуальных, социально-культурных и 

морально-волевых качеств человека, выраженных в индивидуальных особеннос-

тях его сознания и деятельности [2]. "Суть процесса развития личности как 

системы заключается в целенаправленном накоплении информации с последую-

щей ее систематизацией и структуризацией" [1,3]. 

 У человека как системы есть так называемый семантический фильтр, кото-

рый осуществляет отбор информации с учетом преемственности и ценности но-

вых объемов информации для целевой функции системы, ее целостности. Пос-

тупление таких порций информации от цикла к циклу непрерывно растет, и они 

создают определенную структуру, а именно гипотезы, теории, изобретения. Эти 

структуры становятся "точками роста", обеспечивающими желаемое раз-витие 

[4]. При этом, целенаправленный сбор и интеграция информации являются пред-

посылками появления новой организации и новой структуры. 

Компонентами личности как целостной системы являются социальные, 

психологические проявления жизни человека, его черты и свойства вместе с 

биологическими качествами. Однако, ключевой элемент – это экономические 

качества, проявления экономической жизни человека, на которых базируются и 

определяются все остальные его особенности. 
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Специфическое взаимодействие этих компонентов составляет структуру 

личности, а проявление перечисленных выше качеств в деятельности человека – 

его функции. То есть, в своем единстве, взаимодействии, функционировании, 

координации и субординации эти составляющие и формируют личность как 

целостную систему. Такая личность подвижная, динамичная, трансформирую-

щаяся в зависимости от изменения, развития общества, социальной среды. 

Личность эволюционирует в направлении упорядоченности, поэтому энтропия 

должна уменьшаться, а это требует целенаправленных усилий, внесения инфор-

мации. 

Человек всю жизнь пытается избежать энтропии, путем извлечения инфор-

мации (отрицательной энтропии) из окружающей среды. Личность будет нахо-

дится в состоянии гармонии в том случае, когда энтропия окажется близкой к 

нулю, а информация, соответственно, близкой к единице. Однако это практи-

чески невозможно, потому что окружающая среда постоянно вмешивается, 

дезорганизует систему, тем самым увеличивая энтропию. И все же личность 

постоянно стремится к гармонии, путем самоорганизации и минимизации 

энтропии. В гармонично развитой личности порог чувствительности является 

широко адаптивным, поэтому внешнее вмешательство не будут выводить сис-

тему из устойчивого состояния. 

Человеческий капитал, как сложная система, отличается целостностью и 

единством его составляющих. Их взаимодействие обеспечивает появление таких 

новых свойств, как структурность, иерархичность, эмерджентность, автоном-

ность, уникальность, множественность проявлений и описаний, динамичность, 

адаптивность, взаимозависимость с внешней средой, саморазвитие. 

В подтверждение корректности нашего методологического подхода к 

анализу человеческого капитала как драйвера инновационного развития можно 

привести тот факт, что такие международные организации как ООН признали 

решающую роль человеческого капитала в процессе обеспечения социально-

экономического развития и стали рассчитывать индекс развития человеческого 

потенциала, индекс интеллектуального потенциала общества, показатель вели-

чины человеческого капитала в расчете на душу населения. 

Отметим, что знания индивида становятся важными относительно рабочего 

времени машины, то есть речь не идет о научно-техническом знании, формали-

зованное содержание которого может стать его "собственностью", а имеется в 

виду интеллект человека, жизненные знания, его исследовательский характер. 

Жизненные знания формируются на основе приобретенного опыта и навыков, 

возможности воспринимать новую информацию, творчески перерабатывать и 

нестандартно использовать ее в различных формах. 

Важным становится не общий объем работы, а качественная коммуникация 

в рамках производственной системы, которая будет зависеть только от моти-

вационной практики и особых возможностей человека. Нематериальный труд 

является результатом не только научно-технических знаний работника, а и 

возможностью общения и совместного использования знаний и опыта с другими 

участниками производственного процесса как партнерами, так и конкурентами. 

Такая способность является результатом развития общей культуры работника, ее 
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нельзя получить только в результате обучения. Как указывает в своей работе 

В. Иноземцев: "Даже приобретя формальные права на информационный про-

дукт, то есть став его владельцем, не каждый может им воспользоваться, так как 

для этого нужен определенный набор качеств". [6, с.304] Главными принципами 

такого общекультурного и высокопрофессионального уровня становятся интел-

лектуальные способности работника, способы, приемы мышления, его интуитив-

ное умение вовремя чувствовать характер последующих изменений, мобильно 

действовать в непрогнозируемых ситуациях. 

В условиях развития постиндустриального общества человеческий капитал 

становиться драйвером экономического роста. Основной вывод современной 

экономической теории относительно человеческого капитала заключается в том, 

что в современных условиях повышение качества и изменения характера рабо-

чей силы имеет большее значение, чем рост фондовооруженности труда. 

Сегодня контроль над производством постепенно переходит из рук владельцев 

монополий на материальный капитал в руки тех, кто обладает знаниями. 

Наиболее важными компонентами человеческого капитала следует считать 

профессионализм, способность к творчеству и инновациям, коммуникативные 

качества, интеллектуальные способности. Именно человеческий потенциал явля-

ется решающим производственным фактором как современности, так и буду-

щего мира.  Так, в двадцати развитых странах, в которых работает 95% ученых 

мира, доход на душу населения растет ежегодно на 200 долл США, а в странах с 

низким научным потенциалом – на 10 долл [9]. При этом, основой развития 

человеческого капитала является образование и профессиональная подготовка.  
 

Востребованность человеческого капитала 
 

Одним из важнейших свойств человеческого капитала в рамках националь-

ных экономик является его востребованность, поскольку реализация системных 

свойств человеческого капитала возможна только в условиях его эффективного 

использования и рационального применения при формировании инновационного 

ресурса. 

В условиях современной техногенной цивилизации происходят новые 

трансформации в социально-экономическом развитии общества, дальнейший 

инновационный прогресс каждой страны определяется, прежде всего возмож-

ностями сферы научного знания. Так, например, Украина имеет серьезные пози-

ции во многих областях научных исследований, создает качественную систему 

подготовки специалистов новой постиндустриальной формации, активно участ-

вует в процессах мирового, планетарного значения, но несмотря на все положи-

тельные моменты остаются нерешенными и крайне тяжелыми проблемы, связан-

ные с жизнедеятельностью нации и органичного объединения с экономикой. 

В исследованиях, посвященных анализу человеческого капитала, отмечают-

ся различные подходы к определению востребованности [5]. Однако, все сущест-

вующие трактовки условно можно разделить на два подхода. С одной точки 

зрения, востребованность человеческого капитала рассматривается как формиро-

вание благоприятных условий, предполагает рациональное использование про-

фессиональных способностей и актуализацию скрытых возможностей человека с 
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целью эффективного выполнения служебных обязанностей. С другой точки 

зрения, востребованность человеческого капитала сводится к рациональному 

использованию профессиональных способностей людей и актуализации их 

профессионального потенциала в трудовой деятельности. 

Как видим, приведенные подходы дополняют друг друга, но при этом 

востребованность человеческого потенциала рассматривается исключительно 

как его использование с большей или меньшей степенью уточнения целей и 

оценки использования. При таких подходах без внимания остаются вопросы 

оценки и прогнозирования потребности в кадрах на всех стадиях, от подготовки 

специалистов необходимых профессий и в необходимом количестве до после-

дующей их социализации. Следует учитывать, что человеческий капитал вклю-

чает и соответствующие личностные качества, которые способствуют развитию 

не только профессиональных способностей, но и других его составляющих. 

В связи с этим, востребованность человеческого капитала мы предлагаем 

рассматривать как объективную необходимость максимального использования 

всех его составляющих при решении задач инновационного развития националь-

ной экономики. Наше понимание востребованности человеческого капитала 

заключается в следующем – это обоснованная на основе действенной стратегии 

инновационного развития количественная и качественная потребность государ-

ства в профессиональных кадрах, которая определяет объем финансирования и 

создание необходимых условий для непрерывного развития человеческого 

капитала национальной экономики. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМОЙ И СЛОЖНОСТИ УЧЕТА 
 

Необходимость проведения пенсионной реформы в Грузии уже давно стоит 
на повестке дня,  разработка правильной пенсионной политики является пробле-
мой для каждой страны мира. Многие развитые или развивающиеся страны все 
еще находятся в процессе модификации пенсионных систем, направленных на 
обеспечение адекватного пенсионного дохода, бюджетной устойчивости пен-
сионных расходов и более эффективного реагирования на демографические из-
менения  населения. 

Пенсионные расходы значительно увеличились за последние несколько лет. 
В 2006 году ежегодные пенсионные расходы составили 268 миллионов лари, т.е. 
1,95% валового внутреннего продукта, а  расходы в 2015 году составили 1,3 
миллиарда лари, что эквивалентно 4,25% ВВП. Согласно прогнозу, пенсионная 
реформа продолжит увеличивать пенсионные расходы, так как количество 
пенсионеров увеличивается, что, соответственно, повысит бюджетные расходы,   
к 2060 году данные расходы на пенсии возможно достигнут 10% ВВП. 

Стратегия пенсионной реформы в Грузии предусматривает разработку 
механизма роста социальной пенсии (индексация) и компонента дополнительной 
пенсионной системы – внедрение накопительной пенсионной модели. Целью 
реформы является: 

- сохранение и улучшение покупательной способности социальной пенсии; 
- увеличение соотношения пенсионных доходов к заработной плате; 
- обеспечение финансовой устойчивости модели социальной пенсии [1].  
 В соответствии с реформой в Грузии была введена модель, основанная на 

смешанном типе пенсий, т.е. на сочетании отдельных элементов как от государ-
ства (солидарная), так и от моделей накопительных пенсионных схем. Такой 
выбор в определенной мере снижает риск и увеличивает гибкость в определении 
размера участия государственного и частного секторов в пенсионном обеспе-
чении. 

В то же время отношение и подходы участников схемы пенсионного обес-
печения создают проблемы для реформы, их низкую активность и недоверие к 
эффективности государственных расходов. К сожалению, перспективы реформы 
и другие важные аспекты, на фоне приоритетов бюджетной политики сущест-
вующей макроэкономической среды,  находятся под вопросом [2].  

Согласно пенсионной реформе с 1 января 2019 года задействован закон 
Грузии  «О накопительной пенсии», по которому в пенсионную схему подклю-
чатся все  занятые,  самозанятые и граждане иностранных государств, постоянно 
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проживающие на территории Грузии, но наиболее важным фактором в пен-
сионной схеме является обязательство  участия лиц, которым к 6 августа 2018 
года не исполнилось 40 лет. 

Однако,   с 1 января 2019 года в пенсионную схему автоматически включи-
лись женщины, которым к 6 августа 2018 года не исполнилось 55 лет и муж-
чины, которым не исполнилось 60 лет. Те, кто не подлежит автоматическому 
членству, имеют право, но не обязательство вступать в пенсионную схему. 

Изначально в накопительную пенсионную систему включились все занятые 
(кроме самозанятых лиц), удельная доля которых в общей рабочей силе доста-
точно высока, у них будет 6-месячный период для отказа от участия в пенсион-
ной системе [3]. Однако, государственная (социальная) пенсия остается в силе, 
покрывается непосредственно за счет бюджетных средств и будет основываться 
на прожиточном минимуме и обеспечивать лишь минимальные потребности. 

В любое время после достижения пенсионного возраста, на основе заявле-
ния участника, возможен ежемесячный вынос накопленной пенсионной суммы. 
Она определяется делением существующей суммы на пенсионном счете на 
количество лет, которые равны текущему среднему статистическому показателю 
минус возраст обратившегося, а полученный результат делится на 12.  

В течение первых пяти лет реформы «пенсионные активы будут инвестиро-
ваться только в менее рискованный инвестиционный портфель» - это означает, 
что большая часть денег будет размещена в государственных ценных бумагах, 
выпущенных правительством, т.е. во внутреннем долге правительства. Более 
того, по истечении пятилетнего периода часть сэкономленной суммы можно 
будет вложить в государственный внутренний долг. Остальные активы фонда же 
должны быть сданы в частные ресурсы.   

 Практически одним из контрибуторов пенсионной реформы становится 
государство и 2% подоходного налога вместо центрального бюджета приме-
няются к пенсионному фонду граждан. Этим правительство получит финансо-
вый доход, т.к. определен вклад съэкономленных взносов во внутренний долг. 
Внутренним долгом является сумма, которую правительство занимает у прави-
тельства экономики путем выпуска казначейских облигаций и казначейских 
векселей. Правительство принимает этот долг, выпуская 1, 2, 5 и 10-летние 
ценные бумаги. Сегодня эти ценные бумаги в основном покупают коммерческие 
банки. Согласно реформе, правительство сможет увеличить выпуск казначей-
ских облигаций и казначейских векселей, поскольку у этих облигаций будет 
стабильный покупатель в качестве пенсионного фонда. Это означает, что пен-
сионная реформа станет важным источником финансирования дефицита бюд-
жета. Согласно реформе сумма взносов распределяется между работодателем, 
работником и государством по следующему принципу: 2% + 2% + 2%. Три 
договарившиеся стороны системы - правительство, работник и работодатель 
ежемесячно вносят 2% взносов на личный пенсионный счет работника, что в 
конечном итоге составляет 6%. Пенсионный счет будет увеличен в соответствии 
с взносами и доходами фонда. Следует отметить, что коэффициент контрибуции 
имеет особое значение в случае долгосрочного накопления. Поэтому рекомен-
дуется добавить дополнительный добровольный взнос выше 6% [4].  Пенсион-
ное агентство, отвечающее за внедрение и администрирование пенсионных 
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схем, отвечает за внедрение, управление и администрирование накопленной пен-
сионной схемы и организовано для обеспечения максимальной безопасности 
пенсионных активов и долгосрочной отдачи   инвестиций. Национальный банк 
осуществляет регулирование инвестиционной деятельности Пенсионного агент-
ства, а Наблюдательный совет осуществляет мониторинг деятельности Пенсион-
ного агентства, кроме инвестиционной деятельности. Закон Грузии «О пенсион-
ных счетах» определяет, в какие финансовые инструменты и активы можно или 
нельзя инвестировать. Инвестиционный совет разработает, а Пенсионное агент-
ство утвердит документ об инвестиционной политике, который будет полностью 
соответствовать Закону Грузии о накопленных пенсиях. 

В связи с реформой накопительной пенсионной реформы появился ряд 
риск-факторов: 

- Работодатель увеличил налог на сумму 2% от заработной платы работ-
ника. 

- Работодатели пытаются избегать перечисления в Пенсионный фонд пере-
водов, что в конечном итоге, вновь происходит за счет ущемления интересов и 
прав работника. 

- Модель накопительной пенсии оправдана, когда экономика растет и 
финансовые рынки развиты, только в этом случае гарантирована пенсия с высо-
кодоходной гарантией. Однако для грузинской экономики, где инфляция и риски 
велики, накопленные ресурсы могут быть обесценены. 

- В связи с тем, что в Грузии рынок ценных бумаг не развит, интерес раз-
местить свои активы в ценные бумаги в портфельных инвестициях пенсионной 
реформы фактически минимален, т.к. они никогда не осуществляют прямые 
инвестиции.  

- Существенный фактор риска - доверие управления пенсионными акти-
вами частному бизнесу, все еще не создана законодательная база, которая облег-
чит деятельность частных инвестиционных компаний и не ухудшит деловую 
среду. Важно, для обеспечения большей прибыли, создать список секторов и 
проектов, определение инвестиционных инструментов, в которых пенсионные 
фонды смогут инвестироваться в экономику страны. 

- Нет доверия среди населения, особенно по отношению к частным нивес-
тиционным компаниям, число желающих войти в новую систему намного мень-
ше, чем ожидалось. Безразличное отношение к пенсионным фондам наблю-
дается во многих странах. 

Исходя из того, что пенсионная реформа коснулась задержки суммы с 
заработной платы, в первую очередь, необходимо определить, что входит в 
зарплату: налогооблагаемый доход работника следует рассматривать как денеж-
ные и неденежные выдачи, как, например, питание, страховка, телефонный ли-
мит и многое другое. Поэтому это вызвало дополнительную нагрузку на бух-
галтерские услуги работодателей. Так как необходимым стало обеспечить кон-
троль соответствующей информации, чтобы своевременно ее выполнять и пре-
доставлять в Пенсионное агентство и отдел доходов Министерства финансов. 

 Пенсионная реформа существенно налегла на работодателей в том смысле, 
что на начальном этапе реформы целый ряд работ был осуществлен бухгалтер-
скими службами, что привело к необходимости в дополнительных кадрах. Нами 
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были изучены 50 компаний (от 50 до 150 сотрудников) в связи с тем, чтобы 
определить необходим ли добавочный бухгалтерский ресурс. 80% опрошенных 
заявило о необходимости добавления, 15% сообщило, что посредством сущест-
вующих ресурсов справляется с пенсионной реформой, а 5% воздержалось от 
ответа. 

  На первом этапе пенсионной реформы деятельность, связанная с вовлече-
нием, была следующей: 

1. Из общего списка выделили мужчин до 60 лет и женщин до 55, которые 
достигли данного возраста до 6 августа 2018 года, для включения в пенсионную 
схему. 

2. Для сохранения пенсионного налога был составлен дополнительный 
реестр со всеми средствами идентификации. 

3. Заработная плата должна включать в себя выплату за временную 
неработоспособность, премию и отпуск, отсюда также отчисляется пенсионный 
взнос, подготовлен реестр и загружен на сайт pension.ge, который необходимо    
вовремя закрыть. 

4. Задержание пенсионных сумм от выдачи, естественно, требует   осу-
ществления дополнительного учета. Типичные учетные операции будут добав-
лены к пенсионным взносам. 

5. Пенсионное агентство сравнивает пенсионную декларацию, загружен-
ную бухгалтером, в соответствии с налоговой декларацией, и в случае неточ-
ности отправляет информацию работодателю, участнику и службе доходов. Во 
избежание проблем важно, чтобы декларации по подоходному налогу соответ-
ствовали декларациям о пенсиях. 

6. Проблемно протекает вопрос исключения из пенсионной схемы, что 
связано с новизной процесса и с персоналом, который не очень хорошо осве-
домлен об этой услуге. 

7. Несмотря на то, что пенсионная реформа является новшеством и имеет 
ряд риск-факторов, следует отметить, что данная реформа имеет и ряд пре-
имуществ, которые могут быть реализованы, а именно: 

- Финансовое обеспечение участников пенсионного возраста в пенсионной 
схеме; 

- На сумму, накопленную на пенсионном счете, не влияет наложение 
ареста, инкассо или другие действия исполнительной службы; 

- Возможно накопленную на пенсионном счету сумму передать по наслед-
ству. Пенсионная сумма, накопленная на индивидуальном пенсионном счете, 
является безусловным и несанкционированным имуществом участника, и его 
права передаются законному наследнику участника, который может перевести 
пенсионные активы на свой индивидуальный пенсионный счет. 

Пенсионные активы создаются значительным (несколько миллиардов лари) 
инвестиционным капиталом, что обеспечивает рост экономики. 

Программная выдача накопленной пенсионной суммы подразумевает деле-
ние на ожидаемую оставшуюся продолжительность жизни и получение еже-
месячных пенсий; 

Приобретение продуктов страхового аннуитетного продукта с пенсионным 

активом, накопленным на индивидуальном пенсионном счете, что означает, тот 
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факт, что участник приобретает частный пенсионный страховой продукт и 

получает пенсию до конца жизни; 

Возможна единовременная оплата полной суммы. Такой метод может быть 

использован только в случае, если лицо было зачислено в пенсионную систему 

не более чем за 5 лет до достижения пенсионного возраста, или если участник 

имеет статус инвалида, или если заявитель покидает Грузию и представляет 

действительный заверенный документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание в другом государстве. 
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CHALLENGES TO IMPLEMENT EUROPEAN QUALITY ASSURANCE 

STANDARDS (ESG) IN AZERBAIJAN UNIVERSITIES 
 

Introduction 

Azerbaijan‘s higher education (hereinafter HE) sector is in a state of transition. 

Since Azerbaijan joined the Bologna Process in 2005, it has been establishing and 

implementing reforms to introduce tools and mechanisms associated with the Bologna 

Process. Given the complex nature of the system of governance for HE in Azerbaijan, 
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major areas require further development in order to align with European practices. 

This is evidenced in the policy directives, such as the State Strategy on development of 

Education in the Republic of Azerbaijan (2013), which recognise modernisation of the 

education system and human capital development as crucial for the country‘s success. 

In the area of quality assurance in HE, there is slow growing understanding of its 

importance in terms of external quality assurance. Department of Accreditation and 

Nostrification under the Azerbaijan Republic Ministry of Education has been 

established in charge of recognition and external quality assurance in 2015 and 

standards for accreditation have been drafted in 2017 that are in line with the 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 

Area (hereinafter ESG). In terms of internal quality assurance, the internal work 

undertaken by university should directly be relevant to any external quality assurance 

that university undergo. So, even if ESG could be endorsed top-down, the 

implementation could be performed only bottom-up. In order to have a successful 

Azerbaijan's HE transition towards European Higher Education Area (hereinafter 

EHEA) standards for quality assurance, it is crucial to reveal and discuss the state of 

the art at the Azerbaijan universities against ESG standards and guidelines.   

Therefore, the following research question is raised in this study: ―What are the 

obstacles (weaknesses) in context and management of Azerbaijan universities to 

establish and maintain internal quality assurance systems based on Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area? ― 

The aim of this study was to reveal the experiences of academic and 

administrative staff of Azerbaijan universities regarding the external and internal 

current circumstances to establish and maintain internal quality assurance systems 

based on Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area. 

Context, scope, purposes and principles of Standards and Guidelines for 

Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) 

ESG were made by key actors of Bologna Process and approved by Ministers of 

Education in 2005. Given the changing context in quality assurance, ESG were revised 

and adopted in 2015. As a result of the participative revision the responsible bodies are 

confident that they reflect a consensus among all the organizations and ministries 

involved on how to take forward quality assurance in the EHEA and, as such, provide 

a firm basis for successful implementation. ESG is a key ideological and normative 

document in the field of EHEA functioning more than one decade.  

The EHEA is characterized by its diversity of political systems, HE systems, 

socio-cultural and educational traditions, languages, aspirations and expectations. The 

scope of ESG underlines their applicability to all HE provision offered in EHEA 

―regardless of the mode of study or place of delivery‖ [1]. This makes it clear that the 
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ESG apply equally to different institutions, agencies and countries. The focus of the 

ESG is on quality assurance related to learning and teaching in HE, including the 

learning environment and relevant links to research and innovation. In addition, 

institutions must have policies and processes to ensure and improve the quality of their 

other activities, such as research and governance. ESG can support the development of 

a quality culture that is embraced by all: from the students and academic staff to the 

institutional leadership and management. However, implementation of ESG within 

countries is not straightforward and automatic, but needs ―translation‖ to local 

circumstances to make sense in national context, which aligns with different academic 

traditions, policy and leadership styles, as well as different levels of economic wealth 

[6]. 

The purposes of the ESG 2015 are to provide a common framework for quality 

assurance in Europe; to enable the assurance and improvement of quality of HE; to 

support mutual trust; and to provide information on quality assurance in the EHEA [1]. 

The ESG 2015 are based on four principles [1]:  

- the primary responsibility lies with HE institutions for the quality and quality 

assurance of their provision;  

- quality assurance needs to respond to the diversity of HE systems, institutions, 

programmes, and students;  

- quality assurance needs to support the creation of a quality culture;  

- quality assurance takes into account the needs and expectations of students, 

other stakeholders, and the society.  

The ESG 2015 comprises the following 10 standards for HE institutions [4]: 

1. Policy for quality assurance 

2. Design and approval of programmes 

3. Student-centred learning, teaching and assessment 

4. Student admission, progression, recognition and certification 

5. Teaching staff 

6. Learning resources and student support 

7. Information management 

8. Public information 

9. On-going monitoring and periodic review of programmes 

10. Cyclical external quality assurance 

Methodology 

Sample. Research involves a heterogeneous set of private and public universities, 

and a broad range of geographically widely distributed Azerbaijan HEIs with the 

profile of Social, Natural, Technological, Agriculture sciences and Humanities. 110 
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participants represented vice-rectors, deans, chairs and heads of Quality assurance 

centres and its employers of the universities. 

Data collection. Focus group discussions were organized twice in one Baku 

university in October 2018 and April 2019. Data collection was carried out in 

accordance with recommendations of Williams & Katz [7]. During discussions, the 

only people in the auditorium were the participants of focus groups and the moderator. 

Focus groups were made up to 5 people. The moderator introduced the concepts to be 

discussed, asked open-ended questions to stimulate discussion, encouraged 

participants to talk and interact with each other. Outcomes of discussions were 

recorded on paper. 

Tool. Open-ended questions for participants was formulated to assess what are 

the obstacles (weaknesses) in context and management of Azerbaijan universities to 

establish and maintain internal quality assurance systems based on Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. 

Data analysis. The data analysis was based on the inductive qualitative content 

analysis approach [2]. The process included open coding, creating categories and 

abstraction.  

Ethics. The research was based on the voluntary participation. 

Limitations: The research was performed in the framework of the Erasmus+ 

project „Establishment and Development of Quality Assurance Centres in Azerbaijan 

Universities / EQAC‖, only 11 universities were involved in the project. The results of 

the research would have been more comprehensive if representatives of all 47 

Azerbaijan universities had participated. Another limitation is that research does not 

represent the experiences and opinions of all stakeholders of Azerbaijan universities in 

terms of students, alumni of universities and representatives of labour market.  

Findings 

Six qualitative categories were revealed after analysis of qualitative data 

regarding the external and internal current circumstances which determine the 

establishment and maintenance of internal quality assurance systems based on 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 

Area. 

Definition of quality policy, goals and objectives of quality assurance. There is 

lack of a national framework that would provide guidelines of how institutions could 

come up with their own quality policies. There is a need for a formal process that 

would allow institutional policy-making with emphasis on specific quality assurance 

components. Azerbaijan universities appear to be at the very early stages of putting 

together the necessary quality assurance policies. Although certain steps are 
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implemented as part of the EQAC project, it is certain that the Quality assurance 

centres need to display a lot of effort towards institutional transformation.  

Leadership of top management of the universities. Top management of 

Azerbaijan universities is not prepared to make the change brought by new quality 

assurance approach and shows resistance to change. There is low understanding of 

quality, ESG, internal quality assurance management concepts, the employees 

personally are not responsible for the quality of management and education process. 

Top management of Azerbaijan universities is concerned to lose the authorities. There 

are low expectations of administrative and academic staff in respect of ESG and high 

satisfaction with what they already have. It determines the inability to create 

institutional culture based on quality within Azerbaijan universities.  

Autonomy in processes for the design, approval, monitoring and periodical 

review of the programmes. The design and approval of programmes in Azerbaijan 

follows a national standard and there is a detailed process in place on how new 

programmes should seek approval. However, the centralised system restricts the 

introduction of new curricula unless they satisfy the Ministry‘s criteria. There are 

programme reviews but there is a need for a national framework to regulate the way 

this is implemented. Bearing in mind that Azerbaijan universities have some autonomy 

to develop and provide elective subjects, also they have an autonomy what kind of 

teaching, learning and assessment methods apply while teaching obligatory subjects, 

there is no the monitoring and periodic review of programmes in place, in terms of 

changing needs of society, in terms of students‘ workload, progression and 

completion. In some cases, there are few attempts, however the stakeholders (students, 

employers, etc.) are not involved in the process of monitoring and periodic review of 

the curriculum.    

Management of student “life cycle” and student-centred approach. Admissions 

to HE in Azerbaijan are based on national examinations. Progression is based on 

assessment results, but there is no detailed analysis of key performance indicators for 

the various stages of the student life cycle. Azerbaijan universities do not ensure that 

the programmes are delivered in a way that encourages students to take an active role 

in creating the learning process, and that the assessment of students reflects this 

approach, e.g. students are not aware what learning outcomes are expected from them 

and what are the criteria used in assessing their achievements. Although, there is 

emphasis on student support and several initiatives at institutional level aiming for the 

enhancement of the learning experience, there is the lack for further capacity building 

and knowledge transfer on how technology-supported practices will help to advance 

further education delivery. Continuous evaluation of current practices including 360-

degree feedback, peer evaluation, mentoring, coaching and independent assessments 

are especially missing. 
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Development of competences of teaching staff. Azerbaijan universities tend to 

follow ad hoc practices in supporting staff through pockets of excellence in continuous 

professional development. There is no investment and clear staff development policies. 

A national framework for staff development is not considered. Universities didn't 

establish a process of assessing and competency-based training of existing staff and 

students‘ competencies against changing education and research needs and prevailing 

trends. Universities are not ensured that all staff and students are competent in 

accordance with ESG 2015 standard 1.4 Student admission, progression, recognition 

and certification and standard 1.5 Teaching staff.  

Information analysis and application. An information management policy and 

associated procedures are not essential for each Azerbaijan universities. There is the 

need to consider the importance of having in place data collection and analysis plans. 

There is sufficient public information in most institutions but there is no coherent plan 

on what information must be publicised and in what format. The institutions collect 

sporadic data from various resources but there is no evidence that the data is analysed 

and used across the entire set of operations. 

Discussion 

It appears that the above findings are in line with similar situation in other 

universities of the Eastern region. It appears that regional and national practices are 

governed by government initiatives, restricting the ability of universities to proceed 

with transformational activities that would help achieving full alignment with ESG 

2015 standards. It is necessary to consider further transformational projects that would 

enable the transition towards quality management systems that focus on the standards 

discussed in above sections of the paper. It is evident from the current number of EU-

funded projects in the region but also in other post-soviet countries that there is a 

critical mass of universities that are keen in exploring alternative ways of quality 

management at institutional level.  

Quality is a multidimensional concept that touches not only upon quality 

assurance procedures, but also accessibility, employability, academic freedom, public 

responsibility for higher education and mobility [3]. Quality assurance itself serves 

multiple purposes, enhancing learning and teaching, building trust among stakeholders 

throughout the HE systems and increasing harmonization and comparability in the 

EHEA. It is not about specifying the standards or specifications against which to 

measure or control quality. Quality assurance is about ensuring that there are 

mechanisms, procedures and processes in place to ensure that the desired quality is 

defined, measured and delivered. 

The reform of the Azerbaijan education system being carried out today is 

designed to ensure its compliance with the requirements of the time. The main task 

today is to ensure the quality of HE. However, due to the fact that the system for 
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assessing and improving the quality of HE in Azerbaijan has only just begun to be 

created, there has not yet been formed a unified national and institutional conceptual 

and methodological understanding of the measurement and enhancement of the quality 

of HE in accordance of ESG 2015.  

The experience of the countries within EHEA shows that there is no single 

roadmap to implement ESG independent of a context. Each country according to its 

own difficulties has its manner to make a sense of ESG in its national context [7]. On 

the other hand, each signatory country to Bologna Process has the liberty to find the 

way to implement each standard of ESG in the best way they fit within each national 

system. There is no ready-made recipe. As a precaution, it is necessary to consider 

that, because of the present state of governance of HE in Azerbaijan, what works in 

one country will not work in another. Azerbaijan must find its authentic way. 

Conclusions  

The general obstacles (weaknesses) in the context and management of 

Azerbaijan universities to establish and maintain internal quality assurance systems 

based on ESG, are evident from the findings. Based on the results we may come into 

conclusion that there are some external and internal interrelated current circumstances 

that hinder smooth transition towards the implementation of ESG in Azerbaijan 

universities. 

The external ones are strong centralised governance of HE in Azerbaijan led by 

Azerbaijan Republic Ministry of Education, lack of autonomy of Azerbaijan 

universities to design and deliver study programmes what leads to inability of 

Azerbaijan universities to be flexible and duly react to external changes in order to 

ensure the quality of HE. It contradicts to the ESG 2015 principle that the primary 

responsibility lies with HE institutions for the quality and quality assurance of their 

provision. 

The internal ones are lack of leadership and strategic management within 

universities and lack of involvement of all stakeholders to complay with the needs of 

the primarily beneficiaries of HE: students and graduates as well as the employers and 

wide society. This is not in line with the principle of ESG 2015 that quality assurance 

takes into account the needs and expectations of students, other stakeholders, and the 

society. 

The findings follow from the focus groups of representatives of administrative 

and academic staff of Azerbaijan universities reveals, nevertheless, open and critical 

thinking and acknowledgement of the need for change by all stakeholders who are 

willing to drive the reforms further in order to contribute to the social and economic 

development of the country. 
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ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА (ИРЧП) И 
РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО 

ПРОДУКТА (ВВП) 
 

ИРЧП является комплексным показателем (рис.1) (Human Development 
Report 2003 UNDP, New York Oxford University press. 2003), оценивающим уро-
вень средних достижений страны по трем основным направлениям в области 
развития человека: долголетие на основе здорового образа жизни, определяемое 
уровнем ожидаемой продолжительности жизни при рождении; знания, измеряе-
мые уровнем грамотности взрослого населения и совокупным валовым коэф-
фициентом поступивших в начальные, средние и высшие учебные заведения; и 
достойный уровень жизни, оцениваемый по ВВП на душу населения в соот-
ветствии с паритетом покупательной способности (ППС в долл. США).  

 
 

Рис.1. Структура и состав индекса развития человеческого потенциала 

(ИРЧП) 
 

Далее ИРЧП будем называть комплексным показателем человеческого по-
тенциала, индексы по каждому элементу - базовыми показателями человечес-
кого потенциала. [2, с. 12]. 

Прежде чем рассчитывать сам ИРЧП, необходимо рассчитать показатели по 
каждому из элементов (рис.2). Для расчета индексов по этим элементам - про-
должительности жизни, образованию и ВВП - для каждого из используемых 
показателей устанавливаются минимальное и максимальное значения - порого-
вые значения (табл.1). 
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Таблица 1. 

Пороговые значения для расчета ИРЧП 

 

Показатель 
Максимальное 

значение 

Минимальное 

значение 

Средняя продолжительность жизни (лет) 85 25 

Уровень грамотности взрослого населения  

(в процентах) 100 0 

Совокупный валовой коэффициент поступивших 

в учебные заведения (в процентах) 100 0 

ВВП на душу населения (ППС в долл. США) 40000 100 

 

Достижения по каждому измерению выражаются величиной от 0 до 1, 

которая рассчитывается по общей формуле. 

После этого рассчитывается ИРЧП как среднее арифметическое индексов 

по элементам. Проиллюстрируем построение ИРЧП, используя данные по стра-

нам СНГ за 2017 г. (рис.2). 

 

                   
                                         

                                           
 

 

 
 

Рис.2. Построение индекса по элементу их показателей 

 

Показателем по элементу является средняя ожидаемая продолжительность 

предстоящей жизни при рождении (выражает число лет, которые в среднем 

предстоит прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что 

на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом 

возрасте останется таким же, как в год, для которого рассчитан показатель 

средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни). Для стран СНГ, 
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где ожидаемая продолжительность жизни в 2012 г составляла 66,7 лет, индекс 

ожидаемой продолжительности жизни равен 0,69 (рис. 3). 

 

                                         
       

     
      

 

В отличие от коэффициентов младенческой и материнской смертности, 

очень значимых для развивающихся стран, средняя ожидаемая продолжитель-

ность предстоящей жизни при рождении является универсальным показателем 

долголетия, т.к. позволяет наилучшим способом дифференцировать как развива-

ющиеся, так и индустриальные страны, не завышает существующий разрыв 

между ними и не подвержен влиянию изменений возрастной структуры. Именно 

поэтому предпочтения были отданы именно этому показателю. [2, с. 13]. 

Для стран с различным уровнем развития целесообразно использовать 

дополнительные показатели долголетия. Так, для стран с низким уровнем 

развития достаточно показателя средней ожидаемой продолжительности жизни, 

для стран со средним уровнем развития этот показатель можно дополнить 

показателем смертности детей в возрасте до 5 лет, а для высокоразвитых стран - 

еще и коэффициентом материнской смертности. 

 

 
 

Рис.3. Расчет индекса ожидаемой продолжительности жизни на 

примере данных по странам СНГ 

 

Для стран с различным уровнем развития целесообразно использовать 

дополнительные показатели долголетия. Так, для стран с низким уровнем разви-

тия достаточно показателя средней ожидаемой продолжительности жизни, для 

стран со средним уровнем развития этот показатель можно дополнить пока-
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зателем смертности детей в возрасте до 5 лет, а для высокоразвитых стран - еще 

и коэффициентом материнской смертности. 

Первый национальный «Доклад о развитии человеческого потенциала в 

странах СНГ» был подготовлен  группой  независимых  национальных  исследо-

вателей в 1995 году по совместной инициативе Регионального бюро ПРООН по 

Европе и странам СНГ (-49). В наименьшей степени снижение рейтинга 

произошло в Узбекистане (-24) и Киргизии (-26). В 1995-2000 гг. наблюдалось 

постепенно повышение индекса человеческого развития во всей группе стран. 

Наибольший прогресс в области человеческого развития отмечен в странах 

Балтии (Латвия (+39), Эстония (+35), Литва (+30)), тогда как Россия по темпам 

повышения рейтинга (+12) опередила лишь Узбекистан (+9), Молдавию (+8), 

Киргизию (+7), Таджикистан (+6). Важным представляется анализ динамики 

трех измерений человеческого развития в 1990-е годы. Индекс ВВП измеряет 

материальное благосостояние, отражая доступность средств человеческого 

развития.  

По международным меркам Советский Союз на протяжении XX века 

добился многих впечатляющих результатов в области базового развития чело-

веческого потенциала. Но даже при этом его индекс человеческого развития в 

1990 г. (0,862) был ниже, чем у стран с более низкими доходами, таких, как 

Республика Корея, Тринидад и Тобаго, Уругвай и Чили (UNDP, 1993, С. 84). 

Кардинальные институциональные изменения, постигшие СССР после 1991 

года, привели к крайней неоднородности траекторий развития бывших совет-

ских республик. [4, с. 13]. 

В докладе за 2016 г. (отразившем ситуацию на 2010 г.) в группе стран с 

высоким уровнем человеческого развития оказались 3 страны - Эстония (42-е 

место), Литва (49-е место) и Латвия (53-е место), тогда как остальные 12 стран - 

Белоруссия (56-е место), Россия (60-е место), Армения (76-е место), Казахстан 

(79-е место), Украина (80-е место), Грузия (81-е место), Туркмения (87-е место), 

Азербайджан (88-е место), Узбекистан (95-е место), Киргизия (102-е место), 

Молдавия (105-е место), и Таджикистан (112-е место) - вошли в группу стран со 

средним уровнем человеческого развития. 

Сопоставление этих рангов и индексов человеческого развития позволяет 

сделать вывод о том, что, в целом, в 1990-е годы произошло существенное ухуд-

шение ситуации в области человеческого развития во всех перечисленных 

странах. В наибольшей степени снижение рейтинга произошло на Украине (-35 

позиций), в Грузии (-32) и Армении (-29), в наименьшей - в Эстонии (-8). Вместе 

с тем в рассматриваемом периоде можно выделить две тенденции: в первой 

половине 1990-х глубокий спад производства и гиперинфляция привели к 

резкому повышению уровня безработицы и нищеты, падению подушевого 

дохода во всех рассматриваемых странах, в 13 из них (кроме, Азербайджана и 

Грузии) снизилась продолжительность жизни, произошло ослабление внимания 

и возможностей государства в сфере социальной политики. Наиболее сущест-

венный регресс по темпам снижения рейтинга испытали страны Закавказья 

(Грузия (-57 позиций), Армения (-52), Азербайджан (-48) и Балтии (Латвия (-57), 
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Литва (-50), Эстония (-43)), а также Украина (-57) и Молдавия, тогда как индек-

сы долголетия и образованности отражают собственно цели человеческого раз-

вития. [5, с. 33]. 

Как видно, практически во всех постсоветских странах в рассматриваемый 

период рейтинг ИЧР был выше рейтинга реального ВВП на душу населения по 

ППС. При этом в 1990-е гг. в 9 из 15 стран (в 1990-1995 гг. в 11 из 15) произошло 

увеличение разрыва в рейтингах ВВП и ИЧР. Данная тенденция свидетельствует 

о том, что в соответствующих странах падение материального благосостояния 

населения было отчасти компенсировано двумя другими измерениями челове-

ческого развития (долголетием и образованностью). 

Расчет индекса образования. Индекс образования измеряет относительные 

достижения страны, как в повышении грамотности взрослого населения, так и в 

увеличении валовой доли, поступивших в начальные, средние и высшие учебные 

заведения. Сначала рассчитывается индекс грамотности взрослого населения 

(доля грамотных в возрасте 15 лет и выше) и индекс валовой доли поступивших 

в учебные заведения (отношение общего числа учащихся на всех ступенях обу-

чения вне зависимости от их возраста к общей численности населении в возрасте 

от 5-24 лет). Затем эти два индекса сводятся в единый индекс образования, 

причем вес в две трети придается грамотности среди взрослого населения и вес в 

одну треть - валовой доле поступивших в учебные заведения. Для стран СНГ, 

где уровень грамотности взрослого населения составлял в 2011/12 г. 99,6 %, а 

валовая доля поступивших в учебные заведения в 2012 учебном году - 88 %, 

индекс образования равен 0,96 (рис.4). 

Индекс грамотности взрослого населения оказывается самым значимым 

показателем образованности для развивающихся стран, которые все еще отстают 

от индустриальных по распространенности более высоких ступеней обучения и 

в которых особенно велика доля детского населения, даже теоретически еще не 

имеющего возможности получения среднего и высшего образования. 

Для индустриальных стран с рыночной экономикой индекс грамотности 

априори устанавливается равным 0,99. Уровень грамотности используется в 

качестве индикатора образованности с 1990 г., при этом уже в первом всемир-

ном Докладе о человеческом развитии подчеркивалось, что для детальной оцен-

ки этого измерения должны учитываться показатели более высоких ступеней 

образования. Целесообразно дополнять существующие показатели индикато-

рами, специфическими для различных уровней развития. Для стран со средним 

уровнем развития уровень грамотности рекомендовалось дополнить показателем 

полноты охвата средним образованием, для стран с высоким уровнем развития - 

еще и показателем полноты охвата высшим образованием. [6, с. 805]. 

Индекс ВВП рассчитывается с использованием скорректированного показа-

теля ВВП на душу населения (ППС в долл. США). Выбор базового показателя, 

адекватно отражающего данный элемент, - серьезная проблема, идеальная 

характеристика уровня жизни должна была бы отражать многочисленные фак-

торы, определяющие возможности развития и реализации человеческих спо-

собностей. 
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Рис.4. Расчет индекса образования на примере стран СНГ за 2017 г. 
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Индекс ВВП рассчитывается с использованием скорректированного показа-

теля ВВП на душу населения (ППС в долл. США). Выбор базового показателя, 

адекватно отражающего данный элемент, - серьезная проблема, идеальная 

характеристика уровня жизни должна была бы отражать многочисленные фак-

торы, определяющие возможности развития и реализации человеческих способ-

ностей. Эти факторы: личный доход; распределение доходов между слоями 

общества; доступ к земельным ресурсам и кредитам и т.п. Большое количество 

трудностей при учете этих показателей делает практически невозможным 

оценку материального уровня жизни с помощью прямого показателя. Поэтому 

для оценки материального уровня жизни используется косвенный показатель - 

величина ВВП на душу населения, в дальнейшем подвергаемая серии модифи-

каций. Для стран СНГ показатель ВВП на душу населения в 2017 г. равнялся 

8230 долл. США (ППС в долл. США), индекс ВВП равен 0,74 (рис.5). 
Итак, для численного представления трех элементов человеческого раз-

вития используются показатели: средняя ожидаемая продолжительность пред-
стоящей жизни при рождении (базовый показатель долголетия); доля грамотных 
в возрасте 15 лет и старше, а также совокупная общая доля учащихся (базовые 
показатели образованности); скорректированный реальный ВВП на душу насе-
ления (специальный индикатор материального благосостояния). [7, стр. 799]. 
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Эти показатели измеряются в различных единицах, а их изменения 
происходят неравномерно и/или нередко имеют разнонаправленный характер 
(например, средняя ожидаемая продолжительность жизни может увеличиваться, 
в то время как скорректированный реальный ВВП на душу населения – сокра-
щаться). 

 

 
 

Рис.5. Расчет индекса ВВП на примере данных по странам СНГ за 2017 г. 
 

           
                 

                  
      

 

Поэтому сведение этих индикаторов воедино, т.е. построение индекса раз-
вития человеческого потенциала (ИРЧП), имеет особое значение с точки зрения 
результирующей оценки уровня человеческого развития, ранжирования стран 
(регионов), анализа изменений, произошедших за определенный интервал вре-
мени.  
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SƏNAYEDƏ STRUKTUR ĠSLAHATLARI 

 

Ġqtisadi islahatların həyata keçirilməsi və 25 il "açıq" siyasətin aparılması iqtisa-

diyyatda uğurlara nail olmağa imkan yaradıb. Azərbaycan özünə xas olan sosial-

iqtisadi inkiĢaf və dövlət modelinə malikdir (siyasi sistemlərdə dövlətin yeri və rolunu 

müəyyən edən bir sıra xüsusiyyətlər). Bu inkiĢaf modelinin xarakterik xüsusiyyətləri 

aĢağıdakılardır: güclü və effektiv dövlət hakimiyyəti; bütün mülkiyyət formalarının 

inkiĢafı (milli maraqları nəzərə alaraq, dövlət və özəl sektorların optimal balansına nail 

olmaq); maraqlı investorların cəlb edilməsi vasitəsi kimi özəlləĢdirmənin əhəmiyyətini 

artırmaq; çoxistiqamətli xarici iqtisadi siyasət; Ġqtisadi modelin əsasları sosial 

siyasətdir. Ġqtisadiyyatın mövcud modeli beĢ əsas inkiĢaf sahəsini əhatə edir ki, bu bir-

birinə bağlıdır və bir-birindən asılıdır. Bu sahələr dövlət idarəetməsinin iqtisadi 

siyasətinin və milli zehniyyətin xüsusiyyətlərini nəzərə alır. Bunlar aĢağıdakılardır: - 

idarəetmədə dövlətin rolu və ya "güclü və effektiv güc modeli" - investisiya prosesinin 

səmərəliliyi və ya investisiyaların iqtisadi inkiĢaf prosesinin bir hissəsi kimi çıxıĢ 

etdiyi "investisiya axını modeli"; - ölkənin iqtisadiyyatının inkiĢafı üçün idxal əvəz və 

fondların konsentrasiyası problemlərini həll etmək üçün "ixracın inkiĢaf modeli". - 

"sənayenin və kənd təsərrüfatının prioritet inkiĢaf modeli". - səmərəli sosial siyasət - 

iqtisadi modelin əsasları. 

ĠnkiĢaf modellərinin birləĢdirilməsi prosesi baĢlamıĢdır. Birincisi, iqtisadi inkiĢaf 

modellərinin nisbəti "güclü və effektiv güc" və "xidmət iqtisadiyyatı" modeli bazar 

iqtisadiyyatının inkiĢafı üçün Ģərait yaradır. Dövlət doğrudan bir xətlə iqtisadiyyata 

müdaxilə etmir, yalnız qanunvericilik bazasını formalaĢdırır və dolayı yolla bazarı 

tənzimləyir. Ġkincisi, iqtisadiyyatın inkiĢafı "investisiya giriĢinin modeli" və istehlak 

artımının inkiĢafı ilə birləĢdirilməlidir. Üçüncüsü, "ixrac inkiĢafı modelini" düzəltmək 

və xarici ticarət və ticarət balansının meyarına keçmək lazımdır. Dördüncüsü, "sənaye 

və kənd təsərrüfatının prioritet inkiĢaf modeli" sabit iqtisadi artım üçün əsas yaradır, 

müəyyən sektorları inkiĢaf etdirir və ərzaq rəqabətliliyinin əhəmiyyətini artırır. BeĢin-

ci, səmərəli sosial siyasət əhalinin rifahının yaxĢılaĢdırılmasına yardım edir. Ġslahat-

ların əsas məqsədi iqtisadiyyatın milli modelinin sistemə düzəliĢ etmək, dəyiĢmək və 

son nəticədə yeni inkiĢaf istiqamətlərini müəyyənləĢdirən bir sistemə çevrilməsi 

olmalıdır. 

Ġstehsal proseslərinin müasir spesifikasına aid tədqiqatlarda iqtisadi inkiĢafda 

sənayenin funksional rolu getdikcə daha çox aktuallıq kəsb edir. Bu problemin mey-

dana gəlməsi əsasən milli iqtisadiyyatların strukturunun praktiki olaraq əhəmiyyətli 

Ģəkildə dəyiĢməsinə səbəb olan ictimai transformasiya prosesi ilə bağlıdır ki, bu da 

iqtisadi fəaliyyətin yeni növlərinin və sosial-iqtisadi münasibətlərin yeni formalarının 

yaradılması ilə müĢayiət olunur. Postindustrial iqtisadiyyatın biliklər iqtisadiyyatına 

çevrildiyi bir Ģəraitdə sənaye istehsalının yeri və rolu haqqında aydın təsəvvürlərin 

olmaması ciddi strateji səhvlərə səbəb ola bilər. Məhz bu mövqedən sənaye istehsalı-

nın həcmində yaranmıĢ disproporsiyaların, sənayedə məĢğulluğun səviyyəsinin dəyiĢ-
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məsi probleminin, əsas sənaye fondlarının hazırki vəziyyətinin, sənayedə innovasiyaya 

mane olan amillərin, sənayenin iqtisadi fəaliyyətin baĢqa növlərinə, həmçinin əhalinin 

həyat səviyyəsinə və keyfiyyətinə  təsiri məsələlərinin öyrənilməsi tələb olunur.  

Respublikada həyata keçirilən iqtisadi islahatların elmi cəhətdən əsaslandırılması 

məqsədilə iqtisadçıların diqqəti konkret olaraq, əldə edilən müvəffəqiyyətlərin və 

uğursuzluqların nəzərdən keçirilməsinə, praktiki tövsiyələrin hazırlanmasına yönəl-

miĢdir. Belə ki, iqtisadi islahatlar dövrü sənayenin sahə strukturunda dəyiĢikliklərlə 

xarakterizə olunur. Emal və hasilat sənayeləri arasında yaranmıĢ  disproporsiya ölkə 

iqtisadiyyatının sahə strukturunda neqativ dəyiĢikliklərə səbəb olmuĢdur.  

Ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkiĢaf siyasətinin strateji istiqamətlə-

rinin müəyyənləĢdirilməsində elmi əsaslara söykənən konsepsiya, proqramlar və 

Strateji Yol Xəritəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sənaye və Energetika Nazirliyi 

tərəfindən hazırlanmıĢ və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 fevral 2004-cü il 

tarixli 635 №-li fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ "Azərbaycan Respublikasının yanacaq-

enerji kompleksinin inkiĢafı (2005-2015-ci illər) üzrə Dövlət Proqramı"nı göstərmək 

olar. "Azərbaycanda Kiçik və Orta Sahibkarlığa Dövlət Yardımı Proqramı (1997-

2000-ci illər)", "Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafının 

Dövlət Proqramı (2002-2005-ci illər)", "Azərbaycan Respublikasında maĢınqayırma 

sənayesinin inkiĢafının Dövlət Proqramı (2002-2005-ci illər)" "Qeyri-neft sektoru üzrə 

ticarət və investisiyanın inteqrə olunmuĢ strategiyası", 2012-ci il 29 dekabr tarixli 800 

nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Kon-

sepsiyası, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 27 fevral tarixli 118 

nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-

ci illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı‖, Azərbaycan Respublikası Preziden-

tinin 2014-cü il 26 dekabr tarixli 964 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ ―Azər-

baycan Respublikasında sənayenin inkiĢafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət 

Proqramı‖ ilə müəyyən edilmiĢ məqsəd və vəzifələr nəzərə alınmıĢdır. Milli iqtisa-

diyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin baĢlıca istiqa-

mətləri» Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab Ġlham Əliyev tərəfindən 2016-cı il 

06 dekabr tarixli fərmanla təsdiqlənmiĢ və müvafiq olaraq milli iqtisadiyyat və 

iqtisadiyyatın 11 sektoru üzrə ümumilikdə 12 Strateji Yol Xəritəsindən ibarətdir. Milli 

iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi qısa, orta və uzunmüddətli dövrləri 

əhatə etməklə, 2020-ci ilədək iqtisadi inkiĢaf strategiyası və tədbirlər planı, 2025-ci 

ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxıĢ və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf 

baxıĢdan ibarətdir. Qısamüddətli dövrdə seçilmiĢ prioritetlərə fokuslanmaqla orta və 

uzunmüddətli dövrlərdə iqtisadi inkiĢafın bünövrəsi qoyulacaqdır. Strateji Yol Xəritəsi 

iqtisadi inkiĢafa töhfə verən bütün faktorları, o cümlədən yerli və beynəlxalq özəl 

sektor nümayəndələrinin kommunikasiyası və əməkdaĢlığı üçün imkanları təmin 

edəcəkdir. Dövlət investisiyaları katalizator rolunu oynayacaq, iqtisadi inkiĢafın loko-

motivi isə özəl sektor olacaqdır. 

Milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin və ayrı-ayrı regionların davamlı inki-

Ģafına dair elmi tədqiqatların aparılması, həyata keçirilən araĢdırmaların koordinasiya 

edilməsi, kadr hazırlığı və s. istiqamətlərdə əhəmiyyətli fəaliyyət göstərir. Qeyri-neft 

sektorunun inkiĢafı, regionların və sahibkarlığın, ixrac potensialının artırılması, qısa, 

orta və uzunmüddətli proqnoz və planların tərtib olunması, eləcə də bunun üçün model 
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və üsulların iĢlənilməsinə yönəldilmiĢ tədqiqatlar həyata keçirilmiĢdir. 

Emal sənayesi sahələrinin əksəriyyətinin az gəlirliliyi struktur-texnoloji modern-

ləĢdirmənin həyata keçirilməsinə mane olur və bunun üçün isə hər Ģeydən öncə fəal 

dövlət siyasəti həyata keçirilməlidir. Bu səbəbdən də emal sənayesinin rəqabət qabiliy-

yəti yüksəldilmədən və onun dünya bazarlarında irəliləyiĢinə nail olmadan sabit iqti-

sadi artım, Azərbaycanın beynəlxalq əmək bölgüsündə mövqeyinin güclənməsi qeyri-

mümkündür. ―Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxıĢ‖ Konsepsiyasında və Azərbaycan 

Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsində respub-

likada yüksək əlavə dəyər gətirən, texniki tutumlu sənaye məhsulları və xidmətlərinin 

ixracının artırılması, dar çərçivədə xammal ixracı üzrə ixtisaslaĢmanın aradan qaldırıl-

ması, ölkənin dünya bazarlarında mövqeyinin güclənməsi, iqtisadi artımın və inkiĢafın 

stimullaĢdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Sahə strukturlarının formalaĢması qanu-

nauyğunluqlarının öyrənilməsi rəqabətə davamlı iqtisadiyyatın əsasını yaradan səmə-

rəli iqtisadi siyasətin formalaĢmasına və baĢ verən dəyiĢikliklərin öyrənilməsinə, struk-

tur problemlərin həll edilməsinə  Ģərait yaradır.   

Ġqtisadi islahatlar dövrü sənayenin sahə strukturunda dəyiĢikliklərlə xarakterizə 

olunur. Sənaye sahələrinin sahəvi strukturunda, xüsusən də emal və hasilat sənayeləri 

arasında yaranmıĢ disproporsiyalar sənayenin strukturunda neqativ dəyiĢikliklərə sə-

bəb olmuĢdur.   

Cədvəl 1. 

Mülkiyyət formalarına görə sənaye sektoru üzrə əsas göstəricilər        

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sənaye məhsulunun 

həcmi (mlyn.man.) 27978. 2 35026.9 34565.5 33898.5 32110.0 26369.0 32300.2 39892.5 

dövlət mülkiyyəti 5575.0 6817.0 6875.0 6397.0 6747.0 6228.0 6328.4 7714.6 

qeyri-dövlət mülkiyyəti  22403.0 28210.0 2769 0.0 27501.0 25363.0 20141.0 25971.8 32177.9 

Sənayedə muzdla iĢlə-

yənlərin sayı (min nə-

fər) 181.8 176.7 181.0 197.2 197.2 187.1 186.1 197.1 

dövlət mülkiyyəti  106.9 102.8 99.0 97.9 88.9 84.1 87.6 89.2 

qeyri-dövlət 

mülkiyyəti  74.9 73.9 82.0 99.3 108.3 103.0 98.5 107.9 

Orta aylıq əmək haqqı 

(manatla) 451.8 518.6 590.1 630.8 694.8 809.3 927.6 969.2 

dövlət mülkiyyəti  379.1 457.2 527.5 547.5 564.9 571.6 574.5 591.7 

qeyri-dövlət 

mülkiyyəti  553.6 602.4 667.0 715.6 806.4 1012.0 1254.5 1283.2 

Fəaliyyət göstərən 

sənaye müəssisələrinin 

sayı 2650 2508 2514 2527 2534 2583 2561 2582 

dövlət mülkiyyəti  549 537 562 564 560 577 573 529 

qeyri-dövlət 

mülkiyyəti  2101 1971 1952 1963 1974 2006 1988 2053 

 

* Mənbə: Azərbaycan Respublikası DSK.  Azərbaycanın sənayesi 2018. 
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2010-cu ildə ümumi daxili məhsulun strukturunda neft sektorun xüsusi çəkisi - 

48,1%, qeyri-neft sektoru – 45.2%, 2018-ci ildə - 39.8% və 52.4% uyğunluq təĢkil 

edib. 2010-2017-ci illər ərzində sənaye məhsulunun istehsalında artım müĢahidə 

olunub: cəmi 2010-cu il – 27978.2 mlyn.manat, 2017il – 39892.5 mlyn.manat, dövlət 

sektoru 2010-cu il – 5574.92 mlyn.manat (19.9%), 2017-ci ildə – 7714.62 mlyn.manat 

(19.3%), qeyri-dövlət sektoru 2010-cu il – 22403.32 mln.manat (80.1%), 2017-ci ildə 

– 32177.92mln.manat (80.7%); hasilat 2010-cu ildə – 20862.5mln.manat (dövlət – 

8.0%, qeyri-dövlət – 92.0%), 2017-ci il – 28033.5mlyn.manat (dövlət – 8.7%, qeyri-

dövlət – 91.3%); emal 2010-cu ildə – 5735.7 mln.manat (dövlət – 45.3%,  qeyri-dövlət 

– 54.7%), 2017-ci ildə – 9723.5 mlyn.manat (dövlət – 33.6%, qeyri-dövlət – 66.4%); 

elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı 2010-cu ildə – 1225.5 mlyn.manat (dövlət – 

96.6%, qeyri-dövlət – 3.4%), 2017-ci ildə -1839.8 mlyn.manat (dövlət – 99.4%, qeyri-

dövlət – 0.6%; su təchizatı 2010-cu ildə – 154.5 mlyn.manat (dövlət – 76.7%, qeyri-

dövlət – 23.3%), 2017-ci ildə -  295.7 mlyn.manat (dövlət – 61.7%, qeyri-dövlət – 

38.3%). 

Mülkiyyət formalarına görə sənayedə qeyri-dövlət müəssisələri üstünlük təĢkil 

edir: 2010-cu illə müqayisədə 2017-ci ildə sənayedə dövlət müəssisələrinin sayı (2010-

549, 2017-529) və özəl müəssisələrin sayı azalmıĢdır. 

Sənayenin sahəvi strukturunun təhlili sənaye sahələrinin qeyri-bərabər inkiĢaf 

etdiyini göstərir. Belə ki, 2000-2011-ci illər ərzində sənayenin sahəvi strukturunda  

mədənçıxarma sənayesinin xüsusi çəkisi 53,5%-dən 80,5%-dək artmıĢ, 2012-ci ildən 

etibarən azalmağa baĢlayaraq 2016-cı ildə 69,8% təĢkil etmiĢdir. Mədənçıxarma 

sənayesində müĢahidə olunan azalma emal sahələrinin inkiĢaf meyllərinin güclən-

dirilməsi fonunda baĢ verir ki, bu da iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkiĢaf 

siyasətinin aparılması nəticəsində mümkün olmuĢdur. Lakin həyata keçirilən tədbirlərə 

baxmayaraq, son 15-16 il ərzində emal sənayesi sahələrinin xüsusi çəkisi azalmağa 

meyllidir.  

Məlum olduğu kimi, struktur-dinamik proseslər struktur dəyiĢikliyi, böhran, irə-

liləmə kimi kateqoriyalardan ibarətdir və bu proseslər struktur transformasiya və 

yenidənqurmaya gətirib çıxarır. Məlum olduğu kimi, əhalinin iĢlə təminatı aktuallığını 

itirməyən əsas iqtisadi  məsələlərdəndir. ĠĢ yerləri iqitisadi inkiĢaf prosesində sahib-

karlar və dövlət tərəfindən yaradılan yeni müəssisələr, iqtisadi fəaliyyət növləri əsa-

sında formalaĢır. Müasir dövrümüzdə baĢ verən iqtisadi proseslərə qarĢı dayanıqlı iĢ 

yerlərinin formalaĢması sənayedə mütəmadi olaraq struktur dəyiĢikliklərinin həyata 

keçirilməsini tələb edir. Son illərdə sənaye sektorunda iĢləyənlərin sayında artım 

müĢahidə olunur (2010-cu ildə – 181.8 min nəfər, 2017-ci ildə – 197.1min nəfər). 

2010-cu ildən azalma meyli əsasən dövlət sektorunda müĢahidə edilirdisə (dövlət 

sektoru 2010-cu ildə – 106.91 min nəfər, 2017-ci ildə – 89.21 min nəfər, özəl sektor 

2010-cu ildə – 74.91 min nəfər, 2017-ci ildə – 107.91 min nəfər). Mədəncıxarma 

sənayesində 2010-ci ildə – 36.6 min nəfər , 2017-ci ildə – 33.8 min nəfər, emal 

sənayesində 2010-cu ildə – 94.7 min nəfər, 2017-ci ildə- 105.2 min nəfər elektrik 

enerjisi, qaz və buxar istehsalı 2010-cu ildə – 28.5 min nəfər, 2017-ci ildə -26.9 min 

nəfər; su təchizatı 2010-cu ildə – 22.0 min nəfər, 2017-ci ildə -  31.2 min nəfər. 
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2010-2017-ci illərdə bütün sənaye üzrə əmək  haqqı artımı müĢahidə olunur. 

Bütün sənayedə müvafiq olaraq 2010-cu ildə - 451.8 manat, dövlət sektorunda – 379.1 

manat, qeyri-dövlət sektorunda – 553.6 manat, 2017-ci ildə bütün sənayedə - 969.2 

manat, dövlət sektorunda – 591.7 manat, qeyri-dövlət sektorunda – 1283.2 manat. 

Mədəncıxarma sənayesində əmək haqqı 2010-cu ildə -1001,0 manat, 2017-ci ildə – 

3071.9 manat, dövlət sektorunda əmək haqqı 2010-cu ildə – 670.6 manat, 2017– 

1241.3 manat, qeyri-dövlət sektorunda isə 2010-cu ildə - 4246.0 manat, 2017 – 4265.9 

manat; emal sənayesində 2010-cu ildə – 312.9 manat, 2017-ci ildə - 554.0 manat,  

dövlət sektorunda 2010-cu ildə - 337.0 manat, 2017-ci ildə – 680.0 manat, özəl 

sektorunda 2010-cu ildə – 297.7 manat, 2017-ci ildə – 526.9 manat; elektrik enerjisi, 

qaz və buxar istehsalı 2010–349.3 manat (dövlət – 347.3 manat, qeyri-dövlət – 379.8 

manat), 2017-ci ildə -547.8 manat (dövlət – 548.3 manat, qeyri-dövlət – 527.2 manat); 

su təchizatı 2010-cu ildə – 197.7 manat (dövlət – 189.1manat, qeyri-dövlət – 274.9 

manat), 2017-ci ildə -  324.6 manat (dövlət – 276.0 manat, qeyri-dövlət – 834.1 

manat). 

AraĢdırılan illər ərzində sahələr üzrə investisiyaların bölüĢdürülməsi sənayenin 

ümumi qeyri-qənaətbəxĢ  istehsal strukturunu əks etdirir: 2010-cu ildə xarici investi-

siyalar – 44.8%, daxili – 55.2%, 2017-ci ildə xarici – 65.9%, daxili – 34.1%. 2010-cu 

ildə qoyulan investisiyalar - 69.14%-i hasilat sənayesinin üzərinə düĢürdüsə, 2017-ci 

ildə - 79.5% təĢkil etmiĢdir (2010-cu ildə xarici – 63.8%, daxili – 36.2%, 2017-ci ildə 

xarici – 74.6%, daxili – 25.4%). Emal sənayesinə 2010-cu ildə – 11.9%, 2017 -6.2% 

(xarici 2010-cu ildə – 0.2%, daxili – 99.8%), elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı 

2010-cu ildə – 10.0% (dövlət – 5.5%, qeyri-dövlət – 94.5%), 2017-ci ildə – 8.2% 

(dövlət – 23.0%, qeyri-dövlət – 77.0%); su təchizatı 2010-cu ildə – 9.2% (dövlət – 

2.6%, qeyri-dövlət – 97.4%), 2017-ci ildə -  6.2% (dövlət – 71.3%, qeyri-dövlət – 

28.7%). Emal sənayesinə yatırılan investisiyaların artmasına baxmayaraq, bu həcmdə 

investisiya sahələrdə istehsal aparatının modernləĢdirilməsi məsələlərinin həlli üçün 

kifayət deyil. Qeyd edilən illər ərzində ölkə sənayesinə yönəldilən investisiyaların 

böyük qismini xarici investisiyalar təĢkil edir. Belə ki, 2008-ci ildə dünya maliyyə 

böhranı yaĢandıqdan sonra, 2009-2012-ci illər ərzində ölkə sənayesində xarici 

daxilolmalar  azalir. 2013-cü ildən etibarən xarici investisiyaların həcmində yenidən 

artım müĢahidə olunur.  

Sənaye sektoruna yönəldilmiĢ investisiyaların təhlilindən sonra əsas sənaye 

istehsal fondlarına nəzər yetirmək məqsədəuyğun olardı. Əsas sənaye-istehsal fond-

larının strukturunda 2010-cu ildə hasilata 74.9%, emala – 13.0%, elektrik enerjisi, qaz 

və buxar istehsalı – 9.6%, su təchizatı – 2.5%, 2017-ci ildə isə hasilata - 78.1%, emala 

– 7.3%, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı – 11.1%, su təchizatı – 3.5% təĢkil edir. 

2017-ci ildə sənayedə yenilənmə 8.6% (2010– 7.9%), sıradan çıxması 0.3% (2010 – 

0.8%), fondverim – 75.5% (2010 – 121.5%), fondlasilahlanma – 114.0% (2010– 98.9), 

aĢınması – 31.7% (2010– 34.0%).  

Struktur müstəqillik əmsalı olduqca aĢığıdır: 2010 – 0.056, 2017 – 0.090 (Litva 

2017– 4.291, Estoniya 2017 – 4.917, Latviya 2017 – 5.410). Əsas sənaye fondlarında, 

innvestisiya, sənaye personalı və sənaye məhsulunun istehsalında mövcud olan 
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disproporsiyalar sənayenin struktur müstəviliyinin və bağlılıq səviyyəsinin enməsi 

(2010 – 1.36, 2017– 1.52), xam maldan asılılıq səviyyəsinin isə artmasına səbəb ol-

muĢdur.  

Müasir dövrdə ölkə sənayesində mövcud olan problemlərdən biri də sənaye 

müəssisələrində innovativ məhsul istehsalının aĢağı olmasıdır. Qeyd olunan problem-

lərin həlli isə aktiv sənaye siyasətinin keçirilməsi nəticəsində, dövlətin fəal rolu ilə 

bazar mexanizmlərini uzlaĢdıraraq mümkün olacaqdır.    

Beləliklə, sənayenin sahəvi strukturunun tədqiqi zamanı üç əsas iqtisadi struk-

turun nəzərdən keçirilməsinin zəruriliyini qeyd etmək lazımdır. Bunlar məhsul isteh-

salı, məĢğulluq, investisiya və mülkiyyət formaları üzrə əsas fondlardır. Yararlı struk-

tur yenidənqurmanın həyata keçirilməsi üçün sənayenin sahəvi strukturunun xüsusiy-

yətlərinin və onun formalaĢma və inkiĢaf qanunauyğunluqlarının təhlili məq-sədə-uy-

ğundur. 

 Qanunauyğunluqlar haqqında təsəvvürlər ardıcıl mərhələlər Ģəklində olan qeyri-

bərabər, tsiklik inkiĢaf haqqında nəzəriyyəyə əsaslanır və bu mərhələlərdən hər biri 

iqtisadiyyatın konkret struktur halını əks etdirir. Ona görə də strukturun təkmilləĢ-

dirilməsi problemini qloballaĢma və regionlaĢma prosesinin güclənməsi dövründə 

iqtisadiyyatın tarazlaĢdırılması və proporsionallaĢması tələblərinə uyğun nəzərdən 

keçirmək məqsədəuyğundur. Bu isə sahələrarası proporsiyaya əvvəlki yanaĢmaların, 

milli iqtisadiyyatın müxtəlif həlqələrinin inkiĢafının sosial-iqtisadi əhəmiyyətinin 

qiymətləndirilməsinin dəyiĢdiyini göstərir. Elmi-texnoloji strukturun formlalaĢması 

burada mühüm tərkib hissəsi kimi çıxıĢ edir ki, bu da onun təkamül meyllərini dərk 

etməyə, sənayenin innovasiyalı inkiĢaf yolundan irəli gələrək struktur dəyiĢikliklərinin 

qanunauyğunluqlarını və əsas xüsusiyyətlərini aĢkar etməyə imkan verir. Bütün bunlar 

struktur siyasətin real inkiĢaf istiqamətləri müəyyən edilməklə sənayenin struktur 

dəyiĢikliklərinin nəzəri əsaslarının tədqiqinə kömək edir. Real struktur dəyiĢiklikləri 

iqtisadiyyatın inkiĢafının dayanıqlığına, müxtəlif iqtisadi strukturların fəaliyyətində 

proporsionallığa, onların inkiĢafında mənfi meyllərin qarĢısının alınmasına imkan 

yaradır. Bu isə iqtisadiyyatın strukturunun təkcə onun sektor və sahələrinin məcmusu 

deyil, həm də təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif sferalarının effektivliyini müəyyən edən 

elementləri arasındakı proporsiyalardan ibarət olduğuna görə çox önəmlidir. 
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ĠNSAN POTENSĠALININ ĠNKĠġAFI DAVAMLI SOSĠAL - ĠQTĠSADĠ 

ĠNKĠġAFIN BAZASI KĠMĠ 

 

Azərbaycanda aparılan geniĢ  miqyaslı sosial-iqtisadi islahatlar əsas hədəf olan 

Azərbaycanı inkiĢaf etmiĢ ölkəyə çevirmək, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi  

istiqamətindədir. Bu məqsədə nail olmaq üçün regional inkiĢaf proqramları icra 

edilir. Artıq regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına dair üçüncü Dövlət Proqramının 

icrası baĢa çatıb və 2019-2023-cü illərdə regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı  Dövlət 

Proqramı təsdiqlənmiĢdir. QarĢıdakı illər üçün nəzərdə tutulan dördüncü sənəddə 

əksini tapan vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsi müəyyənləĢdirilən hədəflərə yüksək 

səviyyədə nail olmağa əsas yaradacaq.   

Ölkə Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin  qeyd etdiyi kimi ―Keçən il biz regionların 

sosial-iqtisadi inkiĢafına dair üçüncü Dövlət Proqramının icrasını təmin etdik. Proqram 

artıqlaması ilə icra edildi və üç proqramın icrası böyük dəyiĢikliklərə gətirib çıxardı. 

Biz demək olar ki, bütün infrastruktur layihələrimizi yenidən qurduq. Azərbaycan 

infrastruktur baxımından çox sürətlə  inkiĢaf edir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, biz 

üç proqram çərçivəsində elektrik enerjisini ixrac etməyə baĢlamıĢıq, ölkə daxilində 

təminat tam təĢkil edilir. Baxmayaraq ki, əvvəlki illərdə biz idxaldan asılı idik. Biz 

qazlaĢdırmanı 95 faizə çatdırmıĢıq və bu, dünya miqyasında ən böyük, ən yüksək 

göstəricilərdən biridir. ġəhərlərimizin əksəriyyətinə təmiz içməli su xətləri, yeni yollar  

çəkildi və bu proses davam etdirilir. Davos Ümumdünya Ġqtisadi Forumunun hesabla-

malarına görə Azərbaycan dünya miqyasında 34-cü yerdədir. Sosial infrastruktur 

obyektləri inĢa olundu, 3200-dən çox məktəb, 640-dan çox tibb müəssisəsi tikildi və 

ya yenidən quruldu. Ġki milyondan çox yeni iĢ yeri yaradılmıĢdır. Əhali isə 1,6 milyon 

artmıĢdır. Azərbaycan yeni dövrə qədəm qoyub. Azərbaycan yeniləĢir, Azərbaycan 

güclənir və müasirləĢir.‖ 

Müasir dünyada inkiĢaf etmiĢ və inkiĢaf etməkdə olan ölkələr arasında əsas fərq  

inkiĢaf səviyyəsi ilə formalaĢır. Məhz buna görə də insan potensialının inkiĢafı 

davamlı sosial-iqtisadi inkiĢafın əsası kimi qəbul edilir. Bu mənada BMT-nin 2016-

2030-cu illər üçün təsdiq olunmuĢ Davamlı InkiĢaf Məqsədləri sosial – iqtisadi inki-

Ģafin müxtəlif sahələrini əhatə etməklə, son nəticədə insan potensialının davamlı 

inkiĢafina xidmət edir. «ĠnkiĢaf» termini çox vaxt iqtisadi inkiĢaf, sosial-iqtisadi 

inkiĢaf, ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafı, regionun, Ģəhərin inkiĢafı kimi söz birləĢmələri 

Ģəklində istifadə olunur. Bütün hallarda ―inkiĢaf‖ sözü altında adətən ilk növbədə 

iqtisadi sferada baĢ verən ixtiyari proqressiv dəyiĢiklik baĢa düĢülür. Əgər bu dəyiĢik-

liklər kəmiyyət xarakterli olarsa, bu halda iqtisadi artımdan danıĢılır. Keyfiyyət dəyi-

Ģiklikləri zamanı isə struktur dəyiĢikliklərindən və ya inkiĢafın məzmunundakı dəyi-

Ģikliklərdən, yaxud da iqtisadi sistemin yeni xüsusiyyətlər əldə etməsindən danıĢıla 

bilər. ĠnkiĢafın sırf iqtisadi xarakteristikaları ilə yanaĢı onun sosial parametrlərinə də 

baxılır. 
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ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə də bir iĢçiyə düĢən kapital miqdarı, iĢ vaxtı və iĢçi sayında 

bir dəyiĢiklik olmadığı halda istehsalda əldə etdikləri artım yalnız insan potensialının 

yüksəlməsi hesabınadır.  

Ġnsan potensialının formalaĢması ölkənin inkiĢafı üçün vacib olan bacarıqlı, 

təhsil və təcrübəyə malik olan kreativ düĢüncəyə malik Ģəxslərin artırılması prosesidir:  

hər hansı bir ölkədə yüksək keyfiyyətli insan potensialı istehsal amillərindən istifadədə 

yüksək məhsuldarlıq, istehsalda daima yenilikçilik, yüksək texnologiya deməkdir ki, 

bu da müasir dövrdə iqtisadi rifahın təməlidir. 

Bu mənada hər bir ölkənin davamlı sosial-iqtisadi inkiĢafını təmin edən  alətlər-

dən biri  məhz təhsil oldugunu deyə bilərik. XXI əsrdə texnologiyanın bütün sahələrdə 

tətbiqi  insanların yaĢayıĢına, iĢinə, peĢəsinə, münasibətlərinə təsiri  bir çox dəyiĢiklərə 

gətirib cixarmıĢdır. Sosial-iqtisadi sahələr də bundan yan keçməmiĢdir. Ölkəmizin 

iqtisadi inkiĢafi və bunun davamlılığının təmini  insan potensialına olan tələbi önə 

çəkmiĢdir. Təhsildə aparılan islahatların nəticəsində, təhsilin  inkiĢafı üzrə dövlət 

strategiyası təsdiq edilmiĢdir. PeĢə təhsilin yeni  məzmunda formalaĢması  islahatların 

öncül istiqamətlərindən olmuĢdur.  20.04.2016-cı  il tarixində ―PeĢə təhsili üzrə Dövlət 

Agentliyi‖ yaranmıĢ, ölkə Prezidentinin 06.12.2016-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq 

edilmiĢ ―PeĢə təhsili və təliminin inkiĢafına dair Strateji Yol Xəritəsində‖ peĢə təhsili 

və təlimin hədəf baxıĢı kimi istedadlı gənclərin aĢkarlanaraq, prioritet sektorlara cəlbi  

və innovativ iĢçi qüvvəsi ilə təmini, beynəlxalq səviyyədə tanınan rəqabətqabiliyyətli 

sistemin qurulmasının əks olunması bu sahəyə diqqətin önəmindən irəli gəlir. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, dövlət və özəl sektor birgə olaraq peĢə təhsinin 

dəstəkləyirlər. DüĢünən beyinlərin xaricə miqrasiya etməməsinə xüsusi diqqət yetirir-

lər. Hər bir ölkədə  uğurlu  dövlət və özəl sektor əməkdaĢlığına, əmək bazarının  inki-

Ģaf trendləri barədə qabaqlayıcı məlumatların əldə edilməsinə, keyfiyyətli idarəetməyə 

böyuk ehtiyac vardır. Əmək bazarının tələblərinə cavab verən kadrların hazırlanması 

bütün dünya ölkələrinin aktual məsələlərindən biridir. 

Daha cox hansı vasitələrdən istifadə etməli ? 

Əmək bazarının tələblərinə cavab verən kadrların hazırlanmasında aĢağıdakı 

məqamlara xüsusi diqqət yetirilməlidir: 

- qlobal trendlərdən biri təhsilin əmək bazarının tələblərinə uygunlaĢdırılmasıdır; 

- peĢəkarlığın artrılması məqsədilə təlimlərin həyata keçirilməsi diqqəti cəlb et-

məkdədir;  

- marketinq kompaniyaları vasitəsindən istifadə etməklə bu sahədə olan proq-

ramların ictimailəĢdirilməsi. 

Bütün bunlardan irəli gələrək deyə bilərik ki, peĢə seçimi insanların həyatında 

verdiyi ən əhəmiyyətli qərarlardan biridir. Hər bir insanı hansı peĢəni seçəcəyi, han-

sında uğur qazanacağı fikri düĢündürür. Düzgün peĢə seçmiĢ insanın öz yaradıcılığına 

meylliliyi güclənir və hətta öz peĢəsinin mütəxəssisinə də çevrilə bilir. 

Çox zaman gənclər peĢəni seçərkən hansı sahənin daha çox pul gətirəcəyi haqda 

fikirləĢirlər. PeĢə təkcə pul qazanmaq, dolanıĢıq məqsədi ilə yox, həm də özünü ifadə 

etmək, doğrultmaq üçün seçilməlidir. PeĢənin insan həyatında rolu yüksəkdir. PeĢə 

insanın gələcəyini təmin edir. 

XXI əsrdə peĢə və peĢə seçimi əvvəlki dövrdən fərqlənir. Nə ilə fərqlənir? 

1.Artıq hər bir peĢədə idarəetmə və menecment xüsusiyyətinin olması ilə. Bunun 
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əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, hər bir peĢədə fərdi bacarıqlar önə çıxır (rəhbərlik 

xüsusiyyətləri, komanda ilə iĢləmək, ünsiyyət bacarığı). 

2.Yeni ixtisasların yaranması ilə. Davamlı inkiĢaf məqsədlərindən (17 məqsəd və 

169 hədəf) irəli gələrək, bunların həyata keçirilməsi üçün peĢəkarlığın olması zəru-

rətindən yaranır. 

3.Ġndiki dövrdə texnoloji yanaĢmanın tələb edilməsi ilə. Bu  həm də  peĢələrarası 

əlaqələrin qurulmasına gətirib çıxarır. 

Əsasən bu 3 fərqli xüsusiyyət XXI əsr peĢə seçiminə öz töhfəsini verir. 
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TAXABLE CAPACITY OF BUSINESS ENTITY AND TAX PASSPORTS AS 

AN INSTRUMENT FOR ITS IDENTIFICATION AND ASSESSMENT 

 

 Problem statement.  A precondition for a successful budgetary and fiscal policy 

is to increase the revenue of the budget system by expanding tax capacity of the 

economy which implies the need to stimulate the growth of tax capacity and create a 

reliable information base support for its assessment. 

At present, the requirements for obtaining a more comprehensive list of 

indicators of social and economic development of some business entities, as well as 

certain industries, regions and the country as a whole, reflecting the current and 

prospective condition of their financial and economic potential and the overall quality 

of the conducted economic and social policy of the state, the effectiveness of achieving 

its goals. The latter is possible only if there is complete, reliable and unbiased 

information on the key aspects of the activities of different business entities and the 

possibility of assessment, based on this information, the tax capacity of these entities. 

In recent years, special literature on budgetary and tax management has been 

supplemented by a number of papers by well-known scholars who outline the general 

theoretical problems of the formation of an effective budget and tax strategy, the 

experience of the formation of tax systems of different countries, the organization of 
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tax accounting and modelling of tax processes. However, for the effective functioning 

of the budget and tax system it is not always sufficient to know the approaches and the 

mechanism for determining tax capacity and the essence of the indicators that form it. 

There is a need to create a formalized system of indicators for the assessment of tax 

capacity of certain cities, districts, region as a whole and its reflection in a specially 

developed document which is a tax passport. 

Purpose of the article. The objectives of the work are as followers: (1) to 

disclose the essence of the taxable capacity as an economic notion and the necessity to 

study it at different levels (country, region, business entity); (2) to develop the 

principles for the formation of tax passports for their further use at the level of certain 

enterprises, branches of the economy and the region as a whole in order to form 

objective data that characterize their tax capacity; the analysis of key aspects of the 

activities of various business entities, the allocation of priority characteristics that 

allow estimating tax capacity. 

The main material. There are significant problems related to a timely strategic 

and, especially, operational decisions to obtain information of the required amount and 

quality.  

In "broad" understanding, taxable capacity is a total amount of taxable resources of 

the territory. In "narrow" (practical) sense, taxable capacity is a maximum possible 

amount of income taxes and fees, calculated in terms of current tax legislation. There are 

many factors that influence taxable capacity of the territory, both objective and subjective. 

The objective factors include current tax legislation, the level of development of regional 

economy, regional industrial structure, the level and dynamics of current prices, volume 

and structure of export and import etc. Subjective factors include the state of tax policy, 

the number of tax benefits, indulgences and deferred payments [3, p. 12]. According to 

this view, the definition of taxable capacity in "broader" sense comes to the definition of 

taxable resources, despite the fact that such economic resources may be resources that are 

not taxed at a certain period of time or under certain circumstances. 

Based on the interpretation of the essence of taxable capacity in "broad" sense, it 

is clear that taxable capacity of the country as a whole and a separate region is formed 

in the light of components of taxable capacity of certain business entities that operate 

within the limits of certain territory and taxable capacity of the population that receive 

income that under the current tax laws are subject to taxation. Therefore, the research 

should be aimed at defining the nature, essence and assessment of taxable capacity of 

business entities (companies, institutions). 

It should be noted that taxable capacity of business entities (enterprises, institutions 

and organizations) are mostly identified with their tax burden [5, p. 9], and determine by 

the ratio of the total tax payments to the added value resulted in the process of 

production. In this case, taxable capacity of a business entity is considered as a result of 

the implementation of tax relations of a company with the state. 
Tax relationship can not happen only through the efforts of one country; like any 

other relationship, they are bilateral. Thus, the formation of the state income tax, on 
the one hand, and tax expenses of companies as a form of implementation of taxable 
capacity, on the other hand, involves active participation of taxpayers in the process. 
This participation is realized within certain legislative tax behaviour which should be 
formed on the basis of not only such features as tax law and duty, but as notes I.V. 
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Gorskiy [2, p. 24], on the reproducibility of tax. 
Reproducibility of tax is conditioned primarily by the term of tax existence as a 

financial category within the state. In addition, in order to ensure reproduction of the 
real tax it is necessary to ensure reproduction of the tax base. The tax base, in its turn 
is derived from the result in the flow of capital. In this regard, any business entity will 
not have economic possibilities to reduce tax relations with the state to "zero" through 
various ways of avoiding or circumventing of the taxes if there is no regulation of 
process by the state. 

Thus, tax relations are bilateral with one party as a taxpayer (business entity: 
company, institution, organization) and with the other party as the state. The basis of 
the tax relations is tax obligations. Based on the theory of obligations they must also 
be bilateral. This means that if a taxpayer generates tax liabilities and acts as a debtor 
to the state, then the state should also assume the tax obligations and liabilities to be 
taxpayer at least for unambiguous interpretation of tax laws and be responsible for the 
effective use of tax revenues. In these conditions the interest for the formation of 
taxable capacity of a business entity will be realized not only by the state but by the 
entity (company) from the position the optimization of the value of taxable capacity 
and using it as a factor for creating and maximizing added value. 

Thus, taking into account the analysis of modern concepts defining the essence of 
taxable capacity at micro and macro levels we offer the authors‘ definition of "taxable 
capacity of a business entity". Taxable capacity of a business entity is a target 
identifying variable of the business entity‘s resources can be transformed into tax 
revenues to the budgets of different levels under certain conditions of formation and 
use of the resources during normal proceedings of the business entity and the creation 
by the entity added value and maximizing it. The concept of definition of the 
economic essence of ―taxable capacity of a business entity‖ and its components are 
shown in Fig. 1. 

An amount of the required data is not collected or evaluated by regional 
authorities. The solution of the problem of information deficiency in the assessment of 
tax capacity both at the level of territory (region) and at the level of a business entity 
should be the creation of the system of tax passports. 

The need to use it can be explained by the following reasons. The information 
used in the process of planning tax payments at the micro level and assessment of tax 
capacity should be complete and provide possibility for comprehensive analysis and 
forecast calculations. 

The reality of information is based on the presentation of true data concerning the 
activities of business entity taking into account the particularities of the impact of the 
internal and external environment on the results of its operation. 

When forming an amount of information it is important to take into consideration 
the efficiency of its acquisition. The smaller the time of data passing from the moment 
of the economic transaction to the moment of receiving by a tax manager, the more 
effective the solution can be developed on the basis of their use. 

It should be considered that obtaining information should not be more expensive 
in comparison with the usefulness of its use. In this way, the effectiveness of using the 
information amount is ensured. 



96 
 

 
Source: composed by the author. 

 

Figure 1. The concept of definition of the economic essence of the notion 

“taxable capacity of a business entity” and its components 

Essence: target identifying variable of the a business entity resources that can be 

transformed into tax revenues to budgets of different levels, under certain conditions of 

formation and use of the resources during normal proceedings of the entity‘s activity, 

creation of the added value and its maximization. 

 

Classifications 

 

Optimal taxable capacity is the maximum possible value of the 

resources of a business entity that can be transformed in the system of 

taxation of the entity into the tax payments in the course of the 

proceedings of ordinary activities at standard conditions and tax effort, 

the optimal use of resources and added value. 

Factual taxable capacity is the real value of the resources of a business 

entity that is the subject to seizure in the tax system of the business 

entity in the form of tax payments in the course of the proceedings in 

the normal course of business, under certain conditions, the actual 

formation and use of resources (non-standard) due to the influence of 
factors internal and/or external environment of functioning of the entity 

in the creation of added value 

Taxable capacity in resource approach is amount of possible in these 

conditions tax exemptions, differentiated by type of taxable resources (income 

tax, income tax of individuals, land tax, etc.) 

Taxable capacity in structured approach is the amount of possible in 

these conditions tax exemptions, differentiated depending on the 

organizational structure of business (industry, type of activity etc.) 

Resource supportive (involves the accumulation of financial resources 

for public use) 

Regulatory (serves as an business structure adjustment indicator 

(industrial, institutional, etc.) 

Informational and analytical (makes it possible to assess, analysis, 

planning and forecasting of tax revenues to budgets of different levels) 

 

Structure  

 

 

Functions 

 

Place and role in the system of tax relations: an integral indicator that characterizes the capacity 

of a business entity to provide the revenue to the budgets of different levels and at the same time 

rational use of its own resources in order to maintain a stable state and sustainable development of 

economic system 

Economic essence and the components of the notion «taxable capacity of a business entity» 
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In general, the information base for planning tax payments at the micro level 

consists of a set of elements combined in certain groups (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: composed by the author. 

 

Figure 2. Information base of planning tax payments at micro level 

 

An important component of the information base is the Laws and Resolutions 

adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine, Presidential Decrees, and Decrees of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine, methodological developments on the calculation of 

specific taxes, fees and compulsory payments. The negative feature of this element of 

the information base is its constant variability, the double interpretation of certain 

provisions of normative legal acts, the absence of explanatory legal documents, etc. 

This leads to conflicts between taxpayers and tax authorities causing difficulties in the 

implementation of the tax planning process.  

The list of norms and standards include taxes and fees, their restrictions on certain 

types of taxes, or privileges granted. Their definition is within the competence of the 

Verkhovna Rada of Ukraine, the President of Ukraine, the Government of Ukraine and 

local self-government bodies. 

The indicators of the company's performance include the list of indicators which 

are used in the assessment of the material and technical base of a business entity, his 

resource capacity, production and financial activity. Plans for the strategic 

development of the enterprise are generalized and developed only in the main 

directions of his activity. In particular, the indicators characterizing the development 

of material and technical base of the enterprise include the value of fixed assets and 

material resources and the area of land. We estimate the use of the resource potential 

using the indicators of the entity's provision of the main types of resources, return on 

assets, material productivity and labour productivity. To characterize the production 

activity of an enterprise it is necessary to use information on volumes of production 

and sales of products (goods, works, services) in physical and value indicators. In 

order to study financial activities, the information about conducting security 

transactions should be used. 

Constituents of the 

information base for 

planning tax payments 

Laws of Ukraine, Decrees of the President of Ukraine, subordinate legal and other legal 

documents 

Norms and 

standards 

Performance 

indicators and 

planned targets 

of the strategic 

company 

development 

Tax registers: tax passport, tax card, computation table, check list on reporting to 

State Tax Administration, check list on tax payment to the budget 
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To ensure control over the correctness of the calculation and payment of taxes at 

the enterprise level, it is expedient to apply the following registers of tax accounting: 

tax passport; tax card; the calculation table; a check list for reporting to the State Tax 

Administration; a check list of tax payments to the budget. 

The most comprehensive and informative document of the indicated registers is 

the tax passport of the company. This document includes all types of taxes paid by the 

business entity in the process of economic activity. This document is necessary to 

control the completeness of charging and paying corporate taxes, as well as for timely 

adjustments of tax policy when the approaches to the activities are changed. 

The initiators of introducing such a document into the information system should 

be state authorities. Consequently, this document should be compiled taking into 

account the tasks that are solved within the framework of external tax administration.  

The tax passport is a document in which a comprehensive description of the tax 

capacity should be provided. The tax passport must be geared towards the needs of 

state and local government bodies. It should provide adequate assessment of the 

situation in the economic and tax spheres of the country and take appropriate decisions 

aimed at increasing the level of taxes and fees. However, it may be interesting for 

taxpayers in terms of financial and investment potential of the region, types of 

economic activity and specific business entities. 

The basis for establishing such a system of tax passports should be the 

informational system for assessing tax capacity and planning of budget revenues at 

different levels in terms of tax revenues based on the informational structure of the 

region in the form of the corporate network of government, local self-government and 

state information resources that exist in different departments. 

A certain system of tax passports can be created depending on the classification 

features (Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: composed by the author. 

 

Figure 3. Classification of the system of tax passports 
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According to the administrative and territorial structure there can be created tax 

passports of different regions: regions, districts, cities. 

The classification mark "budget system" is necessary, since the administrative 

and territorial structure may not fully characterize the budget needs of different 

regions. Thus, the budget system of Ukraine consists of the state budget and local 

budgets, in addition there is a complex system of consolidated budgets. 

The criterion "types of economic activity" allows drawing up a tax passport for a 

group of companies in one sphere within different regions, budgets, etc. Depending on 

the needs of management the following areas of economic activity can be 

distinguished: industry, transport, agriculture, trade, housing and communal services, 

financial services, etc. 

In accordance with the mark "form of ownership" tax passports can be drawn up 

for such groups of enterprises: state enterprises, economic partnerships (OJSC, LLC, 

etc.) with the authorized capital shares (shares, shares) belonging to the state or local 

self-government bodies; entirely non-state-owned enterprises, private enterprises, etc. 

Tax passports compiled according to such groups will increase the efficiency and 

effectiveness of management of state property and public funds.  

The criterion "volume of activity" is highlighted in accordance with the 

requirements of Article 63 of the Commercial Code of Ukraine (approved by the Law 

of Ukraine of 16 January, 2003 No. 436-IV). This article provides the criteria for 

assigning enterprises to small, large and medium enterprises: the number of employees 

and the amount of gross profit from sales of products per year.  

Making up passports for enterprises that are grouped according to the applied tax 

system will allow assessing the tax capacity of different taxpayers. It is proposed to 

allocate the following groups of enterprises: business entities that apply the general 

system of taxation; economic entities that apply a simplified tax system in the form of 

payment of a flat-rate tax; agricultural enterprises paying a fixed agricultural tax; non-

profit organizations. 

Let's consider in details the principles and procedure for the formation of a tax 

passport of a business entity. 

At the level of the entity the structure of the tax passport should be as follows:  

1. General information about a business entity. 

2. Main social and economic indicators of the enterprise. 

3. Information on accounts in banks and other financial and credit institutions. 

4. Benefits used by the business entity including the amount of subsidies received 

and subventions received from budgets of different levels. 

5. Indicators for calculating taxable bases. 

6. Tax liabilities of the enterprise to the budget. 

7. System of indicators of tax burden. 

8. Information on arrears of taxes and duties. 

The section "General information about a business entity" should also include 

positions that characterize the system and features of taxation of enterprises but not 

only such details as data on the persons responsible for financial and economic 
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activity, the structure of founders, activities, the nature of foreign economic activity, 

etc. 

The section "Basic social and economic indicators of an enterprise" should 

contain a set of indicators in accordance with the forms of statistical and financial 

reporting. 

In the section "Information on accounts in banks and financial and credit 

institutions" we should group the relevant information, taking into account that this 

information is important for tracking the cash flow of the enterprise. 

The section on benefits of an entity should include the following information: 

information about subsidies and grants received from the budget; the amount of 

deferred payments, tax privileges, amounts of taxes that are subject to reimbursement 

from the budget, in particular, VAT and amounts actually received on the current 

account. 

All indicators of the passport should be placed in the table which will provide a 

complete picture of the main social and economic indicators of the legal entity, its 

structure, the presence of affiliated (dependent) enterprises, the indicators used to 

calculate the tax base, the dynamics of receipt of tax payments (fees) by the levels of 

the budgets, debt and tax burden. 

Taking into account the analysis of the main sources of information on the 

activities of certain business entities we have identified the system of indicators that 

allow assessing their tax capacity and should be included in the tax passport.  

Group I. Indicators that describe the financial situation of a business entity. 

An enterprise is a complex system which consists of many subsystems, and 

therefore the assessment of its financial status should be characterized by the 

complexity of the approach, that is, the use of a certain system of indicators. A general 

assessment of the financial situation of an enterprise is usually presented as a system 

of indicators that most fully characterizes the degree of stability of its financial state. 

Group II. Indicators that characterize the company's tax burden 

Information on the indicators used to calculate taxable bases and tax liabilities to 

the budget reflect the absolute levels of financial relations between enterprises with 

budgets of different levels. Relative indicators include the system of tax burden 

indicators. 

In recent years, the practice of tax authorities applies the method of identifying 

reserves of budget replenishment as a calculation of the average tax burden in the 

region and Ukraine. With this indicator, the relevant indicators are compared by 

calculation according to certain enterprises in a particular industry. This method is 

based on the assumption that for each business branch there is a certain correlation 

between the costs incurred by the enterprise in the course of its economic activity and 

the income received.  

Accordingly, a certain percentage of the tax burden on one or another kind of 

activity is determined. Since there are many enterprises that belong to the same 

industry and pay much lower taxes and payments with the same gross revenues, 

bringing the tax burden on such economic entities to the level of the medium-scale 
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industry would give an opportunity to increase the revenues of the state and local 

budgets. 

This calculation is also used when distributing taxpayers according to the 

categories of attention. The distribution of each business entity is carried out in four 

categories:  

- individual tax behaviour (timeliness of presentation of tax reporting and 

payments to the budget, deviation from the average values of the industry, detection of 

violations of tax legislation during preliminary inspections, etc.); 

- riskiness of management (availability of risky activities, frequent changes in 

activities, etc.); 

- fiscal importance (volume of gross income, tax burden); 

- affiliation with the industry (group) in which the activity was carried out. 

 The procedure for calculating reserves of budget replenishment at the expense of 

bringing tax burden to the average industry indicator clearly allows outlining the range 

of enterprises that are likely to understate the amount of taxes, duties and mandatory 

payments. However, this method only "outlines" this circle, since each enterprise pays 

not one but a few taxes, the size of which is influenced by many factors. Therefore, it 

would be advisable to calculate the tax burden for individual taxes in order to: 

- identify specific types of taxes that are subject to deviation; 

- identify the factors that lead to deviations (for example, for tax purposes, you 

can compare the structure of gross expenditures). 

In this case, the taxation system applied by the enterprise is also important. For 

example, for agricultural enterprises, the tax burden will depend mainly on two 

factors: the land area (fixed agricultural tax) and the number of employees (income tax 

level). And since gross profit will depend on a particular cultivated crop then under all 

equal conditions (area of land, number of employees), the tax burden in the form of the 

amount of taxes on 1 UAH of gross profit will vary considerably among different 

agricultural enterprises, and such fluctuations will not indicate a concealment of 

taxation.  

In addition, the use of average tax burden across the region and the country as a 

whole as an external criterion of optimality causes some doubts. In general, the 

average is considered to be stable and can be used as a generalization characteristic of 

a statistical aggregate only if the coefficient of variation (the ratio of the mean square 

deviation to the average) does not exceed 33%. The given data shows that this 

condition is not fulfilled, and the average level of tax burden is not representative. This 

assertion is based on the fact that there are significant differences in the levels of tax 

burden in the region; the average level of tax burden in almost every sector is 

determined mainly by one enterprise which has absolute subjective advantages that 

allow it to pay a rather high level of taxes.  

It is necessary to group enterprises according to certain features (regions, 

industries and branches, number of employees, capacity, types of products, etc.) in 

order to establish the real level of possible tax revenues based on the level of 

profitability of various types of resources. 
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In addition, the available variability of the industry in relation to the type of 

product and specific activities and the level of specific profitability should be taken 

into account. 

Group III. Indicators characterizing the level of tax culture of the entity and the 

effectiveness of the work of the state financial control bodies, in the first place, the tax 

authorities. 

 The information about the inspections and debts to the budget should 

characterize the tax history of the enterprise and the effectiveness of the work of the 

bodies of the State Tax Service and other bodies of state financial control. 

For example, various indicators derived from different sources may be used to 

assess the level of personal income tax payrolls, in particular, the use of information 

available at the State Department of Control of Compliance of the Law with Labour 

and police data on the number and results of inspections carried out. The following 

indicators which make it possible to estimate the level of payment of personal income 

tax of certain business entities include the following: 

- average number of staff members; 

- the number of part-time employees; 

- the amount of accrued income for all employees (for a quarter, year); 

- the amount of paid income (for a quarter, a year); 

- the amount of accrued income tax (for a quarter, year); 

- the amount of income tax paid (for the quarter, year); 

- the ratio of accrued income and accrued income tax; 

- the ratio of paid income and income tax paid; 

- average accrued income per worker (for a month, a quarter, a year); 

- a certain amount of paid income per employee (for a month, a quarter, a year) 

- an average monthly salary; 

- an average salary level (in the oblast, country); 

- the amount of wage arrears (at the end of the quarter, year); 

- accrued but not paid wages, the expiration of which has expired (at the end of 

the quarter, year), including the amount of wages, delayed payment of which is more 

than one month; 

- the amount of personal income tax payable (at the end of the quarter, year); 

- the amount of income tax arrears expired (at the end of the quarter, year); 

- the amount of income tax arrears exceeding one month (at the end of the 

quarter, year); 

- the ratio of wage arrears and arrears of personal income tax; 

- number of taxpayer checks of income tax accrual and income over the past 

three years; 

- the date of last check by the tax authorities of the correctness of the calculation 

and payment of income tax of individuals; 

- the results of inspections: financial penalties, financial penalties paid to the 

budget, paid by management of administrative fines; 

- the amount of the accrued and paid penalty for delaying the payment of income 
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tax for the last three years, reference is the amount of the income tax arrears, on which 

the penalty is calculated; 

- the amount of the accrued interest for delaying the payment of personal income 

tax (at the end of the quarter, year); the reference amount is the amount of the tax 

arrears of the income on which the penalty was calculated; 

- the number of inspections carried out by the State Labour Inspection 

Department over the last three years; 

- date of the last inspection by the State Labour Inspection Department; 

- results of inspections: fines were imposed on officials, a criminal case was 

initiated (in the case of closing a criminal case - the amount of arrears of wages). 

The proposed indicators that reflect the main key aspects of the entity's activities, 

can be specified depending on other classification characteristics of tax passports. 

Conclusion. Generalization of the results of this study provides an opportunity 

to determine category ―taxable capacity of a business entity‖ as target identifying 

variable of the business entity‘s resources can be transformed into tax revenues to the 

budgets of different levels under certain conditions of formation and use of the 

resources during normal proceedings of the business entity and the creation by the 

entity added value and maximizing it. 

Based on the place and the role of taxable capacity of a business entity in the 

system of tax administration it is appropriate to classify it for optimal and effective. 

The optimal taxable capacity of a business entity is the maximum possible value of the 

resources of a business entity that can be transformed in the system of taxation of the 

entity into the tax payments in the course of the proceedings of ordinary activities at 

standard conditions and tax effort, the optimal use of resources and added value. The 

factual is the real value of the resources of a business entity that is the subject to 

seizure in the tax system of the business entity in the form of tax payments in the 

course of the proceedings in the normal course of business, under certain conditions, 

the actual formation and use of resources (non-standard) due to the influence of factors 

internal and/or external environment of functioning of the entity in the creation of 

added value 

Solving of the problem of information deficiency when assessing the tax 

potential both at the level of territory (region) and at the level of a business entity 

should be the creation of the system of tax passports. Proper information support of the 

tax planning process at the micro level serves as the basis for a qualitative assessment 

of the tax capacity, the study of the reasons for the deviation of the actual amounts of 

tax revenues from the planned indicators, the development of the basics of 

optimization of tactics and the strategy of tax control. The tax passport allows 

adequately assessing the situation in the country's economic and tax areas and make 

appropriate decisions aimed at raising taxes and fees. However, it may be interesting 

for taxpayers in terms of financial and investment potential of the region, types of 

economic activity and certain business entities. 

It is necessary to introduce the mechanism of certification of business entities at 

the legislative level. The basis for establishing the system of tax passports should be 
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the informational system for assessing tax potential and planning budget revenues of 

different levels in terms of tax revenues based on the information structure of the 

region in the form of a corporate network of government, local self-government and 

state information resources that exist in different departments 

When developing a tax passport, one should not restrict himself to just tax 

reporting, as one can not get full and detailed information on the tax status of a region 

and a particular enterprise. Taking into account the significant analytical orientation of 

tax passports it is proposed to include the following key indicators describing the 

entity, grouped into three groups: group I has indicators that characterize the financial 

status of the entity; group II has indicators that characterize the tax burden of the 

enterprise; group III has indicators that characterize the tax culture of the subject and 

the effectiveness of the state financial control bodies, in the first place, the tax 

authorities. 

Qualitative compilation of tax passports with application of other documents on 

tax administration will help to determine real tax burden of a particular business entity 

and develop directions for its optimization, conduct rational tax policy, ensure the 

necessary amount of tax revenues to the state budget system, create a more objective 

system of intergovernmental fiscal relationships. 
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MĠLLĠ  ĠQTĠSADĠYYATIN  SĠSTEMLĠLĠK XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 
          

1.Milli iqtisadi sistemin məzmunu və ümumi əsasları 
 

Milli iqtisadi sistem dedikdə milli iqtisadiyyatı təĢkil edən təsərrüfatçılıq fəaliy-

yəti  komplekslərinin, xidmətlər, nəqliyyat, elm, təhsil, maliyyə və ümummilli iqtisadi 

idarəetmə sistemlərini və s. özündə birləĢdirən bütün alt sistemlərin məcmusu baĢa 

düĢülür. Milli iqtisadi sistemi təĢkil edən müxtəlif alt sistemlər, onları formalaĢdıran 

iqtisadi proseslər qarĢılıqlı əlaqədə və asılılıqda olub, bir-birilə qarĢılıqlı təsirdədirlər. 

Milli iqtisadi sistemi təĢkil edən komponentlərin hər - birinin öz daxili strukturu, 

sistemi mövcuddur ki,  bu sistemin baĢlıca xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Milli 

iqtisadi sistemi təĢkil edən hər bir alt sistemin öz daxili quruluĢu, xarakterik xüsusiy-

yətləri, özünə xas olan əlaqələndirici mexanizmləri vardir. Milli iqtisadi sistem ən 

mürəkkəb iqtisadi sistem olaraq, özündə texniki və bioloji sistemləri birləĢdirir ki, 

bunlar da texnika və texnologiyaların gün-gündən təkmilləĢdirilməsinə, bitkilər və 

heyvanlar aləminin qarĢılıqlı əlaqələndirilməsini, məqsədyönlü Ģəkildə yönəldilməsini 

tələb edir. 

Özünün təĢkilati-iqtisadi formasından asılı olmayaraq bütün milli iqtisadiyyatlar 

və bunların tərkib elementləri olan iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələri də  sistem 

halında mövcud olub fəaliyyət göstərir. Bütün sistemlərə xas olan mürəkkəblik, sadə-

lik, açıqlılıq, qapalılıq, dinamiklik, inkiĢaf səviyyəsi, əlaqələndirici mexanizmi kimi 

ümumi xüsusiyyətlər cəmiyyətin milli iqtisadi sisteminə də aiddir və müəyyən maddi-

texniki baza əsasında formalaĢır.  

Milli iqtisadi sistemi təĢkil edən iqtisadi sistemlərin ən sadəsi ev təsərrüfatlarıdır 

ki, bunlar da natural təsərrüfatçılıqdan müasir sənaye və emal texnologiyalarına əsasla-

nan əmtəə təsərrüfatçılığı səviyyəsinə qədər ardıcıl inkiĢaf mərhələsinə nail olmuĢdur. 

Müasir dövrdə milli iqtisadi sistemlər təbii və iqtisadi resurslar üzərində qərarlaĢmıĢ 

mülkiyyət formaları və bunun əsasında qurulmuĢ təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin 

mənimsənilməsinə əsaslanan sosial-iqtisadi münasibətlərə, təsərrüfat mexanizmi və 

iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi üsullarına, təsərrüfat subyektləri arasındakı konkret 

iqtisadi əlaqə formalarına görə fərqlənirlər. 

Müasir dövrdə milli iqtisadi sistemlərin formalaĢması və fəaliyyətində bazar 

iqtisadi sistemləri mühüm rol oynayır. Bu sistemlər əmtəə-pul münasibətlərinə və 

xüsusi mülkiyyətə əsaslanmaqla, bazar iqtisadiyyatının qanunauyğunluqları və mexa-

nizmləri ilə tənzimlənməklə yanaĢı, istehsalçı və istehlakçıların nisbi rəqabəti və seçi-

minin mövcud olduğu iqtisadi sistemdir. Bu sistemdə fəaliyyət göstərən istehsalçı və 

istehlakçıların bir qismi tələb və təklif əsasında formalaĢan bazar qiymətləri vasi-təsilə 

lazımi resursları əldə edir, istehsal və istehlak barədə müstəqil qərarlar qəbul etsələr 

də, digər bir qismi isə inhisarçılıqlarla qarĢılaĢaraq bir-baĢa dövlət tənzimi mexa-

nizmlərinin təsiri Ģəraitində fəaliyyət göstərməli olurlar. 

Bir sıra vacib yanacaq-enerji və faydalı qazıntı resursları ilə tam və ya qismən 
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təmin olunan milli iqtisadi sistemlər isə planlı bazar iqtisadiyyatı modelləri əsasında 

formalaĢır və fəaliyyət göstərirlər. Bu iqtisadi sistemdə istehsal vasitələri və digər iqti-

sadi resurslar üzərində xüsusi mülkiyyət bərqərar olsa da, vacib hesab olunan resurs-

ların təminatı milli maraqlar və prioritetlər nəzərə alınmaqla əsas iqtisadi qərarların 

qəbul olunması həyata keçirilir. Burada söhbət iqtisadi fəaliyyətlərin məqsədyönlü 

koordinasiya olunmasından gedir ki, bu da dövlət tənzimlənməsi yolu ilə həyata 

keçirilir. Ġqtisadiyyatın koordinasiyalaĢma mexanizmində struktur element-lərinin 

nisbəti məqsədli tənzimləmənin xüsusi çəkisinin artması istiqamətində dəyiĢir.  

BaĢqa iqtisadi proseslər kimi tənzimləmə proseslərində də hadisələr dalğavari 

formada inkiĢaf edir. Milli iqtisadi sistemlərin tənzimlənməsini zəruri edən əsas amil-

lərə daima artmaqda olan əhalinin hər nəfərinə düĢən bərpa olunmayan torpaq resurs-

larının getdikcə azalması, ekoloji təhlükələrin getdikcə artması, demoqrafik prob-lem-

lərin mürəkkəbliyi, dünyavi resursların milli iqtisadi sistemlər arasında qeyri - bərabər 

bölüĢdürülməsi və super güclər tərəfindən gün-gündən artmaqda olan iqtisadi libe-

ralizm məsələləri aid edilə bilər.  

Bazar mexanizmlərinə əsaslanan iqtisadi sistemlər istehlakın özü-özünü məhdud-

laĢdırmasına qadir deyil və bu mexanizmlər iqtisadi həyatın bütün sferalarının tənzim-

ləyicisi kimi yaramır. Bütün bunlar təsərrüfatçılıq və iqtisadi mexanizmlərdən istifa-

dəyə yeni yanaĢmaları tələb edir ki, bu da iqtisadiyyatın  real sektorunun fəaliyyətin və 

onun obyektiv tendensiyalarına adekvat olan iqtisadi prinsiplərin reallaĢdırılmasını 

tələb edir. Ġstənilən iqtisadi sistemin əsasını təĢkil edən ən vacib məsələlərdən biri olan 

nə istehsal etmək, nə qədər istehsal etmək və necə istehsal etməklə bölüĢdürmək məsə-

ləsi dövlətləĢmiĢ iqtisadiyyatda dövlət sektoru kimi tətbiq edilərək həll oluna bilər. 

DövlətləĢmiĢ iqtisadiyyatda və dövlətin iqtisadi rolunun və funksiyalarının nəzəri 

baxıĢlarda əks olunması, onun iqtisadi həyatımıza müdaxilə etməsi və bu müdaxilənin 

miqyası və dərinləĢməsi müvafiq inkiĢaf mərhələlərində dəyiĢmiĢdir. DövlətləĢmiĢ 

iqtisadiyyatdan dövlətsizləĢmiĢ iqtisadiyyata keçid vasitəsilə bazar tipli qarıĢıq iqti-

sadiyyata keçid cəmiyyətin iqtisadi həyatında dövlətin tam təcrid olunması demək 

deyildir. Bu fikirləri heç bir müasir iqtisadi məktəblər öz nəzəri baxıĢlarında birtərəfli 

qəbul etmirlər.  

Ġqtisadi həyatda dövlət müdaxiləsinin konkret miqyas məsələlərinə toxunmaqda 

fərqlənən iqtisadçılar dövlət təsirinin forma və üsullarında fərqlənə bilirlər. Bütöv-

lükdə bütün Qərb iqtisadiyyatı ölkələri bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində dövlətin iqtisadi 

rolunu əsaslandırarkən iki konsepsiya ətrafında öz mülahizələrini yürüdürlər. Bu bir 

tərəfdən iqtisadiyyatda dövlət müdaxiləsinin geniĢlənməsini nəzərdə tutan neokeyns-

çilik modeli, digər tərəfdən də ardıcıl olaraq, dövlət tənzimlənməsinin məhdudlaĢ-

dırılmasına çağıran neoklassik modellərdir. Bütün digər nəzəriyyələrin hamısı mahiy-

yətinə görə qeyd olunmuĢ bu iki mövqeyin sintezinə əsaslanır.  

QarıĢıq iqtisadi modelə əsaslanan milli iqtisadi sistemlərdə dövlətin rolu eyni cür 

qiymətləndirilmir. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin iqtisadiyyatında dövlət tənzimlənməsinə, 

cəmiyyətin bu təsirləri qəbul etməsinə və iqtisadi həyatda dövlətin dəstəklənməsinə 

münasibəti fərqlidir. Bu ölkələrdə dövlət müdaxiləsinin forma və üsulları da bir-

birindən fərqlənir. Bu fərqlərin meydana gəlməsi obyektiv qaydada müəyyən olunan 

çoxlu amillərlə bağlıdır və eyni zamanda konkret cəmiyyətlər üçün xarakterik olan 

ənənələr və təsəvvürlərin təsirinə məruz qalır. Bu qeyd olunan təsəvvürlər isə cəmiy-
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yətdə mentalitet kimi tanınmaqdadır. QarıĢıq iqtisadi sistem haqqında vahid fikir 

yoxdur və bu sistemdə iqtisadiyyatın xüsusi və dövlət bölməsi eyni vaxtda fəaliyyət 

göstərir, bazar mexanizmləri ilə yanaĢı, dövlət tənzimi mexanizmlərindən və plan 

mexanizmindən də istifadə olunur, iqtisadiyyatın sosial yönümü güclüdür və sosial 

müdafiə tədbirləri geniĢ miqyasda həyata keçirilir.  

QarıĢıq iqtisadiyyatın fəaliyyət göstərdiyi müxtəlif ölkələrdə iqtisadi, mədəni, 

milli-tarixi inkiĢaf səviyyələrindən, iqtisadi qanunauyğunluqların prinsiplərindən asılı 

olmayaraq milli iqtisadiyyatda dövlətin roluna müxtəlif səviyyələrdə yanaĢılır. Bu 

yanaĢmalar bazar iqtisadiyyatının səmərəli fəaliyyətinə təsir edən hüquqi bazanın və 

sosial mühitin təmin edilməsi üçün qanunvericilik bazasının yaradılması, rəqabətin 

dəstəklənməsi və bazar mexanizmlərindən istifadəni təmin etmək, sosial təminatların 

yaradılmasına yönəldilmiĢ və sosial müdafiəyə ehtiyacları olan müxtəlif ictimai 

qruplar üçün gəlirlərin və maddi nemətlərin yenidən bölgüsünə təsir etmək, milli məh-

sulun strukturunun optimal hədlərə uyğun dəyiĢdirilməsi üçün resursların bölüĢdürül-

məsini tənzimləmək, iqtisadi konyukturanın dəyiĢdiyi Ģəraitdə və eyni zamanda iqti-

sadi fəallığı artırmaq üçün iqtisadi stabilləĢməni təmin etmək, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

dəstəklənməsi kimi iqtisadi funksiyaların həyata keçirilməsiylə əlaqədardır. 

 

2. Milli iqtisadi sistemin açıqlıq xüsusiyyətləri 

 

Milli iqtisadi sistemin açıqlılığı keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətlərinə malik 

olub, keyfiyyətcə beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərini mümkün qədər dolğun 

reallaĢdıran və beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müxtəlif formalarından geniĢ 

istifadə imkanlarına, kəmiyyətcə isə xarici ticarət dövriyyəsinin ümumi daxili məhsul-

da kəmiyyət xarakteristikasına əsaslanır ki, bunların da iqtisadi təhlükəsizlik baxı-

mından məhdudiyyətli və məhdudiyyətsiz açıqlıq Ģəraitinə diqqət yetirilməlidir. Məh-

dudiyyətsiz açıqlıq Ģəraitində iqtisadi münasibətlərin bütün subyektləri dünya maliyyə 

və əmtəə bazarlarında əməliyyatlar həyata keçirdiklərindən, bunların da hazırda kiçik 

və böyük açıq iqtisadiyyata aid olduqlarını fərqləndirmək qəbul olunmuĢdur. Kiçik 

açıq iqtisadiyyat kiçik ölkənin iqtisadiyyatı olduğundan dünya əmtəə dövriyyəsində, 

həmçinin yığım və investisiyalarda onun rolu kiçikdir. Böyük açıq iqtisadiyyat dünya 

investisiyaları və yığımlarının əsas hissəsinə malik olan ölkənin iqtisadiyyatıdır. Mü-

vafiq olaraq buraya mahiyyət etibarilə valyuta məzənnələrinin formalaĢma meyllərini 

müəyyəniəĢdirən, dünya faiz dərəcəsinə təsir göstərməyə qabil olan böyük ölkələr 

aiddir. Məhz ―açıq iqtisadiyyat‖ və ―azad ticarət‖ tezisləri ikinci dünya müharibəsin-

dən sonrakı dövrlərdə iqtisadi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ böyük dövlətlərin maraqları əsa-

sında ortaya atılmıĢdır. 

Milli iqtisadi sistemlərin açıqlığının artmasında transmilli korporasiyaların 

fəaliyyətinin xüsusi rolu var ki, onlar çoxsaylı xarici törəmə filiallar yaradaraq bu və 

ya digər ölkəyə iqtisadi nüfuzetmə istiqamətindəki himayədarlıq səylərini uğurla 

davam etdirməkdədirlər. Milli iqtisadi sistemlərin açıqlığının artmasında sürətlə inki-

Ģaf edən informasiya sistemlərinin də stimullaĢdırıcı rolu böyükdür və internet Ģəbə-

kələrinin sürətlə inkiĢafı isə əslində yeni səviyyədə açıqlıq meyllərinin, baĢqa sözlə 

müasir dünyanın qloballaĢması prosesini yaratmıĢdır. 

Açıq iqtisadiyyat Ģəraitində ixrac, idxal, xarici investisiyalar kimi xarici amillər  
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ölkə daxilində istehsala, gəlirlərin səviyyəsinə və məĢğulluğa, milli makroiqtisadi 

tarazlığa təsir etmək imkanları qazanırlar. Ixrac olunan əmtəələr xarici istehlakçılar 

üçün müsbət meyllər yaratsa da, milli iqtisadi sistemdə istehsalın inkiĢafına, gəlirlərin 

və məĢğulluğun artımına təkan verir.  

Milli istehsala və məĢğulluğa göstərdiyi  müxtəlif təsirlərə görə milli iqtisadi 

sistemlərin açıqlıq məsələləri ziddiyyətlilik təĢkil edir ki, bunun da kökündə ölkənin 

iqtisadi təhlükəsizliyi problemi dayanır. Bu zaman milli iqtisadi sistemlərin təĢkil 

olunduğu sahələrarası sistemlərin qarĢılıqlı asılılığının elə amil və mexanizmlərinin 

qorunması zəruriliyi meydana çıxır ki, açıqlılıq Ģəraitində milli təsərrüfatçılığın mü-

hüm xüsusiyyəti kimi mövcud olan suverenlik itirilməsin. 

 

3. Milli iqtisadi sistemin aqrar və sənaye alt sistemlərinin 

inkiĢaf xüsusiyyətləri 

 

Ġctimai və fərdi tələbatlarımızın ödənilməsində milli iqtisadi sistemin aqrar və 

sənaye alt sistemlərinin xüsusi rolu vardır.  Müasir dövrdə aqrar sahədən əldə olunan 

aralıq və son məhsullar cəmiyyətin istehlak tələbatının 75-80%-ə qədərini əhatə edir. 

Aqrar sahənin özəyini təĢkil edən  kənd təsərrüfatı istеhsаlının səmərəliyi sоn dərəcədə 

milli iqtisаdiyyаtın аyrı-аyrı sаhələrinin kоmplеks  inkiĢаfındаn asılıdır.  Bu  ilk  növ-

bədə  kənd  təsərrüfаtınа tехnikа, kənd təsərrüfatı mаĢınlаrını, yаnаcаq və sürtgü mаtе-

riаllаrı, kimyəvi dərmаnlаr, minеrаl gübrələr, tikinti mаtеriаllаrı, nəqliyyat vasitələri 

və s. avadanlıqlar göndərən sahələrin inkiĢаfındаn və bunlardan istifadə imkanlarından 

dа çох asılıdır. Kənd təsərrüfatının fasiləsiz inkiĢafının dinаmikаsı və tempi kənd 

təsərrüfatı üçün istеhsаl vasitələrini istеhsаl edən sahələrdən və bunların istehsal etdiyi 

məhsulların çeĢid və keyfiyyətindən də asılıdır. Bundan bаĢqа kənd təsərrüfatının 

inkiĢafı kənd təsərrüfatı müəssisələrinə xidmətlər göstərən istеhsаl sferaları və 

sahələrin fəaliyyətindən də asılıdır. Bunlara ilk növbədə kənd təsərrüfatı tехnikаsı, 

maĢın və avadanlıqlarının təmiri üzrə fəaliyyət sahələri, kənd təsərrüfatı müəssisələri 

üçün istehsal və xidmət оbyеktlərini tikən sahələr, kənd təsərrüfatını istеhsаl vasitələri 

ilə təmin edən təchizat sahələri, mаtеriаllar və hazırlanmıĢ məhsulların dаĢınmаsını 

həyata keçirən nəqliyyat sahələri və s. aiddir. 

Bütün bunlаrlа yаnаĢı, sоn məhsulun əldə еdilməsi və bununla da kənd təsər-

rüfatı хаmmаl və mаtеriаllаrındаn səmərəli istifadə olunmasında vаcib rоl оynаyаn 

qida və yüngül sənаyе sаhələrinin də məqsədyönlü inkiĢaf etdirilməsi aqrar sаhənin 

səmərəliyində mühüm rоl оynаmaqdadır. 

Milli iqtisаdi sistemin аyrı-аyrı sаhələrində iхtisаslаĢmаnın gеtdikcə dərinləĢməsi 

və istehsalın təmərküzləĢməsi yuхаrıdа sаdаlаnаn fəaliyyət sаhələri аrаsındа əlаqələri 

dаhа dа intensivləĢdirmiĢdir. Kənd təsərrüfatı istehsalçıları ilə müvafiq növ sənaye 

istehsallarının bazası əsasında aqrar-sənaye kompleksi formalaĢmıĢdır ki, bunun da 

iĢtirakçılarının son məqsədi gəlir əldə etməkdən ibarət olmaqla, qarĢılıqlı əlaqədə və 

asılılıqda olan müxtəlif sistemlərdən ibarətdir. 

Milli iqtisadi sistemin əsas sahələrindən biri kimi sənaye, xüsusən onun ağır 

sənaye sahəsi iqtisadiyyatda geniĢ təkrar istehsalın əsasını təĢkil edir. Milli iqtisadiy-

yatın ağır sənayesi həm özü üçün, həm də iqtisadiyyatın baĢqa sahələri üçün istehsal 

vasitələri istehsal edir. Kənd təsərrüfatını, nəqliyyatı, rabitəni, tikintini, ticarəti maĢın 
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və avadanlıqlarla təchiz edir, milli istehsalın miqyasının artmasının maddi əsasını 

təĢkil edir. Milli sənaye istehsalı əsasən yerli kənd təsərrüfatı xammalını emal edərək 

əhalı və emal sənayesi sahələri üçün xammallar istehsal edir. Ölkə əhalisinin yaĢayıĢ 

vasitələri ilə təminatı daha çox milli sənaye istehsalından asılı olmaqdadır. Milli 

sənaye, xüsusən onun ağır sənaye istehsalı milli kapitalların və əmək resurslarının ölkə 

ərazisində səmərəli yerləĢdirilməsinə, təbii sərvətlərdən məqsədyönlü istifadə edilmə-

sinə, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsinə birbaĢa təsir edir. Milli 

sənaye ölkənin müdafiəsi üçün zəruri olan müasir hərbi texnikanın baĢlıca növlərini və 

vasitələrini istehsal edir. 

Milli  sənaye istehsalı bir sıra maddi-texniki və sosial-iqtisadi xüsusiyyətlərə 

malikdir. Maddi-texniki xüsusiyyətlərə milli kapitallar və elmi potensiallar əsasında 

yaradılan texnikanın və texnologiyanın xüsusiyyətləri, maĢınlar sisteminin orijinallığı, 

iĢ Ģəraitləri və s. aiddir. Milli  sənaye istehsalının sosial-iqtisadi xüsusiyyətlərinə iqti- 

sadi sistemin orijinallığı, milli iqtisadiyyatın iqtisadi mahiyyəti, ictimai-tarixi xarak-

teri, eniĢ təkrar istehsalda yeri və rolu, əhalinin məĢğulluğu, gəlirləri və s. daxildir. 

Maddi-texniki xüsusiyyətlər özündə milli sənaye istehsalının iqtisadi xarakterini 

tam aĢkar edə bilmir. Dünya sənaye istehsalın tarixi çox qədim olsa da, milli sənaye 

istehsalı tarixən yaxın dövrlərdə meydana gəlməyə baĢlamıĢdır və onu təkcə hazır 

məhsul almaq üçün xammalı emal edən təsərrüfat sahəsi kimi təsəvvür etmək olmaz. 

Milli sənaye istehsalı xammal hasil edən sahələrlə yanaĢı, emal sahələrini də özündə 

birləĢdirməklə sənaye istehsalında maĢınlı texnologiyalara əsaslanan dəzgahqayırma, 

cihazqayırma, maĢınqayırma və s. sahələrin də inkiĢaf etdirilməsinə əsaslanmalıdır ki,  

bu da milli sənayenin sahə strukturunu formalaĢdırır. 

Cədvəl 1. 

Azərbaycanda sənaye istehsalının sahə strukturu, ümumi yekuna nisbətən, 

müvafiq illərin faktiki qiymətləri əsasında, faizlə 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bütün sənaye 100 100 100 100 100 100 100 100 

Mədənçıxarma sənayesi 78.9 80.5 78.8 77.2 73.0 67.0 69.8 73.9 

Emal sənayesi   15.9 14.3 15.3 16.5 20.2 24.3 22.9 20.4 

Qida məhsullarının istehsalı         1.5 1.5 1.5 1.7 2.0 2.5 4.3 3.5 

Ġçki istehsalı 0.6 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 

Neft məhsullarının istehsalı 8.2 7.4 7.3 7.6 9.5 10.1 8.1 6.7 

Kimya sənayesi 0.45 0.6 0.6 0.6 0.82 1.4 1.2 1.4 

Tikinti materiallarının istehsalı 1.7 0.8 1.2 1.2 1.7 1.8 1.3 1.6 

MaĢın və avadanlıqları quraĢdırıl-

ması və təmiri   0.3 0.3 0.4 0.6 0.9 2.7 2.3 1.1 

Elektrik enerjisi, qaz və  buxar 

istehsalı, bölüĢdürülməsi və  təc-

hizatı  4.6 4.7 5.3 5.6 6.0 7.7 6.4 

 

4.9 

Su təchizatı, tullantıların təmizlən-

məsi və emalı 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 0.9 0.8 
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Sənayenin sahə strukturu bütün sənayenin ümumi həcmində ayrı-ayrı sahələrin 

istehsal həcminin xüsusi çəkisi ilə ölçülərək, bütün sənayenin ümumi məhsulunda 

ayrı-ayrı sahələrin payının dəyiĢmə tendensiyalarından asılılığını müəyyən edir. Cəd-

vəldən göründüyü kimi sənayenin sahə strukturunda mədənçıxarma (hasilat) sənayesi 

ən yüksək xüsusi çəkiyə malik olsa da, son beĢ ildə bu göstərici emal sənayesinin xey-

rinə dəyiĢməkdədir. Bu tendensiyaların qida və yüngül sənaye sahələrində davam 

etdirilməsi bu sahələrin ümumi daxili məhsulun ən vacib multiplikatorlarından birinə 

çevrilməsində mühüm rol oynaya bilərdi. 
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AQRAR SAHƏ ÜÇÜN RƏQABƏT QABĠLĠYYƏTLĠ ĠXTĠSASLI 

KADRLARIN HAZIRLIĞININ ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Kənd təsərrüfatında bazar iqtisadiyyatı strukturlarının inkiĢafı, ilk növbədə, onla-

rın yüksək ixtisaslı mütəxəssislərlə, peĢəkar – ixtisaslı kadrlarla təmin olunmasını tələb 

edir. Belə bir Ģəraitdə iĢçilərin iqtisadi və ekoloji biliklərə yiyələnməsi xüsusilə va-

cibdir. Çünki, kollektivin hər bir üzvü ətraf mühiti sabit saxlamaqla, iĢçi qüvvəsindən 

və istehsal fondlarından daha səmərəli istifadə etməyi bacarmalıdır. 

Bazar iqtisadiyyatı strukturlarının iĢçi qüvvəsi əsasən kənd təsərrüfatında çalıĢan 

iĢçilərin hesabına formalaĢır. Bu baxımdan gələcəkdə qeyd edilən strukturların inkiĢa-

fını təmin etmək üçün peĢəkar – ixtisaslı kadrların hazırlanmasına xüsusi diqqət yetir-

mək lazımdır. Heç təsadüfi deyil ki, bazar münasibətlərinin tələblərinə uyğun biliyə 

malik olmayan, idarəetmə metodunu bilməyən təsərrüfat rəhbərləri və ya kollektiv 

üzvləri rəqabətə dözməyib iflasa uğrayırlar.  

Tədqiqat göstərir ki, bazar münasibətlərinin mahiyyətini lazımınca qiymətlən-

dirməmək gələcəkdə kənd təsərrüfatı sahələrinin inkiĢafında böyük çətinliklər yarada 
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bilər. Buna görə də gözlənilən çətinliklərdən kənarlaĢmaq məqsədi ilə indidən müxtəlif 

təsərrüfatlar üçün ixtisaslı kadrların hazırlanmasına diqqəti artırmaq lazımdır. Çünki, 

kənd təsərrüfatı iĢçilərinin bilik səviyyələrinin yüksəldilməsi onların həyat tərzlərini, 

simalarını, forma və xüsusiyyətlərini tamamilə dəyiĢdirir. 

Son vaxtlar respublikada müxtəlif təsərrüfat formalarının inkiĢafına xüsusi diqqət 

yetirilir. Lakin bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, bu təsərrüfat formalarının inkiĢafı 

ilə yanaĢı diplomlu fermerlərin və digər sahibkarların hazırlanması da ön plana çəkil-

məlidir. 

Təsərrüfatlarda yüksək təhsilli rəhbərlərin, mütəxəssislərin və ixtisaslı kadrların 

olmaması təsərrüfatın səmərəli idarə olunmasına mənfi təsir göstərir, yüksək istehsal 

göstəricilərinə nail olunmur və nəticədə iqtisadi göstəricilər aĢağı düĢür. Bu baxımdan 

iĢçilərin peĢə - ixtisas səviyyəsini yüksəltməkdən ötrü ayrı – ayrı iqtisadi rayonlarda 

təhsil mərkəzlərinin təĢkil edilməsi məqsədəuyğundur. Yalnız bu yolla kadrlar tezliklə 

yeni texnikanın, texnologiyanın sirlərinə yiyələnər və əməyin təĢkilinin yeni forma və 

mütərəqqi üsullarını öyrənə bilərlər. Müxtəlif təsərrüfatlar üçün bu yolla kadr hazır-

lamaq böyük iqtisadi səmərə verə bilər. 

Elmin və texnikanın inkiĢaf etdiyi bir zamanda iĢçilər bir neçə peĢəyə sahib 

olmalıdırlar ki, əmək bazarında rəqabətdə qalib gəlsinlər və öz iĢ yerlərini itirməsinlər. 

Bu baxımdan istehsalatda, iĢçilərin ixtisaslarının artırılmasına xüsusi fikir vermək 

lazımdır. Qeyd edilən qaydada kadr hazırlığı Ģübhəsiz istehsalın səmərəliliyinə müsbət 

təsir göstərər, vaxt itkisini azaldar və əmək məhsuldarlığını xeyli yüksəldər. 

Ġxtisaslı kadrları hazırlayarkən məhsulun saxlanması, emalı və satıĢı ilə əlaqədar 

vacib peĢələrə xüsusi diqqətin artırılması məqsədəuyğundur. Çünki hazırda, bu sahələr 

üçün peĢəkar – ixtisaslı kadrlar çox az hazırlanır. Halbuki, kənd təsərrüfatı məhsulla-

rının saxlanmasına aid maddi – texniki təchizatın inkiĢafı bu sahədə ixtisaslı iĢçilərin 

olmasını tələb edir. ĠĢçilər isə hələlik buna hazır deyildir. Ġstehsalın bu sahəsinin ixti-

saslı kadrla vaxtında təmin olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir və onun səmərəsi 

daha yüksək ola bilər. 

Müxtəlif təsərrüfatlar üçün yeni tipli rəhbər kadrların hazırlanmasının böyük və 

mühüm əhəmiyyəti bir sıra iqtisadi ədəbiyyatlarda qeyd edilmiĢdir, onların peĢəkar – 

ixtisas səviyyəsi tədqiq edilmiĢ və mədəni – texniki səviyyələrinə lazımı qiymət 

verilmiĢ, rəhbərlərin ixtisaslarının yüksəldilməsinə və onların yenidən hazırlanması 

məsələlərinə münasibət bildirilmiĢdir. 

Tədqiqat göstərir ki, təsərrüfat rəhbərlərinin və onun üzvlərinin təhsil almalarını 

vaxtaĢırı yüksək səviyyədə təĢkil etmək üçün hazırkı təhsil sistemlərini yenidən qurub, 

onların maddi – texniki bazasını möhkəmləndirmək lazımdır. Hazırda fəaliyyət gös-

tərən kadr hazırlığı sistemləri dar ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlamırlar. Bu da kollek-

tivlərin iĢinin səmərəli təĢkilinə və fərdi sahibkarlar, kəndli, ailə və ev təsərrüfatlarının 

inkiĢafına mənfi təsir göstərir. Odur ki, gələcəkdə təsərrüfatı sərbəst idarə etmək üçün 

müasir sahibkarların bir çox dar ixtisaslar üzrə peĢələrə yiyələnmələri məqsədə-

uyğundur. 

Hazırda ən çox yayılmıĢ peĢələrə aqronom – iqtisadçı, mühasib, zootexnik, bay-

tar – texnoloq, traktorçu – maĢinist, avtomobil sürücüsü və s. aid etmək olar. Bunlarla 

yanaĢı iĢçilər gələcəkdə bir çox peĢələrə də yiyələnə bilərlər. PeĢələrdən biri əsas, 

digəri isə xidmətedici olmalıdır. Məsələn, mal – qaranın yemlənməsi ilə məĢğul olan 
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iĢçi, eyni zamanda mütləq zootexnikanı, baytarlığı, iqtisadiyyatı və mühasibatı da 

bilməlidir. Bütün bunlarla yanaĢı, onlar kənd təsərrüfatının mexanikləĢdirilməsinə, 

inĢaat iĢlərinə və s. peĢələrə də yiyələnməlidirlər. Belə halda nəinki, peĢəyə yiyələn-

məyin sayı artır, eyni zamanda onun keyfiyyəti də xeyli yüksəlir. Təsərrüfatlarda bazar 

münasibətləri Ģəraitində az iĢçi qüvvəsi ilə çox iĢ görmək üçün iqtisadçi – hesabdar, 

elektrik – qaynaqçı, təmirçi – çilingər peĢələrinə də xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu-

nunla əlaqədar olaraq ixtisaslı kadrların yenidən hazırlanması və onların ixtisaslarının 

artırılması əlaqədar təĢkilatların qarĢısında mühüm məsələ kimi durur. 

Beləliklə, bütövlükdə kənd təsərrüfatı, o cümlədən müxtəlif təsərrüfat formaları 

üçün kadr hazırlığının və onların xidmətlərinin təkmilləĢdirilməsi məsələsi gecik-

dirilməməlidir. Təsərrüfatların və kollektiv  üzvlərinin tələblərinə əsasən, təhsilindən, 

yaĢından və baza ixtisasından asılı olaraq, ixtisaslı kadrların hazırlanmasına, onların 

ixtisaslarının artırılmasına dair müasir təhsil sistemlərinin təĢkili üçün təkliflərin irəli 

sürülməsi vacibdir və təxirə salınmazdır. Odur ki, gələcəkdə kütləvi peĢələr üzrə kadr 

hazırlamaq və ixtisaslarını artırmaq üçün tədbirlər hazırlanıb, əməyin elmi təĢkilinin 

perspektiv formaları ilə əlaqələndirilməlidir. 

Təsərrüfat rəhbərləri və mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, təhsil almağın əsas 

formalarından biri, öz – özünə mütaliə yolu ilə biliyi artırmaqdır. Məhz bu üsulla geniĢ 

informasiyanı, bilavasitə radio – televiziya veriliĢlərindən, alimlərin və mütəxəssislərin 

yerlərdə mühazirə və məsləhətlərini təĢkil etməkdən, təhsil və tədris haqqında bir neçə 

seriya filmlər göstərməkdən, elmi tədqiqat institutlarının, seleksiya və təcrübə stan-

siyalarının nailiyyətlərini nümayiĢ etdirməkdən almaq olar. Təsərrüfat rəhbəri belə 

hesab edir ki, yuxarıda qeyd edilən informasiya mənbələri, dərsliklərin və xüsusi 

kitabların nəĢrindən daha faydalıdır. 

Təcrübə göstərir ki, kollektiv rəhbərlərinin və mütəxəssislərinin ixtisaslarının 

yüksəldilməsi və biliklərinin dərinləĢdirilməsi, istehsalın təĢkilində və idarə edilmə-

sində böyük rol oynayır. Onlar elmin və texnikanın yeni nailiyyətlərini öyrənərək, onu 

istehsalata tətbiq edə bilərlər. Ümumiyyətlə, bazar münasibətləri Ģəraitində iqtisadiy-

yatın və texnologiyanın gediĢində baĢ verəcək dəyiĢikliklər kollektiv rəhbərlərinin və 

mütəxəssislərin yenidən hazırlanmasını tələb edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə təhsil barəsində olan 

yeniliklərin informasiyası özü iĢçiyə ―doğru‖ hərəkət edir. Belə ki, Yaponiyada isteh-

salçılar və təsərrüfat müdirləri arasında biliklərin yayılmasını xüsusi vasitəçi xid-

mətçilər həyata keçirir. Burada kənd təsərrüfatı biliklərini yayan vasitəçi xidmətçilər 

kənd təsərrüfatının tənzimlənməsində ümumi sistemin bir hissəsi hesab edilir və elmin 

nailiyyətlərini kənd təsərrüfatında tətbiq edən baĢ kanallardan biri sayılır. Buna Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyinin bilikləri yayan Ģöbəsi rəhbərlik edir. O, yerlərdə biliklərin 

yayılmasına, xidmətçilərin komplektləĢdirilməsinə, təsərrüfatın iĢinin aparılmasını 

yaxĢılaĢdırmaq üçün nəĢr olunmuĢ kitabçaların yayılmasına, yeni texnikanın, texnolo-

giyanın və xidmət iĢçilərinin hazırlanmasına cavab verir. Bu məqsədlə də xidmət iĢçi-

ləri məsləhətlər verir və geniĢ təbliğat iĢi aparırlar. 

Belə bir tərzdə Yaponiyada kənd təsərrüfatında bilikləri yayan sistem elə qurul-

muĢdur ki, onların bütün bölmələri daima istehsalçı ―axtarıĢında‖ olurlar, daha doğ-

rusu onlar istehsalata, bilavasitə iĢçilərə və fermerə çox yaxın olurlar. 

Məlum olduğu kimi, istehsal vasitələrinin və texnologiyanın inkiĢafı əmək 



113 
 

təĢkilinin səviyyəsindən asılı olaraq iĢçilərin ixtisas istiqamətlərinin dəyiĢməsi, qabaq-

cıl metoda uyğun və yüksək səviyyədə dərslərin aparılmasını tələb edir. 

Dərslərin belə təĢkili keçilən materialların dinləyicilər tərəfindən keyfiyyətlə 

mənimsəmələrinə böyük kömək göstərir və nəticədə yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanır. 

Bazar münasibətləri Ģəraitində kənd təsərrüfatı üçün ixtisaslı kadrların planlı 

surətdə hazırlanması və ixtisaslarının artırılması tələb olunur. Bütün bunlar ondan 

ötəridir ki, təsərrüfat kollektivlərinin rəhbərləri və mütəxəssisləri həyatdan geri qalma-

sınlar, həmiĢə oxusunlar, öz nəzəri – ideya və ixtisas səviyyələrini yüksəltsinlər, elmin 

və qabaqcıl təcrübənin nailiyyətlərinə dərindən yiyələnsinlər və onu istehsalatda fəal 

tətbiq etsinlər. 

Bir çox hallarda əməyin yüksək səviyyədə mexanikləĢdirildiyi bir Ģəraitdə kənd 

təsərrüfatının dərindən ixtisaslaĢdırılması yeknəsək (monoton) iĢlərə gətirib çıxarır. Bu 

da kollektiv rəhbərlərinin və mütəxəssislərin bir neçə iĢ əməliyyatlarını bacarıqla və 

qabiliyyətlə yerinə yetirmələri üçün onların ixtisas səviyyələrinin yüksəldilməsini tələb 

edir. Respublikanın aqrar sahəsi, mütəxəssislərin və kollektiv rəhbərlərinin ümumi orta 

təhsillərinin və texniki – peĢə səviyyələrinin yüksəlməsini tələb edir, onları daima öz 

ustalıqlarını təkmilləĢdirməyə, qabaqcıl təcrübəni mənimsəməyə, ona dərindən yiyə-

lənməyə məcbur edir. Əhalinin təkrar istehsal problemi daxilində ixtisaslı qadın kadr-

lar özünəməxsus yer tutur və onların əməyindən daha səmərəli istifadə edilməsinə 

xüsusi diqqət tələb olunur. Qeyd edilən məsələ mürəkkəb və kompleks xarakter daĢı-

yır. Bu da qadın əmək ehtiyatlarının təkrar istehsalı ilə əlaqədardır. Bu xüsusiyyətlər 

cavan qadınların ərazi cəhətdən yer dəyiĢmələrini (miqrasiyasını), onların ixtisas isti-

qamətlərini, kənddə ixtisaslı qadın kadrların hazırlanmasını, kənd qadınlarının məĢ-

ğulluğunun yüksəldilməsini və onların əməyindən səmərəli istifadə edilməsini özündə 

əks etdirir. Qadın əməyindən istifadə, xüsusilə heyvandarlıq sahələrində kəskin olaraq 

qalır. Çünki heyvandarlıq sahələrində çalıĢan qadınların iĢ Ģəraiti və əmək rejimi son 

dərəcə əlveriĢli deyildir. Bu da gənc qızların heyvandarlıq sahələrinə cəlb edilməsini 

çətinləĢdirir və nəticədə sahənin ixtisaslı kadrlarla təminatını məhdudlaĢdırır. 

Kənd qızlarının nə ixtisas hazırlığı nə də peĢə quruluĢu müasir təsərrüfatların 

tələblərinə cavab vermir. Çünki ixtisasartırma məktəblərinin əksəriyyəti mərkəz 

Ģəhərlərdə yerləĢir, bu da kənd qızlarının qəbul olub oxumalarını çətinləĢdirir. Həm də 

ixtisas məktəblərində, əsasən, kadrlar kiĢi sənətləri və peĢələri üzrə hazırlanır, təcrübə 

göstərir ki, qızlar bu sənətlər üzrə oxumurlar. Digər tərəfdən ixtisas məktəblərinin 

maddi – texniki bazası çox zəif və tədris təsərrüfatlarına lazım olan avadanlıqlar de-

mək olar ki, yox dərəcəsindədir. 

Aqrar sahənin bazar münasibətlərinə keçməsi ixtisaslı kadrların hazırlanmasına 

ciddi təsir göstərmiĢdir. Müxtəlif təsərrüfat formalarının inkiĢafı və iĢçilərə olan tələbi 

də dəyiĢmiĢdir. Buna görə də əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq ixtisaslı kadrla-

rın səmərəli hazırlanması üçün müxtəlif variantların iĢlənib hazırlanması məqsə-

dəuyğundur. ĠĢçi qüvvəsi, o cümlədən ixtisaslı kadrları əmək bazarının tələbləri səviy-

yəsində hazırlamaq məqsədi ilə təsərrüfat tipindən və onların həcmindən asılı olaraq 

proqnozlaĢdırmaya cəhd göstərmək lazımdır. 

Beləliklə, həyat kadrların peĢə tərkibinin kökündən dəyiĢilməsini, yeni tipli 

iĢçilərin hazırlanmasını tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq, istehsalın təmərküzləĢmə 

və ixtisaslaĢma səviyyəsinə uyğun geniĢ təmayüllü iĢçilərə tələbat da dəyiĢilir. Yəni 
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əmək prosesində iĢçilərlə mütəxəssislərin funksiyaları peĢədaxili əlaqə Ģəraitində 

fərqlənir. Göründüyü kimi, müasir təsərrüfatçılıq Ģəraitində, yeni tipli ixtisaslı kadrlar 

tələb olunacaq və onlar müxtəlif istiqamətlərdə formalaĢacaqlar. Buna görə də təsər-

rüfatı sərbəst idarə etmək üçün qısa müddət ərzində kənd təsərrüfatı iĢçilərinin kom-

pleks biliklərə nail olunmasına köməklik göstərmək lazımdır. 

Beləliklə, ixtisaslı kadr hazırlığı, onların yenidən hazırlanması və ixtisaslarının 

artırılması problemi meydana çıxır. Müxtəlif təsərrüfat formalarının inkiĢafı müxtəlif 

tipli ixtisaslı kadrların hazırlanmasını tələb edir. Məsələn, yaxın gələcəkdə kollektiv 

təsərrüfatlarda yenə də ənənəvi peĢəkar kadrlar fəaliyyət göstərəcəkdir, onlara trak-

torçu – maĢinist, sağıcılar, iri buynuzlu mal – qaraya və buzova baxanları aid etmək 

olar. Lakin burada da peĢələrarası əlaqələri (inteqrasiya) inkar etmək olmaz. Çünki 

bazar münasibətləri əmək məsrəflərinin ixtisar edilməsinə, az səmərəli iĢ yerlərinin və 

peĢələrin ləğvinə səbəb olacaqdır. Bu proses hazırda da davam edir, lakin bazar müna-

sibətləri Ģəraitində daha da geniĢlənəcəkdir. Məsələn, iri buynuzlu cavan mal – qaranın 

kökəldilməsi adətən iki peĢə vasitəsi ilə həyata keçirilir – buzova baxan və mala 

baxan, yeni Ģəraitdə bu peĢələr birləĢəcək, iri buynuzlu mal – qaranın kökəldilməsində 

heyvandarlıq – ―ustası‖ peĢəsi yaranacaqdır. Hazırda ayrı – ayrı iqtisadçı alimlər hesab 

edirlər ki, yalnız fərdi sahibkar təsərrüfatları kəndlini torpağın və istehsal vasitələrinin 

sahibi edə bilər. Doğurdan da kəndlilərə bütün məsələlərin həllində böyük sərbəstliyin 

verilməsi öz təsərrüfatlarının sürətlə inkiĢafına səbəb olacaqdır. Ümumiyyətlə 

sahibkarlıq təsərrüfatlarının inkiĢaf etdirilməsi, ixtisaslı kadrların qarĢısında tamamilə 

yeni tələblər qoyacaqdır. Burada müxtəlif iĢçilər formalaĢacaq, onlar ixtisaslı iĢçi 

funksiyaları ilə yanaĢı uçotu – iqtisadçı funksiyasını yerinə yetirəcəklər. 

ĠnkiĢaf etmiĢ Qərb ölkələrində, ixtisaslaĢma və əmək bölgüsü yüksək olan fermer 

təsərrüfatlarında kənd təsərrüfatı iĢlərinin bir hissəsini ixtisaslı muzdlu iĢçilər görür. 

Bizim fikrimizcə bu variantın respublikanın fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarında həyata 

keçirilməsi hələ tezdir. Bunun üçün fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarının fəaliyyəti xeyli 

yüksəlməlidir, onların istehsal səviyyəsi müəyyən həddə çatanadək iĢçilərin bilik 

səviyyələri hərtərəfli və geniĢ surətdə artırılmalıdır. 

Rusiya Elmi – Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Ġqtisadiyyatı Ġnstitutunun apardığı 

hesablamaya əsasən keçmiĢ SSRĠ-də kənd təsərrüfatı iĢçilərinin təhsil hazırlığının orta 

müddəti 9 il təĢkil etmiĢdir. Bu müddət ABġ-da 1959-cu ildə olmuĢdur. Hazırda ABġ-

da bu səviyyə 13 ilə çatmıĢdır. 

Belə ki, birinci variant 9 illik ümumi təhsil məktəblərinə əsaslanır. Bundan sonra 

məcburi olaraq bir illik ―kənd təsərrüfatı‖ ixtisası üzrə nəzəri bilik alır, sonra isə 

Ģagirdlərə kənd təsərrüfatı təhsili vermək hüququna malik olan təhsil müəssisələrində 

onlar iki il təhsillərini davam etdirilər. Təhsil müddəti uğurla qurtardıqdan sonra 

Ģagirdlər imtahan verərək fermer adı alırlar. Sonradan kənd təsərrüfatı təhsilini davam 

etdirməklə ya kənd təsərrüfatı ixtisası alır və ya kənd təsərrüfatı müəssisələrinə rəh-

bərlik etmək hüququna malik olur. 

Ġkinci variantı fərqləndirən cəhət ondan ibarətdir ki, burada təhsil müddəti 

attestat almaqla 10-11 ildir. 

Üçüncü variantda 13 illik baza (gimnaziya) və əvvəlki iki variantda olduğu kimi 

gələcəkdə kənd təsərrüfatı ixtisası almaq nəzərdə tutulur. 

Niderlandda yüksək səviyyəli kənd təsərrüfatı iĢçilərinin və fermerlərin hazırlan-
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ması müxtəlif pilləli kənd təsərrüfatı məktəbləri tərəfindən həyata keçirilir. Burada ən 

aĢağı pilləli məktəblərdə 12 yaĢlı Ģagirdlər öz seçdikləri peĢənin özəlini qoyurlar. 15 

yaĢlı gənclərin əksəriyyəti daha yüksək pilləli məktəblərdə təhsil alırlar. Bu məktəb-

lərin buraxılıĢ müdavimləri öz təhsillərini orta ixtisas təhsili məktəblərində və univer-

sitetlərdə davam etdirirlər. Hazırda Niderlandda fermerlərin ¾ hissəsi kənd təsərrüfatı 

üzrə orta məktəbi bitirmiĢdir, qalanı isə yüksək pilləli kənd təsərrüfatı məktəbini və 

orta ixtisas təhsili məktəblərini qurtarmıĢlar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bazar münasibətləri baxımından inkiĢaf etmiĢ ölkələrin 

heç birində kənd təsərrüfatı üçün peĢəkar-ixtisaslı kadr hazırlanmasında qısa müddət 

tələb olunmur. Baza təhsili əsasən üç variantda götürülür: 9;10-11 və 13 il peĢə təhsili 

olmayan əmək birjalarına müraciət edən iĢsizlər üçün dövlət proqramına əsasən 3-6 

aylıq hazırlıq kursları təĢkil olunur. Rusiya ETKTĠ Ġnstitutunun icarədarlar arasında 

apardığı sosioloji sorğu nəticəsində müəyyən olmuĢdur ki, onların təxminən 65,0 %-i 

baza peĢə təhsilinə malik deyil. Halbuki, icarə təsərrüfatları ən gənc kadrları özündə 

cəmləĢdirmiĢdir. Onların yalnız 15,0 %-i yüksək ustalığa, 66,0 %-i orta və 19,0 %-i isə 

aĢağı səviyyəyə malikdir. Ġcarə kollektivləri rəhbərlərinin təxminən 30,0 %-i iĢçilərin 

hazırkı peĢəyönümlülük səviyyəsinin qeyri-qənaətbəxĢ olduğunu göstərmiĢlər, 42,0 %-

ni isə bu səviyyə tam qane etməmiĢdir. 

Əgər yuxarıda qeyd edilən sorğunu bizim respublikanın kənd təsərrüfatı iĢçilə-

rinə Ģamil etsək, onda görərik ki, onların 70,0 %-i baza peĢə təhsilinə malik deyil. 

ĠĢçilərin 6,0 %-i yüksək ustalığa malikdir. 55,0 %-i orta və 39,0 %-i isə aĢağı 

səviyyəlidir. Təcrübə göstərir ki, fermerlərin əlaqəli (inteqrasiya) peĢə və ixtisas xasiy-

yətnaməsini hazırlayarkən, iĢçilərin kateqoriyalara ayrılmasında irəli sürülən kon-

sepsiyalar mütləq nəzərə alınmalıdır. Bu bölgüyə: ixtisaslı iĢçilər, mühəndis-texniki 

heyət və qulluqçular aiddir. Yeni tipli iĢçilər qeyd edilən kateqoriyaları öz Ģəxsi 

keyfiyyətlərində görməlidirlər. Onlar buna öz bilik və bacarıqlarını artırmaq yolu ilə 

nail ola bilərlər. Əlbəttə, iĢçilər peĢəkar aspektdə universal ola bilməzlər, lakin öz 

təsərrüfatlarında bu və ya digər fəaliyyət növlərinə dair peĢələr üzrə peĢəkar kadrlar 

olub və yenə də fəaliyyət göstərə bilərlər. 

Hazırda müxtəlif peĢə ixtisasları arasında optimal əlaqələrin yaradılması məsələsi 

ən vacib bir problem olaraq qarĢıda durur. 

Bizim fikrimizcə ixtisaslı kadrların və fermerlərin hazırlanması problemini iki 

hissəyə ayırmaq daha məqsədəuyğundur: 

- hazırda iĢləyən ixtisaslı kadrların yenidən hazırlanması və ixtisaslarının artırıl-

ması; 

- gənc ixtisaslı kadrların və fermerlərin hazırlanması. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda iĢləyən ixtisaslı kadrları öyrədərkən çoxsahəli 

sistemə malik xüsusi hazırlıq kurslarının yaradılması yolu ilə getmək lazımdır. Belə ki, 

kadrlar 3-6 ay ixtisaslarını artırandan sonra, onlara təsərrüfatı və icarə kollektivlərini 

idarə edə bilmələri barədə sənədlər verilir. 

Yeni tipli ixtisaslı kadrların hazırlanma prosesi uzun olub, bir neçə mərhələdən 

keçir. Hazırkı Ģəraitdə bu prosesin xarakterik cəhəti - əvvəla təhsil məktəblərində 

alınan bilik və bacarığı istehsalatda, əməli iĢlərdə üzvi surətdə uzlaĢdırmaqdan, ikincisi 

isə attestasiyadan keçmək və hər hazırlıq dövründə ixtisas səviyyəsini rəsmi sənədlə 

təsdiq etməkdən ibarətdir. 
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Kadrların öyrədilməsində əsas Ģərt təsərrüfatda 6-8 ay iĢləməklə üç illik peĢə 

məktəblərini və peĢə liseylərini bitirməkdir. Məhz bundan sonra onlar istehsalın 

müəyyən sahələrinə aid ixtisas adı ala bilərlər. 

Beləliklə, ixtisaslı kadr və fermer hazırlığının formalaĢması üçün 9 illik ümumi 

təhsil bazası əsasında bütövlükdə 9-11 il tələb olunur. AĢağıda kadr hazırlığı siste-

minin nümunəvi sxemi verilmiĢdir (sxem 1). 

Sxem 1.  

Kənd təsərrüfatı üçün ixtisaslı kadr hazırlığı sisteminin nümunəvi sxemi 
 

ĠĢin öyrənilməsinin xa-
rakteri 

ĠĢin praktiki öyrənil-
mə xarakteri 

Təhsil məktəbinin 
növü 

Ġxtisas səviyyəsi 

2-3 il 

Öz təsərrüfatında və ya 
icarəyə götürülmüĢ 
təsərrüfatda sərbəst 
iĢləmək (sınaq müd-

dəti) 

Fermer hazırlayan 
məktəb 

Fermer 

6-8 ay 
Fermer hazırlayan 

kurslar 

Ali məktəblərin, kollec-
lərin nəzdində təhsil 

məktəbləri 

Kursu bitirmək ba-
rədə sənəd 

1-2 il 
Ġcarə kollektivlərində 
və təsərrüfatlarında 

təcrübə 
 

Kənd təsərrüfatı 
üzrə mütəxəssis, 
fermerliyə nami-

zəd 

6-8 ay 

Kənd təsərrüfatı mütə-
xəssisi  üzrə kiçik 
fermer hazırlayan 

kurslar 

PeĢə məktəblərində və 
peĢə liseylərində, kollec-
lərdə, rayon təhsil mər-

kəzlərində xüsusi 
qruplar 

Kursu bitirmək ba-
rədə sənəd 

1 il 

3-5 ay təcrübəni daxil 
etməklə peĢə məktəb-
lərində və peĢə liseylə-

rində təhsil almaq 

PeĢə məktəbi və peĢə li-
seyi 

Bitkiçilik üzrə mü-
təxəssis, heyvan-
darlıq üzrə mü-

təxəssis, kənd tə-
sərrüfatı məhsul-
ları emalı üzrə mü-

təxəssis 

1 il 

2-3 ay təcrübəni daxil 
etməklə peĢə məktəb-
lərində və peĢə liseylə-

rində təhsil almaq 

PeĢə məktəbi və peĢə li-
seyi 

GeniĢ profilli trak-
torçu-maĢinist 

1 il 

1,5-2 ay təcrübəni 
daxil etməklə peĢə 

məktəblərində və peĢə 
liseylərində təhsil 

almaq 

PeĢə məktəbi və peĢə 
liseyi 

III dərəcəli traktor-
çu-maĢinist 

 

 

  

 

 

 

 

Ümumi baza təhsili 9 il 
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Ali məktəblərə daxil olmaq üçün kontingentlər əsasən kənd təsərrüfatı lisey-

lərində hazırlanmalıdırlar. Çünki bu liseylərdə biologiya, zoologiya, kimya və digər 

kənd təsərrüfatı fənləri dərindən öyrənilir. Birillik hazırlıq kurslarında nəzəri və 

praktiki təhsilin alınması, liseyi bitirdikdən sonra kənd təsərrüfatı biliklərinin əsasla-

rına yiyələnməyə, istehsalın müxtəlif sahələrində təsərrüfatların idarə edilməsinə daha 

geniĢ imkanlar yaradacaqdır və ali təhsilin tələbinə uyğun peĢə sisteminə istiqamət-

lənəcəkdir. Bununla yanaĢı orta ixtisas təhsili alan Ģəxslər də ali məktəblərə daxil ola 

bilərlər. 

Əlbəttə yuxarıda göstərildiyi kimi peĢəkar kadr hazırlığının baza təhsil müddə-

tinin aĢağı səviyyədə olması müəyyən obyektiv səbəblərdən irəli gəlir, lakin bazar 

münasibətləri Ģəraitində bu səviyyənin aĢağı düĢməsini heç cür əsaslandırmaq olmaz. 

Digər mühüm tələblərdən biri də kənd təsərrüfatının ixtisaslı kadrlarla təmin 

edilməsidir. Odur ki, kadrlar öz fəaliyyətləri dövründə peĢə və ixtisas səviyyələrini 

artırılmalıdır. Müasir Ģəraitdə bu vəziyyət ixtisaslı kadrların formalaĢması sistemində 

ən zəif hissədir. Lakin formal olaraq kəmiyyətcə bu kadrların sayının həddindən çox 

artırılması da düz deyil, onların hazırlıq keyfiyyəti yüksək olub, tələbata uyğun hazır- 

lanmalıdır. 

Tədqiqat göstərir ki, təhsilin maddi-texniki bazasının inkiĢaf səviyyəsi çox aĢağı-

dır, rayonlarda ixtisasa uyğun müəllim kadrlar çatıĢmır. Eyni zamanda yuxarıdan 

aĢağıya verilən informasiyalar faydalı olmayıb, pilləli prinsip əsasında qurulmuĢdur. 

Hazırda kadrların ixtisaslarının artırılmasında ―Ģəbəkəli‖ sistemdən də istifadə olunur. 

Bu sistem kadrların peĢə və ixtisaslarının yüksəldilməsinə maneçilik törətmir. 
 

Sxem 2.  

Gənclərin kənd təsərrüfatı üzrə ali təhsil almalarına dair  nümunəvi sxem 
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Qeyd etmək lazımdır ki, bazar münasibətlərinə keçid yəqin ki, kənd təsərrüfatında 

ixtisaslı kadrların ixtisasına və onların bölgüsünə öz təsirini göstərəcəkdir. Bu da yeni 

peĢə və fəaliyyət növünün yaranmasını tələb edəcəkdir. Bununla əlaqədar olaraq kənddə 

istehsal və sosial infrastrukturda yeni iĢ yerlərinin açılması meydana çıxacaqdır. 

Beləliklə, bazar münasibətləri kadr hazırlığı sistemlərinin keyfiyyətcə dəyiĢil-

məsinə kömək edəcəkdir. Eyni zamanda daha yığcam təhsil formalarının yaranmasına 

imkan yaradacaqdır. 

Bazar münasibətlərinə keçid Ģəraitində aqrar sahədə aparılan islahatlarla əlaqədar 

olaraq yeni sərbəst istehsal qurumları yaranır. YaranmıĢ bu yeni qurumlar respublika-

nın ərzaq probleminin həllində mühüm rol oynayırlar. Bu qurumlardan bir də 

aqroservis xidmətidir. Müasir Ģəraitdə onların düzgün təĢkili və inkiĢafı ilk növbədə 

peĢəkar ixtisaslı kadrlarla təminatından xeyli asılıdır. Yəni aqroservis xidmətinin 

tələblərinə uyğun olaraq yeni tipli ixtisaslı kadrların hazırlanması və fəaliyyət göstərən 

kadrların ixtisaslarının artırılması tələb olunur. 

Təsərrüfat formalarının istehsal istiqamətlərindən asılı olaraq, görülən iĢlərə 

texniki, kimyəvi, meliorativ və digər xidmətlər göstərmək üçün aqroservislərdə texni-

kanı və texnologiyanı dərindən bilən yeni tipli ixtisaslı kadrlar olmalıdır. Bu kadrlar 

yüksək ixtisasa malik olub, peĢəkar hazırlıqlı və bir çox əlaqəli peĢələrə yiyələnmə-

lidirlər ki, əmək bazarı rəqabətinə cavab verə bilsin. Odur ki, gələcəkdə nəinki, aqro-

servisə xidmətlər üçün, eyni zamanda bütövlükdə aqrar sahəni ixtisaslı kadrlarla təmin 

etmək üçün aĢağıdakı məsələlərin həlli çox vacibdir: 

- aqroservis xidmətini inkiĢaf etdirmək məqsədi ilə islahatlardan əvvəl təsərrü-

fatlarda fəaliyyət göstərən ixtisaslı kadrları və Ģəxsi istifadədə olan müxtəlif texnikanı 

və kənd təsərrüfatı maĢınlarının aqroservislərə cəlb edilməsi; 

- aqroservisləri ixtisaslı kadrlarla təmin etmək üçün kənd təsərrüfatında müxtəlif 

ixtisaslar üzrə kadr hazırlayan təhsil müəssisələrinin təĢkili;  

- aqroservis xidmətləri üçün rəhbərlərin və mütəxəssislərin hazırlanmasının 

təĢkili; 

-əmək bazarının tələblərinə cavab verə bilən ixtisaslı kadrların hazırlanması və 

yenidən hazırlanması sistemlərinin təkmilləĢdirilməsi;  

- aqroservis xidmətlərində fəaliyyət göstərən kadrlara: aqronomiya, aqrokimya, 

meliorasiya, iqtisadiyyat və s. elmlərin aĢılanması; 

- aqroservis xidmətinin maddi-texniki bazasının modernləĢdirilməsini və kompü-

terləĢməsini nəzərə alaraq geniĢ təmayüllü kadrların hazırlanması; 

- kənd təsərrüfatı istiqamətli ali təhsil müəssisələrində, kolleclərdə müxtəlif peĢə 

və ixtisaslar arasında optimal əlaqələrin yaradılması. 

Yuxarıda göstərilən məsələlərin vaxtında həyata keçirilməsi, hazırlanacaq kadrla-

rın keyfiyyət quruluĢunu yaxĢılaĢdırar, sahibkarlıq təsərrüfatları ilə aqroservislər 

arasında əlaqələri möhkəmlədər və hər il əlavə olaraq kənd təsərrüfatı məhsulları is-

tehsalının artırılmasına imkan yaranar. 

Hazırki təsərrüfat formalarının və aqroservislərin tələbinə əsasən kadr hazırlı-

ğında aĢağıdakı Ģərtlərin nəzərə alınmasını məqsədəuyğun hesab edirik: 

- Ġstehsalın ixtisaslaĢdırılmasından asılı olaraq iĢçilərin sayını, cins və yaĢ tər-

kibini, peĢəsini və s. müəyyənləĢdirmək; 

- Rayon təhsil müəssisələri ilə aqroservis və təsərrüfatların yerləĢdiyi ərazi 
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arasındakı məsafə; 

- Ġxtisaslı kadr və fermer hazırlamaq üçün kurs proqramını mənimsəyə bilən 

səriĢtəli mütəxəssisləri və tədris material bazasının vəziyyətini müəyyənləĢdirmək; 

- Müxtəlif təsərrüfat formalarının tələblərinə əsasən ixtisaslı kadr hazırlayarkən 

onların konkret istiqamətlərini müəyyən etmək; 

- Kadrların təhsil almaları üçün tədris-kurs planı və proqramı hazırlayarkən 

onların ixtisaslaĢma istiqamətini və peĢəkar hazırlıq səviyyəsini, yaĢ həddini nəzərə 

almaq. 

Fikrimizcə, gələcəkdə ixtisaslı kənd təsərrüfatı kadrlarının hazırlanma mənbəyi 

aqroliseylər olmalıdır. Liseydən sonra birillik hazırlıq kurslarında kənd təsərrüfatı 

elmlərinin nəzəriyyəsinin və təcrübəsinin öyrənilməsi, Ģagirdlərə kənd təsərrüfatı 

biliklərinın əsasları və müxtəlif sahələrdə təsərrüfatların düzgün idarəedilməsi ilə tanıĢ 

olmalarına imkan verəcəkdir. 

Gələcəkdə kənd təsərrüfatında kadr hazırlığı həcminin və quruluĢunun keyfiy-

yətcə dəyiĢməsi təhsil sistemlərinin yenidən qurulmasını tələb edir. Belə təhsil sistem-

lərinin iqtisadi rayonlarda yaradılması daha məqsədəuyğundur. Bu baxımdan təhsil 

almaq üçün əlveriĢli bazası olan kənd rayonlarında ―Təhsil mərkəzi‖ yaratmaqdan ötrü 

onun nümunəvi modeli aĢağıdakı sxemdə verilmiĢdir (Sxem 3). 

Sxem 3.  

Təhsil mərkəzinin nümunəvi modeli 
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Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

        ---------------Qeyri-sabit, zəif əlaqə 

        _________Sabit, məqsədyönümlü 
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Hər hansı bir kənd rayonunda təĢkil olunacaq təhsil mərkəzinin quruluĢ vahidləri 

əsasən aĢağıdakı kimidir: 

- ixtisasa istiqamətləndirmə xidməti; 

- ixtisaslar üzrə peĢəkar kadr hazırlığı sistemi; 
- dar ixtisaslar üzrə hazırlıq kursu sistemi; 
- peĢə iĢçilərinin və mütəxəssislərin ixtisasartırma sistemləri. 

Hesablamalar göstərir ki, təhsil mərkəzinin təĢkilinə çəkiləcək xərclərin bir 

hissəsi təhsil mərkəzinin maddi-texniki bazasının yaradılmasına və digər hissəsi isə 

cari təhsilə yönələcəkdir. Eyni zamanda hər bir təhsil mərkəzində ixtisaslı kadrların 

keyfiyyət parametrlərinin yüksəldilməsi nəticəsində əlavə olaraq xeyli kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsal olunacaqdır. Əldə edilən gəlir kadr hazırlığı sisteminə çəkilən 

xərclərin hamısını ödəyəcəkdir. 

    

 

Abbasov Sərvər, 

iqtisad elmləri doktoru, dosent, 

Bakı Biznes Universiteti 

 

MÜƏSSĠSƏNĠN MALĠYYƏ DURUMUNUN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Müəssisənin maliyyə vəziyyəti dedikdə onun normal fəaliyyət göstərməsi üçün 

lazımi maliyyə resursları ilə təminatı və onların məqsədyönlü yerləĢdirilməsi və 

effektiv istifadəsi, digər hüquqi və fiziki Ģəxslərlə qarĢılıqlı maliyyə münasibətlərinin 

qurulması, maliyyə dayanaqlığı və tədiyyəqabiliyyəti baĢa düĢülür.  

Ġstehsal, satıĢ və maliyyə fəaliyyəti prosesində kapitalın fasiləsiz dövretməsi baĢ 

verir, maliyyə vəsaitlərinin strukturu və onların formalaĢması mənbələri, maliyyə 

resurslarına tələbat və onun nəticəsi kimi Ģirkətin maliyyə vəziyyəti dəyiĢilir, hansıki, 

xarici təzahür formasında tədiyyəqabiliyyəti çıxıĢ edir.  

Müəssisənin maliyyə vəziyyəti dayanıqlı, qeyri-dayanıqlı və böhranlı ola bilər. 

ġirkətin maliyyə vəziyyəti istehsal, kommersiya və maliyyə fəaliyyətinin nəticələrin-

dən bilavasitə asılıdır. Belə ki, istehsal və maliyyə planının uğurla yerinə yetirilməsi 

Ģirkətin maliyyə vəziyyətinə müsbət təsir edir. Əksinə, məhsulun istehsalı və satıĢı 

üzrə planın yerinə yetirilməməsi nəticəsində gəlirin və mənfəətin azalması, bunun 

təzahürü kimi Ģirkətin maliyyə vəziyyəti və tədiyyəqabiliyyəti pisləĢir. 

Müəssisənin dayanıqlı maliyyə vəziyyəti öz növbəsində istehsal planının yerinə 

yetirilməsinə və lazımi maliyyə resursları ilə təminatına müsbət təsir edir. Ona görə də 

Ģirkətin maliyyə fəaliyyəti onun istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi pul 

vəsaitlərinin planauyğun Ģəkildə daxil olması və xərclənməsinə, hesablaĢma intizamı-

na əməl edilməsinə xüsusi və borc vəsaitlər arasında optimal nisbətin formalaĢmasını 

və onlardan daha səmərəli istifadə olunmasını nəzərdə tutur.  

Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin əsas meyarlarından biri tədiyyəqabiliyyətidir, 

yəni uzunmüddətli öhdəliklər üzrə hesablaĢma qabiliyyətidir. Deməli, o təsərrüfat 

subyekti tədiyyəqabiliyyətli sayılır ki, onun aktivləri xarici öhdəliklərdən (borcundan) 

çoxdur. ġirkətin qısamüddətli öhdəliklərini vaxtında ödəmək qabiliyyəti, yəni cari 

aktivlərin nağd pula çevrilməsi likvidlik adlanır. BaĢqa sözlə, o təsərrüfat subyekti 
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likvid sayılır ki, cari aktivlərini reallaĢdıraraq öz qısamüddətli öhdəliklərini yerinə 

yetirmək qabiliyyətindədir.  

Tədiyyəqabiliyyəti və likvidlik anlayıĢları bir-birinə çox yaxındır, ancaq likvid-

lik anlayıĢı daha geniĢdir. Tədiyyəqabiliyyəti balansın likvidlik dərəcəsindən bilavasitə 

asılıdır. Bundan baĢqa likvidlik təkcə hesablaĢmaların cari vəziyyətindən deyil, həm də 

perspektiv vəziyyəti səciyyələndirir. Əgər tədiyyəqabiliyyəti pul və əmtəə axınları, 

gəlir və xərclər, vəsaitlər və onların formalaĢma mənbələri balansını əks etdirən maliy-

yə vəziyyətinin xarici təzahürüdürsə, onda  maliyyə dayanıqlığı isə onun daxili tərəfi-

dir.  

Dayanıqlığı təmin etmək üçün Ģirkət kapitalın çevik strukturuna malik olmalı və 

hərəkəti elə Ģəkildə təĢkil etməyi bacarmalıdır ki, tədiyyəqabiliyyətini saxlamaq və 

normal fəaliyyət  üçün Ģərait yaratmaq məqsədilə gəlirin xərci daim üstələməsini təmin 

etməlidir [1]. 

Elmi və praktiki tədqiqatlarda əvvəllər monitorinq termini dedikdə ətraf mühitin 

vəziyyəti haqqında informasiyanın emalı prosesi, müĢahidə sistemi və təbiətdə baĢ 

verən insanın təsərrüfat fəaliyyətində yaranan dəyiĢikliklərə nəzarət baĢa düĢülürdü 

[2]. Bazar münasibətlərinin inkiĢafı prosesində monitorinq anlayıĢı milli iqtisadiyyatda 

iĢlədilməyə baĢlandı. O zaman monitorinqə iqtisadiyyatda böhran vəziyyətinin yaran-

ması imkanlarının minimuma endirilməsi və təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsinin 

idarə olunmasının effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə Ģirkətin maliyyə vəziyyə-

tinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaĢdırılması prosesi kimi baxılırdı.  

Müasir iqtisadi tədqiqatlarda monitorinq makro və mikro səviyyədə, maliyyə 

daxil olmaqla iqtisadi proseslərin idarə olunmasının mühüm aləti kimi dəyərləndirilir. 

Belə ki, V.V.Kovalevin fikrincə müəssisənin maliyyə monitorinqini maliyyə menec-

mentinin iri bölməsi kimi səciyyələndirmək olar və onun əsas xüsusiyyəti balansın 

optimallaĢdırılması üzrə qərarın qəbulu,  maliyyə resurslarının cəlb edilməsi və onların 

yerləĢdirilməsi üzrə qərarın əsaslandırılması, operativ uçot məlumatları əsasında  is-

tehsaldaxili fəaliyyətin səmərəli təĢkili, çevik informasiya təminatı və s. məsələlər 

hesab edilir [3]. Maliyyə monitorinqinə analoji yanaĢma M.Ġ.Bakanovun və A.D.ġere-

metin əsərlərində [5] də müĢahidə olunur. 

Bizim fikrimizcə, maliyyə monitorinqinin məzmununa müəssisənin maliyyə 

vəziyyətinin dinamikasiyasına fasiləsiz müĢahidə edilməsi və analitik qiymətləndiril-

məsi informasiyanın operativ toplanması və Ģirkətin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətini 

xarakterizə edən əsas göstəricilərin təhlili və maliyyə vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılmasına 

dair idarəetmə qərarlarının qəbulu daxildir.  

Maliyyə təhlili və maliyyə monitorinqi iki oxĢar və eyni zamanda fərqli anlayıĢ-

lardır. Belə ki, maliyyə təhlili anlayıĢına maliyyə monitorinqindən fərqli olaraq idarə-

etmə qərarlarının qəbulu və onların effektivliyinin qiymətləndirilməsi daxil deyil, o 

yalnız maliyyə qərarlarının qəbulu və icrası üçün baza (ehtiyatların aĢkara çıxarılması) 

rolunu oynayır.  

Beləliklə, maliyyə monitorinqini optimal idarəetmə qərarlarının hazırlanması və 

qəbulu, onların effektivliyinin qiymətləndirilməsi məqsədilə müəssisənin maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin əsas indikatorlarının daim müĢahidə edilməsi, təhlili və 

proqnozlaĢdırılması sistemi kimi səciyyələndirmək olar.  

Müəssisənin dəyərinin idarə olunması üçün istifadə olunan maliyyə metodları 
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üç istiqamət üzrə təsnifləĢdirilir: əməliyyat, investisiya aktivliyi, xüsusi və borc vəsait-

lərinin strukturunun formalaĢması daxil olan dəyər. ġirkətin dəyəri həmin aspektlər 

üzrə cari və gələcək pul axınlarının miqdarı əsasında hesablana bilməz, əksinə  müva-

fiq istiqamət çərçivəsində pul axınları arasında sinergetik effekt var, hansıki  iqtisadi 

tsikllərin müxtəlif fazalarında müxtəlif cür təzahür edir. Məsələn, XX əsrin 80-cı 

illərində dünya iqtisadiyyatının nisbətən qeyri-dayanıqlı dövründə bir Ģirkət çərçivə-

sində biznesin inkiĢafının müxtəlif istiqamətlərinin birləĢdirilməsindən onun mənfi 

xarakteri qeyd edilmiĢ və belə effekt isə «konqlomerat ucuzlaĢma» adlandırılmıĢdır. 

XX əsrin 90-cı illərində dünya iqtisadiyyatının inkiĢaf etdiyi Ģəraitdə Ģirkətlər qlobal-

laĢmanın üstünlüklərindən istifadə edərək öz dəyərini əhəmiyyətli dərəcədə artırmıĢlar 

[6]. Diversifikasiya və beynəlxalq biznesin inkiĢafı nəticəsində  sinergetik effekt müs-

bət olmuĢdu.  

Beynəlxalq Ģirkət üçün bölmələr arasında dəyərin yenidən bölüĢdürülməsinə 

sinergetik effektin əlavə amili kimi baxmaq olar. Ancaq dəyərin yenidən bolusdü-

rülməsindən birbaĢa gəliri törəmə firma götürdüyünə görə bu amilin əhəmiyyətini bila-

vasitə qiymətləndirmək çətindir. Ona görə də sinergetik effektdə belə yenidən bölüĢ-

dürmənin nəticələrinin uçotu qız firmaların maliyyə nəticələrindən onların nəticələ-

rinin çıxarılmasını tələb edir.  

Bu məsələnin həlli maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsini tələb 

edir. Nəticədə Ģirkətin inkiĢaf taktikası və strategiyası iĢlənib hazırlanır, idarəetmə 

qərarları qəbul edilir və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət həyata keçirilir, istehsalın 

iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi ehtiyatları aĢkara çıxarılır, bütövlükdə Ģirkətin 

və onun ayrı-ayrı bölmələrinin fəaliyyətinin son nəticələri qiymətləndirilir.  

Effektiv idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün menecerə və sahibkara Ģirkətin 

maliyyə resursları ilə təminatı, onların yerləĢdirilməsi və istifadəsi, tədiyyəqabiliyyəti 

və kontragentlərlə qarĢılıqlı maliyyə münasibətləri haqqında keyfiyyətli məlumatlar 

almaq və müntəzəm maliyyə təhlili aparmaq vacibdir.  

Əmsalların və maliyyə göstəricilərinin təhlili sayəsində sahibkar (rəhbər) öz 

Ģirkətinin rəqabətqabiliyyətini qiymətləndirə bilər. ġirkətin maliyyə vəziyyətinin təhlili 

metodları məsariflər və mənfəət arasında əlaqəni aydın görməyə imkan verir. ġirkətin 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif növ 

əmsallardan istifadə olunur (ġəkil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. Müəssisənin maliyyə göstəricilərinin qarşılıqlı əlaqəsi 

Əməliyyat fəaliyyətlərinin 

göstəriciləri 

Aktivlərin və xüsusi kapitalın 

mənfəət göstəriciləri 

Kapitalın struktur göstəriciləri 

Bazar göstəriciləri 

Aktivlərdən istifadənin effektivlik 

göstəriciləri 

Likvidlik göstəriciləri 
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Müəssisənin balansının likvidlik dərəcəsinin təhlili üçün manipulyasiya etmək 

lazımdır [7].  

1. Aktivin maddələrini səviyyəsinə görə bölmək: 

- ən likvid aktivlər; 

- tez reallaĢan aktivlər; 

- yavaĢ reallaĢan aktivlər; 

- çətin reallaĢan aktivlər; 

2. Öhdəliklərin ödənilmə təcililiyinə görə passivlərin maddələrini bölmək: 

- ən təcili öhdəliklər; 

- təcili passivlər;  

- uzunmüddətli passivlər; 

- davamlı passivlər; 

Balansın likvidliyini müəyyənləĢdirmək üçün aktiv və passiv üzrə qruplaĢdırma 

məlumatlarının nəticələrini müqayisə etmək vacibdir.  

 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1. КомаеваА.П., Дзагоева М.Р.Дзаксев Адаптивность организоционных 

структур управления предметий. М.: ИНФРА-М, 2015-200с. 

2. Кисалев М.В. Финансы. М.: Финансы и статистика, 2011-507с. 

3. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. М.: Проспект, 2011-504с. 

4. Баканов М.И. Аудит в торговле, М.: Финансы и статистика, 2014-416с. 

5. Шеремет А.Д., Баканов М.И. Теория экономического анализа, М.: Фи-

нансы и статистика, 2011-818с. 

6. Слепов В.А., Екимова К.В., Громова Е.И., Финансовая безопасность Рос-
сии. Вестник Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова 

2012-№3, с 111-115. 

7. Журнал «Экономика и предпринимательство» Москва, 2017, №2, 1233с.  

 

 

Həsənov İsmayıl,  

iqtisad elmləri namizədi, dosent, 

Bakı Biznes Universiteti 

 

TĠKĠNTĠ-ĠNVЕSTĠSĠYА FƏALĠYYƏTĠNDƏ TƏġKĠLАTĠ-ĠQTĠSАDĠ 

TƏDBĠRLƏRĠN ĠġLƏNĠLMƏSĠ 

 

Tikinti məhsulunun hazırlanmasında rеntаbеllik və iĢlərin ritmikliyi, eyni 

zamanda müəssisənin gündəlik fəaliyyəti layihəçilərin və təĢkilаtçılаrın sıх qаrĢılıqlı 

əlaqəsinin olmasını tələb еdir. ĠnvеstisiyаlaĢdırma prоsеsində isə bu həm də lаyihə-

çilərlə menecerlərin əsas vəzifələridir, çünki yüksək dəyərli və uzun müddətə baĢa 

gələn iĢlərdə invеstisiyаlаrın rеаllаĢdırılmаsındаkı əməkdаĢlığın çətinliklərinin nəticəsi 

kimi əmələ gələn səhvlərin düzəldilməsi, sоnrа isə аĢkаr еdilən ziddiyyətlər gələcəkdə 

qurğulаrın istismаrının səmərəliliyini sоn dərəcə mümkünsüz еdə bilər. 

Lаyihəçilərin və təĢkilаtçılаrın qаrĢılıqlı təsiri, kоnsеpsiyаlаrın rаzılаĢdırılmаsı 
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tехnikаsı iqtisаdi lаyihələri birləĢdirən, iĢlərin аpаrılmаsı qrаfiki, invеstisiyа lаyihə-

sinin həyаtа kеçirilməsinin Ģəbəkə mоdеli kоmplеks - invеstisiyа lаyihələndirilməsi 

çərçivəsində məqsədyönlü həll еdilir. 

Hər bir invеstisiyа lаyihəsi həcmindən, mürəkkəbliyindən, qoyulma Ģərаitindən 

аsılı оlmаyаrаq sеçilən tехnоlоgiyаyа uyğun həyаtа kеçirilməlidir. Tехnоlоgiyа dedik-

də аrаlıq və yа sоn nəticənin аlınmаsınа yönəldilən, müəyyən hərəkətin аrdıcıllığı bаĢа 

düĢülür ki, bizim hаldа bu аĢаğıdаkılаr оlа bilər [1, səh.36]: 

- lаyihənin tехniki-iqtisаdi əsаslаndırılmаsının iĢlənməsi; 

- iĢçi lаyihə-smеtа sənədlərinin hazırlanması; 

- tikinti (yеnidənqurmа); 
- tехnоlоji аvаdаnlığın qurаĢdırılmаsı və məhsulun sınaq pаrtiyаsının burахılıĢı; 

- məhsulun burахılıĢı. 

TəĢkilаti tələblər kоmplеks lаyihələndirmə sistеmində tədbirlərin rоlunа və mə-

sələlərin həllində аrdıcıl yаnаĢmаnın охĢаr məntiqinə əsаsən fоrmаlаĢа bilər. Оnа görə 

də təĢkilаtçılаrdаn və yа iĢlənilən təĢkilаt sənədlərindən aĢağıdakılar tələb оlunur: 

- lаyihə məsələlərinin həllində sistеm təhlilinin tətbiq еdilməsi; 

- lаyihəçinin təqdimatına əsаslаnаn, «məqsəd-prоsеs-təĢkilаt»ın funksiоnаl аsılı-

lığı hаqqındа kоnsеpsiyаnın yаrаdılmаsı; 

- invеstisiyаların iqtisadi-riyаzi əsаslаndırılmаsı; 

- rеаllаĢdırılmа prоsеsinə dахil оlаn əks əlаqənin tənzimlənməsi sistеmi. 

Ġnvеstisiyа prosesinin təĢkilində, onun irəliyə doğru hərəkətində dəyiĢilən məq-

sədlərin və təĢkilati məsələlərin kəmiyyət və keyfiyyət хаrаktеristikаlаrı üzrə müхtəlif-

lik əmələ gəlir ki, bu dа rаzılаĢmаnın Ģərtlərini mürəkkəbləĢdirir. Ġnvеstisiyаlаrın təĢ-

kili prаktikаsındа məqsədlər və istehsal gücləri аrаsındа хüsusi təĢkilati həllərin tətbi-

qindən nisbi uyğunluq əldə еdilə bilər. 

Tikinti məhsulunun gələcəkdə istehsalının tempi ilə хаrаktеrizə оlunа bilən ritm-

liliyi qоyulаn məqsədlərə uyğun güclərin prоpоrsiоnаllıq səviyyəsi lаyihələndirilən 

ritmin əvvəlcədən müəyyən оlunmаsını tələb еdir. Оnа görə də lаyihələndirmə mərhə-

ləsində tехnоlоji ilkin Ģərtlərin müəyyən еdilməsi, хidmətlər bаzаrındа еtibаrlılığın və 

fаydаlılığın qiymətləndirilməsinə nəzаrət еdilməsini məqsədyönlü еdir. 

Ġnvеstisiyа prоsеsində ritmlilik lаyihə ritminə uyğun gələn invеstisiyа prеdmе-

tinin rеаllаĢdırılmаsı ilə хаrаktеrizə еdilir. Ritmli rеаllаĢdırmа güclərin və məqsədlərin 

tаrаzlılığı ilə yаnаĢı fəаliyyətin həyаtа kеçirilməsi üçün zəruri, müvаfiq tехniki və 

məntiqi qаydаnı tələb еdir. Belə olduqda müхtəlif məqsədləri təmin еdən təĢkilаti iĢlə-

rin еyni vахtdа yеrinə yеtirilməsi bütün mаnеələrin vахtındа ləğvini təmin еdər. 

Ġstеhsаlın təĢkilində pаrаlеllik müхtəlif tехnоlоji prоsеslərin və inĢaat-quraĢdırma 

аvаdаnlıqlаrın uyğunlаĢdırılmаsı ilə оnun iĢinin rеjiminə uyğun həyаtа kеçirilməsi 

təmin еdilir. Ġnvеstisiyа prоsеsinin təĢkilində pаrаlеllik prоsеsin müхtəlif mərhələlərin-

də iĢin yеrinə yеtirilməsində, təĢkilаtın pаrаlеl Ģəkildə yüklənməsi, müхtəlif хаrаktеrli 

lаyihə və tikinti iĢlərinin pаrаlеl yеrinə yеtirilməsi dеməkdir. 

Ġstеhsаl prоsеsinin təĢkilində fаsiləsizlik iĢ yеrlərinin fаsiləsiz yüklənməsi və is-

tеhsаl sаhələri vаsitəsilə əmək əĢyаlаrının bərаbər (оptimаl dərəcədə fаsiləsizlik) kеç-

məsində əldə еdilə bilər. Invеstisiyа prоsеsinin təĢkilində fаsiləsizlik prinsipinin həyаtа 

kеçirilməsi bаĢlаnmıĢ хüsusi məqsədlərin fаsiləsiz yеrinə yеtirilməsinin аrdıcıllığını 

tələb еdir və yа iĢləri gеniĢləndirən müəssisənin (təĢkilаtın) dаimа yüklənməsi Ģərti 
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kimi qəbul oluna bilər [2, səh.78]. 

Sistеm təhlili çərçivəsində tədqiqаtın aparılması və mürəkkəb prоsеslərin mоdеl-

ləĢdirilməsinin хətti təqvim qrаfiklərinin qurulmаsı müəyyən tələblər irəli sürür.  Bu 

isə iĢlərin gələcəkdə yеrinə yеtirilməsinin rеаl qiymətləndirilməsini qеyri-mümkün 

еdir. Хətti təqvim plаnı fəаliyyətin növləri аrаsındаkı qаrĢılıqlı аsılılığı sаdələĢdirir və 

tехnоlоji əlаqələrdə təhrif еdilmənin əmələ gəlməsi imkаnlаrının qаrĢısını аlır. 

Tехniki təsvirin məhdudluğu və fəаliyyət növlərinin аrtmаsı, аdətən, mоdеlə 

məcburi Ģərt хаrаktеri dаĢıyаn növləri dахil еtməyə imkаn vеrmir. Təcrübə göstərir ki, 

оnlаrın оlmаmаsı ilkin Ģərtlərin möhkəmləndirilməsini zəiflədir və bunun da nəticəsin-

də məqsədlərin rеаllаĢdırmаsı çətinləĢdirər. Göstərilən məhdudiyyətləri nəzərə аlаrаq 

хətti təqvim plаnı invеstisiyа prоsеslərinin lаyihələndirilməsi və təĢkili üçün tövsiyə 

оlunа bilməz. 

Tədqiqаtlar göstərir ki, mürəkkəb sistеmin еlеmеntləri аrаsındа əlаqə qrаfiklərlə 

хаrаktеrizə оlunа bilər. Lаyihəçilər və təĢkilаtçılаr qrаflаr nəzəriyyəsinin öyrənilməsi-

nə əsаsən bеlə nəticə çıхаrdılаr ki, ən məqsədyönlü vəsаit kimi istеhsаlın və inkiĢаf 

prоsеsləri sistеminin mоdеlləĢdirilməsi üçün Ģəbəkə qrаflаrının həmin sistеmin uyğun 

хüsusiyyətləri yахĢı istifаdə оlunа bilər. Mоdеlin pеĢəkаr  sаvаdlı sеçilməsinin qrаf 

mоdеllərində аbstrаksiyаnın təhlükəsi və оnun tətbiqi minimumdur, хətti təqvim plаnı 

üçün хаrаktеrik оlаn məhdudiyyətlər yохdur, prоsеsin sistеmi kоmpütеrə köçürülə və 

оptimаllаĢdırmаyа məruz qаlа bilər [3, səh.114]. 

ġəbəkə  plаnlаĢdırılmаsının ətrаflı təsviri bizim məqsədimiz dеyil və sоnrа yаlnız 

invеstisiyаlаrın təĢkilində istifаdə оlunаn mеtоdikаlаr və tехnikаlara bахılаcаqdır. 

Ġstеhsаlın təĢkili prаktikаsındа Ģəbəkə lаyihələri prоyеksiyа növündə təqdim 

еdilir – məntiqi, müvəqqəti və güclərlə. Ġnvеstisiyа prоsеsinin təĢkilində invеstisiyа 

хərclərini, həmçinin məntiqə və vахt üzrə bölünməsinə uyğun dеtаllаĢdırmаq məqsəd-

yönlüdür. Bеlə həllin köməkliyi ilə vахt prоsеsindəki ахınа uyğun, хərclərin dəyiĢil-

məsinin sаycа əhəmiyyətini аlmаq üçün əsаs yаrаtmаq оlаr. Prаktikаdа invеstisiyа 

prоsеsini mоdеlləĢdirmək üçün müхtəlif həllər tətbiq еdirlər.  

Ġnvеstisiyа prоsеsinin mоdеlləĢdirilməsi üçün iĢlər üzrə Ģəbəkə qrаfikinin tətbiq 

еdilməsi məqsədəuyğundur. Оnun təsviri tехnikаsı Ģəbəkə qrаfiklərinin digər tipləri ilə 

müqаyisədə əlаvə infоrmаsiyаnın оlmаsınа imkаn yаrаdır. О, iĢlərin növləri аrаsındа 

məntiqi əlаqələrin göstərilməsi və kritik yоllаrın müəyyən еdilməsi üçün yаrаrlıdır. 

ĠĢlər üzrə Ģəbəkə qrаfikinin böyük üstünlüyü оndаn ibаrətdir ki, оnun iĢlənməsi üçün 

hеsаblаmа tехnikаsını müqаyisəçə sаdə formada da qоĢmаq оlаr və fаktiki məlumаt-

lаrа əsаsən müəssisənin istismаrı üçün iĢlənə bilər. 

Vахt çərçivəsində prоsеsin ахınının plаnlаĢdırılmаsı iĢlərin yеrinə yеtirilməsi 

аrdıcıllığının müəyyən еdilməsinə və iĢlərin zəncirinin cəminə əsаsən qurulur. Müvəq-

qəti pаrаmеtrlərin miqdаrcа müəyyən еdilməsi üçün lаyihəçi stохаstik və dеtеrminativ 

mеtоdlаrı аrаsındа sеçim еtməlidir. Stохаstik plаnlаĢdırmа vахtı qеyri-müəyyən əhə-

miyyəti ilə əməliyyаt аpаrır; аyrıcа iĢlərin və bütün prоsеsin vахt göstəriciləri еhti-

mаlının  dəyiĢilən kəmiyyəti kimi düzəldilir. 

ġəbəkə plаnlаĢdırılmаsındа ümumi qаydа оndаn ibаrətdir ki, vахtın əhəmiy-

yətinin dеtеrminativ qaydada müəyyən еdilməsindən о vахt istifаdə оlunur ki, əməliy-

yаtlаrın yеrinə yеtirilməsinin vахtınа tələbаtı tехniki nоrmаlаrа əsаsən hеsаblаyırlаr və 

o zaman rеаllаĢdırmаyа təsir еdən bütün аmillər nəzаrət аltındа оlur. 
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Fikrimizcə bir hаldа ki, invеstisiyа prоsеsinin təĢkilində həmin iki Ģərtdən hеç 

biri təmin еdilə bilinmir, оndа vахtın qеyri-müəyyən əhəmiyyətinə əsаslаnаn stохаstik 

plаnlаĢdırmаnın tətbiqi tövsiyə еdilə bilər. 

Ġnvеstisiyа prоsеslərinin mоdеlləĢdirilməsində Ģəbəkə plаnlаĢdırılmаsının miqyа-

sının və хüsusi Ģəbəkə qrаfiklərinin iĢlənməsində dəyiĢilməsinin düzgün müəyyən 

еdilməsi əsas məsələdir. Mürəkkəb prоsеsləri lаyihəndirmək üçün, аdətən, tətbiqin 

məqsədindən аsılı оlаrаq müхtəlif miqyаslı Ģəbəkə qrаfikləri iĢlənilir. Ġdаrəеtmənin və 

rаzılаĢdırmаnın əsаsını bütün prоsеs üçün yаyılаn kоmplеks Ģəbəkə qrаfiki təĢkil еdir, 

аncаq аktiv rеаllаĢdırmаnın tənzimlənməsi üçün iri miqyаslı хüsusi Ģəbəkə qrаfikləri 

lаzımdır. 

Sənаyе obyektləri tikintisində invеstisiyаlаĢmanın təĢklində sоn dərəcədə iri 

miqyаslı Ģəbəkə plаnlаĢdırılmаsının tətbiqinə cəhd göstərilməlidir. Lаyihələncirmə 

prоsеsində hər Ģеydən əvvəl prоsеsin kоmplеks Ģəbəkə qrаfiki iĢlənilir, sоnrа isə 

хüsusi Ģəbəkə qrаfiklərini, hаnsı ki, iĢlərin dеtаllаĢdırılmаsı müəyyən kоmplеks Ģəbəkə 

qrаfikinin təĢkilinin fəаliyyətini kоnkrеtləĢdirir və yеrinə yеtirilməsi vахtını müəyyən 

еdir. Kоmplеks Ģəbəkə qrаfikinin sоn iĢlənməsi  Ģərti lаyihələndirmənin həmin mərhə-

ləsində kоmplеks Ģəbəkə qrаfikinə хüsusi Ģəbəkə qrаfiklərinin dахil оlmаsı imkаnıdır. 

Ġnvеstisiyа prоsеsinin gеdiĢində kоmplеks Ģəbəkə qrаfiklərini, yеni və yа dəqiqləĢ-

dirilmiĢ infоrmаsiyаlаrı nəzərə аlmаqlа bir nеçə dəfə düzəldirlər. Birinci iĢləməni 

iriləĢdirilmiĢ göstəricilərlə lаyihənin iĢlənməsində birləĢdirmək məqsədyönlüdür və 

yеnidən iĢlənmə iĢçi lаyihələrinə və dəqiqləĢdirilmiĢ məlumаtlаrа əsаsən аpаrılır. 

Хüsusi Ģəbəkə qrаfiklərinin iĢlənməsi, əvvəlcədən dеdiyimiz kimi, kоmplеkslə pаrаlеl 

həyаtа kеçirilməlidir. 

ġəbəkə plаnlаĢdırılmаsındаn gözlənilən nəticə güclər və vахt üzrə plаnlаĢdırıl-

mаnı, məntiqi qurulmаnın vаhidliyinin təmin еdilməsi, bir-birinə həmin üç prоyеksiyа-

lаrın qоyulmаsınа əsаsən iĢlənmə gеdiĢinin tənzimlənməsidir. ġəbəkə plаnlаĢdırılmаsı 

sistеmində və invеstisiyа prоsеsinin möhkəmləndirilməsində məntiqi plаnlаĢdırılmаnın 

rоlunа əsаsən iĢlərin siyаhısının tərtib еdilməsinin məntiqi Ģəbəkə qrаfikinə məqsəd-

yönlü təqdim еdilən, оnlаrın həyаtа kеçirilməsinin аrdıcıllığını iĢləyən kоnkrеt prоsе-

sin və yеrli məlumаtlаrın хüsusiyyətləri hаqqındа zəruri məlumаtа mаlik оlаn, lаyihə-

çilərin və təĢkilаtlаrın birgə fəаliyyətinin bir-biri ilə qаrĢılıqlı əlаqəli qurulmаsı tələb 

оlunur. 

ġəbəkə qrаfikini qurmаq üçün mütəхəssisin cəlb еdilməsi məqsədyönlüdür. Lа-

kin bеlə olduqda qeyd etmək lаzımdır ki, iĢlərin yеrinə yеtirilməsi qаydаlаrı və оnlаrın 

qаrĢılıqlı əlаqəsinə аid dəyiĢikliklər аncаq lаyihəçilər və təĢkilаtçılаrlа rаzılаĢdırıl-

dıqdаn sоnrа yеrinə yеtirilə bilər. 

Bütövlüyü təmin еtmək üçün iĢlərin siyаhısı iki mərhələdə tərtib еdilir:  

- birinci аddım kimi iĢdə iĢtirаk еdən lаyihəçilər və təĢkilаtçılаr bir-birindən аsılı 

оlmаyаrаq iĢlərin siyаhısını tərtib еdirlər və оnlаrın хüsusi bаcаrığı üzrə invеstisiyа 

prоsеsinin tərkibinə dахil olunur;  

- ikinci mərhələdə hаzırlаnаn siyаhının müqаyisəsinə əsаsən lаyihələndirmənin 

həmin mərhələsi üçün iĢlərin sоn sеçimi iĢlənilir. 

ĠĢlərin yеrinə yеtirilməsinin аrdıcıllığı və оnlаrın qаrĢılıqlı əlаqəsinin аĢkаr еdil-

məsi, əvvəlcədən yеrinə yеtirilən və оndаn sоnrаkı iĢlərin təhlilinin zəruriliyini tələb 

еdir. Həmçinin bu iĢi də lаyihəçilərə və təĢkilаtçılаrа tаpĢırmаq məqsədyönlüdür, çün-
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ki iĢlərin siyаhısının tərtib еdilməsini birgə yеrinə yеtirirlər. Əmələ gələn ziddiy-

yətlərin qаrĢısının аlınmаsınа əsаsən lаyihələndirmənin, həmin mərhələsi üçün iĢlərin 

аrdıcıllığının sоn vаriаntını iĢləmək оlаr. Ġnvеstisiyа prоsеsində əvvəlki və sоnrаkı 

iĢlərə əlаvə оlunаn siyаhı məntiqi Ģəbəkə qrаfikini qurmаq üçün əsаs оlur. 

ĠĢlərin siyаhısındа yеrinə yеtirilməsi vахtının əhəmiyyətini özündə saxlayan 

infоrmаsiyаlаr vеrilir ki, bu dа invеstisiyа prоsеsində bütün tələb оlunаn vахt və оnun 

хüsusi əhəmiyyəti, kritik yоllаrı müəyyən еdilir, iĢ vахtının hеsаblаnmаsı zəruriyyəti 

əmələ gəlir. Sоnrаkı iĢ fаzаsı vахt qrаfikinin iĢlənməsidir. Həmin məsələni Ģəbəkə 

plаnlаĢdırılmаsı ilə məĢğul оlаn mütəхəssislərə sərbəst gücləri оlаn hеsаblаmа  mərkə-

zinə və öz müəssisəsinin mütəхəssislərinə tаpĢırmаq оlаr. Hər bir vаriаntın sеçil-

məsində, iĢlərin vахtını müəyyən еdən mütəхəssisləri təmin еtmək, vахtın qrаfikləri ilə 

tаnıĢ оlmаq imkаnı və zəruri hаllаrdа оnlаrlа lаyihələndirməni rаzılаĢdırmаq lаzımdır. 

Sənаyе tikintisi invеstisiyаlаrının prаktikаsındа lаyihəçilər və təĢkilаtçılаr üçün təĢ-

kilаti tədbirlərin хüsusi plаnlаrı iĢlənilir. Оnlаrın iĢlənməsi üçün invеstisiyа prоsеsinin 

bаĢ müəssisəsi оnlаrın rаzılаĢdırılmаsını təmin еdir və əsаs ilkin məlumаtlаrı vеrir. 

Lаyihələndirmə mərhələsində iriləĢdirilmiĢ göstəricilər üzrə bаĢ mütəхəssisə 

rеаllаĢdırmа mеtоdunа аid təĢkilаt kоnsеpsiyаsının strukturu təqdim olunmalıdır. Eyni 

zamanda ona zəruri plаnlаĢdırılmа Ģərtləri və müvəqqəti pаrаmеtrlər əvvəlcədən dеyil-

məlidir. Lаyihədə yеrinə yеtirilməsi nəzərdə tutulаn məsələlərin ətrаflı izаhınа əsаsən 

tехniki nöqtеyi-nəzərdən dəqiqləĢdirməyə görə iĢlərin icrаsı üçün zəruri vахtı, Ģərаiti, 

güclərin təĢkilаt tədbirlərinin iriləĢdirilmiĢ pаlаnа uyğun nəzаrət еdilməsi həyаtа 

kеçirilməli, sоnrа isə оbyеktiv, subyеktiv və düzgün mаliyyə imkаnlаrı Ģərаitinin yаrа-

dılmаsı hеsаbınа rеаl bаzis təmin еdilməlidir. ĠĢçi lаyihəsinin təĢkilаt tədbirləri plаnın-

dа aĢağıdakılar müəyyən еdilməlidir:  

 iĢlərin bаĢlаnmаsı və qurtаrmаsı vахtı üzrə kоnkrеt əlаqələrdirməyə əsаsən 

pоdrаtçı təĢkilаtın vəzifələri; 

 müəyyən edilmiĢ müddətləri təmin еtmək məqsədilə аyrıcа tikinti müəssisə-

lərinin zəruri güclərə mаlik оlmаsı; 

 pоdrаt müəssisəsi üçün Ģərаitin təmin еdilməsi (məsələn, tikinti mеydаnçаsındа 

аzаd ərаzi, fəhlələr üçün sоsiаl-məiĢət оbyеktləri və s.) və iĢlərin fаsiləsiz yеrinə yеti-

rilməsi. 

Tikinti prоsеsində invеstisiyа prоsеsinin bаĢ lаyihə təĢkilаtı öz əhəmiyyətinə görə 

əsаs rоl оynаyır. Оnun iхtisаslı kаdrlаrlа təmin еdilməsi iĢlərin mаnеəsiz yеrinə 

yеtirilməsi üçün əsasdır. Lakin bilmək lаzımdır ki, hər hаnsı bir təĢkilаt sənədləri «iĢin 

gеdiĢi üzrə» lаyihənin аyrıcа hissələrinin dəyiĢilməsini istisnа еtmir. BаĢ müəssisə və 

оnun hissəsini təsəvvür еdən, vахtın və prоsеsin qrаfikini, dəyiĢikliklərin təsirini qiy-

mətləndirmək üçün ən məqsədyönlü həlləri tаpmаğа cəhd göstərir. BаĢ lаyihə 

təĢkilаtının plаnlаrının iĢlənməsinə оnun tərkib hissələri birləĢir – ümumi vəziyyətin 

qrаfiki və iĢlərin yеrinə yеtirilməsinin təqvim plаnı. 

Ġnvеstisiyаlаrın həcmi üzrə vəziyyətin qrаfiklərinin iĢlənməsi bu vəziyyətlər üçün 

zəruridir: tikintidə iĢtirаk еdən mütəхəssislər üçün dövrü  оlаrаq əvvəlcədən аzаd 

ərаzilərin tutulmаsı: qurğulаrın əmələ gəlməsi hеsаbınа əvvəlki vəziyyətlə müqаyisə 

еdildikdə ərаzinin Ģəkli dəyiĢilir və оnun nəticəsində tikinti mеydаnçаındа nəqliyyаt 

yоllаrının dəyiĢilməsinə gətirib çıxarır. ĠĢlərin yеrinə yеtirilməsinin təqvim plаnı (əv-

vəlcədən burахılаn Ģəbəkə qrаfikləri) qurğulаrın plаnlı tikilməsinin təmin еdilməsinə 



128 
 

хidmət еdir və təĢkilаti tədbirlər plаnınа dахil еdilir. 

ĠĢlərin yеrinə yеtirilməsinin təqvim qrаfiklərinin tərtib еdilməsi məsələlərinin 

pаrаlеl həllinin göstərilməsində məqsəd оndаn ibаrətdir ki, invеstisiyа prоsеsinin bаĢ 

lаyihə təĢkilаtı və yа prоsеslərin tənzimlənməsi qrаfikləri fаktiki vəziyyətin müхtəlifli-

yindən аsılı qurulа bilər. ġəbəkə qrаfiklərinin qurulmаsı məntiqi invеstisiyа prоsеsinə 

bаĢ təĢkilаti möhkəmləndirir. ġəbəkə qrаfiklərinə iĢlərin siyаhısının tərtib еdilməsi 

üçün ilkin infоrmаsiyаlаrı, iĢlərin yеrinə yеtirilməsinin аrdıcıllığını, həmçinin bаĢ lаyi-

hə təĢkilаti (müəssisə) müəyyən еdir. 

Tikintinin idаrə еdilməsinin хüsusi Ģəbəkə qrаfikləri və fаktiki məlumаtlаrın 

istifаdəsi infоrmаsiyаlаrın tikinti prоsеsində dəqiqləĢdirilən müqаyisəli təhlili ilə 

qurulur. Prоsеs ərzində оnlаrın təsirinə görə nəzərdə tutulаn plаnlаrdаn kənаrlаĢmаnın 

qiymətləndirilməsi isə qаrıĢmа imkаnlаrı hаqqındа məsələlərin həll еdilməsinə əsаs-

lаnmаlıdr. Qərаr qəbul еtmək üçün tikinti mеydаnçаsındа kооrdinаsiyа iĢi аpаrılmаlı-

dır ki, bu dа invеstisiyа prаktikаsındа, tikinti mеydаnçаsındа iĢlərin gеdiĢinin qiymət-

ləndirilməsi və tikinti iĢləri gündəliyinə bахılmаsınа əsаsən tехniki rəhbərlərin müĢа-

virəsi növündə həyаtа kеçirilir. Prоsеsin gеdiĢi qrаfikindən kənаrlаĢmаnı və təqvim 

plаnını mülаhizə еdərək аĢkаr еdilən səbəbləri və prоsеs ərzində kənаrlаĢmаnın təsi-

rini, hаbеlə хаrici və dахili Ģərаitdə zəruri dəyiĢiklikləri nəzərə аlаrаq sоnrаkı mər-

hələdə hərəkət müəyyən еdilə bilər. 
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AZƏRBAYCANIN ĠQTĠSADĠYYATININ FORMALAġMASINDA MĠLLĠ 

SƏRVƏTĠN, TƏBĠĠ-ĠQTĠSADĠ EHTĠYATLARININ VƏ  

ĠNSAN KAPĠTALININ ROLU 

 

Hər bir ölkənin iqtisadiyyatının formalaĢması və təĢəkkülü prosesləri onun resurs 

təminatından və milli sərvətlərindən bilavasitə asılıdır. Təbii resurslardan, yeraltı və 

yerüstü milli sərvətlərdən istifadənin səmərəli təĢkili, bu sərvətlərdən qənaətlə istifadə 

olunması yeni texnologiyaların iĢlənməsi, hazırlanması və tətbiqi üçün əlavə stimullar 

yaradır. Həmçinin milli sərvətlər və təbii resurslar ölkə iqtisadiyyatının rəqabətqabiliy-

yətliyinin yüksəldilməsi üçün güclü zəmindir. Strateji Yol Xəritəsinin reallaĢdırılma-

sında təbii sərvətlərdən və xammal ehtiyatlarından səmərəli istifadə, ilk növbədə, ölkə 
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əhalisinin maddi rifahının və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin strateji istiqaməti 

kimi qəbul edilir. 

Milli sərvət anlayıĢı dedikdə istənilən millətin məskunlaĢdığı hər hansı bir 

dövlətin, ölkənin iqtisadi qüdrəti, potensialı olub insanın yaratdığı maddi nemətlər, 

əmtəələr, istehlak materialları və təbiətin insanlara bəxĢ etdiyi ehtiyatlar baĢa düĢülür. 

BaĢqa sözlə, o milli iqtisadiyyatın fəaliyyəti ilə bağlı onun ehtiyatında və fəaliyyət 

dövriyyəsində olan kapital, pul vəsaitləri, valyuta ehtiyatları, qiymətli kağızlar, 

qiymətli metallar, digər fövqəladə hallar üçün nəzərdə tutulmuĢ ehtiyatlar, həmçinin 

təbiətdən qaynaqlanan çox mühüm komponentlər – torpaq və su ehtiyatları, qiymətli 

faydalı qazıntılar, meĢələr və s.-i birləĢdirir.  

Təbii sərvətlərə – bəĢəriyyətin varlığı üçün zəruri olan və təsərrüfatda istifadə 

olunan müxtəlif növ yanacaq, filiz, mineral, meĢə, torpaq və su resursları aid edilir. 

Onların da: tükənməyən (günəĢ, geotermal, külək, nüvə enerjiləri, iqlim, qabarma-

çəkilmə, dəniz cərəyanları), tükənən: (bərpa olunmayan - bütün faydalı qazıntılar; 

bərpa olunan - torpaq, bioloji ehtiyatlar, su enerjisi) növləri mövcuddur.  

Azərbaycan ərazisi dünyanın ən qədim neft çıxarılan bölgələrindən biridir. Zən-

gin neft və qaz yataqları olan bu torpaqlarda gedən bir çox savaĢların da kökündə 

həmin amil dayanmıĢdır. Azərbaycan ərazisinin 2/3 hissəsi neft və qaz yataqları ilə də 

zəngindir. Belə ki, son dövrdə iki böyük neft yatağı (―ġahdəniz‖ və ―Ümid‖) kəĢf 

olunmuĢdur. Ən çox neft və qaz yataqları AbĢeron yarımadasındadır. Cənubi-ġərqi 

ġirvan, Mərkəzi Aran, Qobustan, Ceyrançöl, Acınohur, Siyəzən zonası da neftlə zən-

gindir.  

Dəmir filizləri ilə zəngin DaĢkəsənin ―Dəmir‖ yataqları sənaye əhəmiyyəti kəsb 

edir. Qafqaz regionunda DaĢkəsən dəmir filizi yatağı ehtiyatlarına görə dünyada 

Çindən sonra 2-ci yeri tutmuĢdur. Qızıl yataqları əsasən Kiçik Qafqazın ərazisində, 

xromit yataqları və təzahürlər əsasən Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisindədir. Qeyri-

filiz mənĢəli faydalı qazıntılar Azərbaycanın mineral xammal ehtiyatlarının ümumi 

balansında mühüm rol oynayır. Qaradağ sahəsində sement istehsalına yararlı xammal 

yataqları mövcuddur. AbĢerondakı göllərin müalicəvi palçıqları və suları, Naftalanın 

müalicəvi neft, Naxçıvanın duz mağaraları respublikamızın balneoloji ehtiyatlarına 

aiddir. 

Azərbaycanın ümumi yerüstü su ehtiyatları müxtəlif hesablamalara görə 28,1-

31,7 kub km-dir. Yerüstü su ehtiyatlarını çaylar, göllər, su anbarları və buzlaqlar təĢkil 

edir. Respublikada müxtəlif kimyəvi tərkibli mineral su ehtiyatları da vardır. 

Zənginliyinə görə Azərbaycan ərazisi ―mineral sular muzeyi‖ adlandırılır. Respublika-

nın mineral-xammal bazası təkcə karbohidrogen ehtiyatları ilə bitmir. Ölkənin 450-dən 

artıq qara, əlvan və nəcib metal filizləri, qeyri-filiz xammalı və tikinti materialları, 

yeraltı Ģirin, mineral, termal və yodlu-bromlu sənaye suları və s. ehtiyatlarına malikdir. 

Kəlbəcər rayonundakı Ġstisu, Naxçıvandakı Badamlı, Sirab, ġuĢada TurĢsu və ġirlan, 

Dəvəçidə Qalaltı və Vayxır mineral suları, həmçinin respublikadan uzaqlarda məĢhur-

dur.  Azərbaycan ərazisində irili-xırdalı 8550-dən artıq axar sudan ibarət çay sistemi 

vardır ki, onların bütövlükdə ümumi uzunluğu 33665 km təĢkil edir.  

Ölkənin təsərrüfat fəaliyyətinə təbii ehtiyatlarla yanaĢı istehsal (iqtisadi) ehtiyat-

ları, onların strukturu, optimal istifadəsi daha çox təsir edir və  hər bir ölkə öz iqti-

sadiyyatını ehtiyat potensialından qənaətlə istifadə etmə üzərində qurur. Əsasən isteh-
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sal potensialına daxil olan ehtiyatlar təbii və əmək ehtiyatlarına, investisiya resurs-

larına, informasiya resurslarına, maliyyə ehtiyatlarına bölünür.  

Təbii ehtiyatlar dedikdə, əsas etibarı ilə təbiətdə maddi nemətlərin istehsalı üçün 

formalaĢan və onlardan istifadəsi mümkün olan resurslar nəzərdə tutulur. Təbii resurs-

ların əsas xüsusiyyətləri onlardan istehsal təyinatı üzrə istifadə edilməsi ilə fərqlə-

nirlər. BaĢqa sözlə, təbii resurslardan istifadə dedikdə insan əməyinin və əqlinin tətbiqi 

vasitəsilə yeni məhsulların, maddi nemətlərin istehsali  nəzərdə tutulur. 

Əmək ehtiyatlarına insan resursları, onların intellektual potensialı, yaradıcılıq 

qabiliyyəti və s. daxildir ki, o da özündə insan kapitalının əsasını təĢkil edir.  

Hər bir ölkənin inkiĢaf səviyyəsi və iqtisadi tərəqqisi həmin dövlətin malik 

olduğu təbii sərvətlərindən daha çox onun təhsilinin, elminin səviyyəsi ilə müəyyən 

edilən əmək ehtiyatı insan kapitalidir. Ġnsanın sağlamlığı, bilik, qabiliyyət və bacarığı, 

təcrübəsi müəyyən ehtiyat kimi çıxıĢ edir və insan tərəfindən formalaĢdırılır. Əvvəlki 

dövrlərdən fərqli olaraq indi insanların fiziki gücü deyil, onların əqli, intellektual 

səviyyəsi ön plana keçmiĢdir.  

Beynəlxalq fikir tarixi də sübut edir ki, insan kapitalının inkiĢafında əsas ağırlıq 

elm və təhsilin, ixtisaslı hazırlığın üzərinə düĢür və bir sıra mühüm amillərlə bağlıdır. 

Təhsil – intellektual mülkiyyətin formalaĢdığı, cəmiyyət üzvlərinin dünya görüĢünün, 

mənəvi tələbatlarının ödənildiyi bir sahədir. Ona görə də təhsilin səviyyəsi insanın 

inkiĢaf göstəriciləri içərisində önəmli yer tutur. O ÜDM-nin artımı, əhali gəlirlərinin 

formalaĢması kimi də çıxıĢ edir. Belə ki, elmin məhsulu olan patentlər həm ölkə, həm 

də vətəndaĢlar üçün mühüm gəlir mənbəyidir. Buna görə də iqtisadi inkiĢafın hazırki 

mərhələsində Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi və inkiĢaf strategiyası məsələsinin həlli 

ön plana keçir və xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

―2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiya-

laĢdırılması üzrə‖, ―2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sis-

temində islahatlar üzrə‖, ―Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin 

inkiĢafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı‖, ―Azərbaycan Respub-

likası Prezidenti yanında Elmin ĠnkiĢafı Fondunun yaradılması‖, ―2011-2021-ci illərdə 

Azərbaycan təhsilinin inkiĢafı üzrə Milli Strategiyanın hazırlanması, ―Azərbaycan 

2020: Gələcəyə baxıĢ‖ kimi dövlət proqramlarında insan kapitalının inkiĢafı, bilik və 

informasiyalara əsaslanan inkiĢaf  strateji məqsəd kimi qəbul edilir. 

 Xüsusilə Yol Xəritəsində ölkənin dayanıqlı inkiĢafını və iqtisadi artımın keyfiy-

yətini təmin etmək üçün insan kapitalının formalaĢdırılması və ondan səmərəli istifadə 

əsas prioritet hesab edilir. Bunun üçün insan kapitalının inkiĢafında fasiləsizliyin təmin 

edilməsi, məktəbəqədər və orta təhsil də daxil olmaqla peĢə təhsili və ixtisaslı kadr 

hazırlığının əmək bazarına uyğunlaĢdırılması, eləcə də ―elm-təhsil-istehsal‖ əlaqələri-

nin təkmilləĢdirilməsi məsələləri üzrə ölkədə vəziyyət təhlil edilib görüləcək tədbirlər 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. GöstərilmiĢdir ki, insan kapitalının formalaĢmasında məktəbə-

qədər təhsilin rolunun zəruriliyinə baxmayaraq bu yaĢda uĢaqların məktəbəqədər 

təhsillə əhatə olunma səviyyəsi aĢağıdır. Bu istiqamətdə stimullaĢdırıcı tədbirlər kimi 

bu təhsil müəssisələrinin yaradılması, yüksək ixtisaslı pedaqoqların hazırlanması, 

təhsilin icbariliyi, əmək məhsuldarlığının artırılması üçün iri Ģirkətlərdə belə təhsil 

müəssisələrinin açılması və bu sahədə dövlət proqramlarının hazırlanması nəzərdə 

tutulmuĢdur. 
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Ġnsan kapitalının formalaĢmasında, ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasında, 

yeni biliklərin yaranması və tətbiqində birbaĢa iĢtirak edən ali təhsil mühüm mərhə-

lədir. Ölkədə əmək məhsuldarlığının və iqtisadi artımın yüksəldilməsində fəal iĢtirakı-

nı nəzərə alaraq bu sahədə görüləcək tədbirlər bir baĢa ali təhsilin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi üçün qlobal təhsil məkanına inteqrasiyası və informasiya cəmiyyətinin 

və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın tələblərinə uyğunlaĢdırılmasından asılıdır.  
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“ĠNSAN KAPĠTALI”nın  ĠNKĠġAFININ ĠQTĠSADĠ SƏMƏRƏLĠLĠYĠ 
 

 ―Ġnsan kapitalı‖ nədir?  Ġnsanın Ģəxsiyyət kimi yetiĢməsi və mükəmməl ixtisas 

alması, peĢəkarlığını, bilik və bacarığını daim artırması üçün tələb olunan maddi və 

mənəvi imkandır, investisiyadır, dəstəkdir. 

Bu termini ilk dəfə Teodor ġults iĢlətmiĢdir. Onun davamçısı Heri Bekker ―Ġnsan  

kapitalı‖ anlayıĢını daha dərindən tədqiq etmiĢ və inkiĢaf etdirmiĢdir. 

Ġnsan cəmiyyətinin bütün inkiĢaf mərhələlərində maddi nemətlərin və xidmət-

lərin istehsalında və həyata keçirilməsində baĢlıca amil insan olaraq qalır. Ona görə də  

―Ġnsan kapitalı‖nın düzgün tədqiqi və ona xüsusi diqqət yetirilməsi çox vacibdir. Gö-

ründüyü kimi, insan kapitalının inkiĢafı eyni zamanda iĢ qüvvəsi əmtəəsinin key-

fiyyətinin və rəqabətə davamlılığının da yüksəldilməsi deməkdir. Ġnsan istehsalın baĢ-

lıca amili olmaqla həm də mənfəətin, izafı dəyərin,  bütövlükdə  milli gəlirin yaradıcı-

sıdır.  Kapital dedikdə izafı dəyər gətirən dəyər baĢa düĢülür.  Ġnsan kapitalı məhz bu 

baxımdan öyrənilməlidir.  Ġnsanın özü deyil, onun iĢ qabiliyyəti (əqli və fiziki gücünün 

cəmi  olan iĢ qüvvəsi) əmək bazarında (spesifik bazarda) satılır.  

 Deməli, iĢ qüvvəsi əmtəədir və bütün əmtəələr kimi o,  da ikili xassəyə malikdir: 

dəyəri və istehlak dəyəri vardır. Məhz, iĢ qüvvəsi əmtəəsinin istehlak dəyəri, onun 

alıcısı (sahibkar və ya dövlət,  yəni iĢə götürən) üçün faydalılığı, yəni izafı dəyər yarat-

maq qabiliyyətidir. Ġstehsal amilləri içərisində yalnız iĢ qüvvəsi (insan kapitalı) öz 
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dəyərindən artıq dəyər yarada bilir, çünki iĢ günü zəruri və izafi iĢ vaxtından ibarətdir. 

Bu zaman sərf olunan əmək zəruri və izafi əmək, yaradılan məhsul isə zəruri və izafi 

məhsul kimi öyrənilir. 

Hər bir dövlətin, millətin gələcəyi öz əhalisi üçün yaratdığı sağlam, yüksək təh-

sil,  iĢ qabiliyyətli və peĢəkarlıq Ģəraitindən çox asılıdır. Ən yüksək səmərə gətirən in-

vestisiya  məhz insan kapitalına yatırılandır. Burada investor kimi dövlət  ayrı-ayrı sa-

hibkarlar, müəssisə və təĢkilatlar və s. çıxıĢ edə bilir. 

―Ġnsan kapitalı‖nın inkiĢafında əsas yeri təhsilə qoyulan kapital təĢkil edir, çünki, 

―Təhsil millətin gələcəyidir‖(H.Əliyev, Bakı, 2002). 

Ġnsan amili bütün iqtisadi sistemlərdə əsas və önəmli yer tutur. Həmçinin müasir 

qloballaĢma Ģəraitində insan amili, insan kapitalı xüsusi və əhəmiyyətli rola malikdir. 

Ġnsan kapitalının inkiĢafında yalnız  insanların artımı deyil, həm də Ģəraitləri, yaĢam 

tərzi, təhsili, sağlamlığı və s. nəzərə alınmalıdır. Ġnsan kapitalının  inkiĢafı həm insan-

ların öz  ailələrinin və həm də ölkənin bütövlükdə bəĢəriyyətin taleyinə görə  məsuliy-

yətin artırılması deməkdir. Bu baxımdan insan potensialının inkiĢafı indeksinin (1990-

cı illərdən baĢlayaraq) nəzərə alınması çox vacibdir. Bu indeks insan inkiĢafı sahəsində  

üç əsas istiqamət üzrə ölkənin əldə etdiyi nailiyyət göstəricilərini əks etdirir: sağlam 

həyat tərzi əsasında uzunömürlülük, bilik və həyat səviyyəsi. 

Burada insan inkiĢafı  və onun dayanıqlığı məfhumları fərqləndirilməlidir: 

- Ġnsan inkiĢafı onun potensialının reallaĢdırılmasını əks etdirir; 

- Ġnsan inkiĢafının davamlılığı isə həm hazırda, həm də gələcəkdə inkiĢafın im-

kanlarına malik olmaqla bərabərliyin təmin edilməsini nəzərdə tutur, həmçinin ekoloji 

amili və yoxsulluq problemlərini nəzərə alır. Göründüyü kimi, hər iki konsepsiyanın 

mərkəzində insan durur və ―dayanıqlılıq‖ məfhumu xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Azərbaycanda davamlı insan inkiĢafına yönəldilmiĢ uğurlu dövlət siyasətinin 

həyata keçirilməsi nəticəsində ölkədə  ĠĠƏ (Ġnsan ĠnkiĢafı Əmsalı) sürətlə artmaqdadır.  

BMT-nin BaĢ Qərargahının dərc etdiyi  rəsmi hesabatlarda göstərilir ki, dünya ölkələri 

arasında insan inkiĢafı indeksinə görə 2000-ci illərdə  101-ci olan Azərbaycan, 2010-

cu ildə 67-ci yerə, 2016-ci ildə isə 43-cü yerə qalxmıĢdır.  Nəticədə  Azərbaycan ilk 

dəfə (2010-cu ildə) yüksək insan inkiĢafını təmin edən ölkələr qrupuna daxil edil-

miĢdir. 

Azərbaycanda insan kapitalının inkiĢafına daim xüsusi diqqət yetirilir. Ġnsan 

kapitalı-kapital qoyuluĢlarının xüsusi növü, insan potensialının təkrar istehsalının inki-

Ģafına, iĢ qüvvəsinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə çəkilən məsrəflərin məcmusudur. 

Kapitalın bu növünə adətən ümumi  təhsil və xüsusi xarakterli biliklər, əmək vərdiĢləri 

və təcrübə toplanması aid edilə bilər. Xüsusi sahələrdə insanın fiziki hazırlığı və 

sağlamlığı önəmli olduğu üçün bu yönümdə çəkilən xərclər də insan kapitalına aid 

edilir. Ümumi götürüldükdə insan kapitalını formalaĢdıran fəaliyyət dairələri (elm 

təhsil kompleksi) qeyri-maddi istehsalın investisiya sahələri kimi öyrənilir. Bu yanaĢ-

maya uyğun olaraq insan kapitalı uzunmüddətli iqtisadi resurs kimi nəzərdən keçirilir. 

Öz miqdarına (ölçüsünə) görə insan kapitalı fondları və ona qoyulan vəsait üstün 

sürətlə artır. 

Qeyd etməliyik ki, təhsilin iqtisadiyyatı insan kapitalı probleminin öyrənilməsi 

və tədqiqinin əsas obyektidir. Məsələn, Azərbaycanda 2017-ci ilin dövlət büdcəsində   

təhsilin inkiĢafına xərclər 1742.8 milyon manat  nəzərdə tutulmuĢdur.  Belə ki, təhsil 
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alınmasına sərf olunan məsrəflər əsas fondlara qoyulan məsrəflərdən daha çox gəlir 

gətirir və sərfəlidir. 

XX əsrin baĢlanğıcında və II yarısında  Qərbdə bu problemlə bağlı  bir çox cərə-

yanlar öz nəzəri konsepsiyalarını hazırlamıĢdır.  

Ġnsan kapitalı nəzəriyyəsinin inkiĢafında atılan ilk addımlar T.ġultsun, H.Bek-

kerin,  E.Denisonun, D.Mintserin, M.B.Blauqanin və baĢqalarının adları ilə əlaqədar-

dır. Təsadüfi deyildir ki, bu sahədəki tədqiqatlarına görə H.Bekker iqtisadiyyat üzrə 

Nobel mükafatı almıĢdır. 

Ġnsan kapitalı nəzəriyyəsinə görə əmək haqqının diferensiasiyası insan kapitalına 

investisiyalarda fərqlərin nəticəsi kimi çıxıĢ edir. ĠĢçilərin ixtisas səviyyəsinin artırıl-

masına Ģərait yaradan  müxtəlif tədbirlər və hərəkətlər insan kapitalına investisiyalarla 

gerçəkləĢir. 

Nəticədə iĢçilərin əmək məhsuldarlığının artırılmasına əlveriĢli Ģərait yaranmıĢ 

olur. Nəzəri cəhətdən əmək məhsuldarlığı və müvafiq olaraq əmək haqqı, təhsil, 

səhiyyə və iĢ yerlərinin yerləĢdirilməsinə ayrılan vəsaitdən (investisiyalardan) xeyli 

dərəcədə asılıdır. Qeyd edək ki, hazırda dünyada və həm də respublikamızda iqtisad 

elmində intellektual fəaliyyətin rolu lazımınca qiymətləndirilir, insan amilinə sərmayə 

qoymağın zəruri və yüksək dərəcədə səmərəli olması əsaslandırılır.  

Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Qərb alimləri ilə yanaĢı bir çox rus və azərbaycanlı 

alimlər də  bu problemə həsr edilmiĢ əsərlər yazmıĢlar.   

Ġqtisadiyyatın əsas resursları sayılan əmək, maliyyə, torpaqdan baĢqa  ―bilik‖  

resursu deyilən insan kapitalının formalaĢması məhz  insan kapitalına qoyulan inves-

tisiyalardan çox asılıdır. Belə ki, biliyin əldə olunması, təcrübə, yaradıcılıq potensialı, 

fiziki, mənəvi, psixoloji və sosial, sağlamlıq, mənəvi keyfiyyətlər,  insanın səfərbər 

olunması qabiliyyəti insan kapitalıdır. Bunlar hamısı bilavasitə insan kapitalı daĢıyı-

cısına (sahibinə) öz gəlirini artırmağa imkan yaradan  xassələrin məcmusudur.  Bu 

həm də sahibkar mənfəətinin artırılmasıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, insan kapitalı maddi deyil, onun özü deyil yaratdığı, 

göstərdiyi xidmətlər satılır. Ġnsan kapitalının sahibi onun daĢıyıcısı olmaqla , onun isti-

fadəsinə nəzarət edir. 

Bütövlükdə iqtisadiyyatın, həmçinin müəssisə və təĢkilatların fəaliyyətinin səmə-

rəliliyinin təmin edilməsinə insan kapitalının iqtisadi və elmi-texniki Ģəraitin tələb-

lərinə uyğunlaĢması geniĢ imkanlar açır. Bu zaman insan kapitalına qoyulan investisi-

yaların idarə edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Ġnsan kapitalına qoyulan investisiyaların ən mühüm istiqamətləri:  

 a) ümumi və xüsusi,  b) formal və qeyri-formal,  c) iĢ yerlərində təlim kimi təh-

silə yönəldilmiĢ kapital qoyuluĢlarıdır. Bu cür kapital qoyuluĢları insan kapitalının 

strukturunun yaxĢılaĢdırılması  üzrə kompleks tədbirlərin iĢlənib hazırlanmasını, apa-

rıcı sahələrin aĢkar edilməsini və  məsrəflərin  hesablanmasını tələb edir. 

Ġnsan kapitalına qoyulan  məsrəflərin (investisiyaların) səmərəliliyinin qiymət-

ləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  Burada çəkilmiĢ xərclər və alınmıĢ  nəticə-

lərin müqayisəli təhlili çox önəmlidir. Ġnsan kapitalına qoyulan vəsaitlər əmək məhsul-

darlığını yüksəldir, sabit iqtisadi artıma bilavasitə təsir göstərir. 

Dövlət  Statistika Komitəsinin  məlumatına görə 2017-ci ildə professional mək-

təblərdə  55516 nəfər, universitetlərdə 163779 nəfər,  ümumilikdə isə 239295 nəfər  
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təhsil alanlar olmuĢdur. 1991-ci illə müqayisədə kifayət qədər çox olsa da  bu göstərici 

15-19 yaĢlı əhaliyə görə xeyli aĢağıdır. Faktlar onu göstərir ki, daha  yaxĢı təhsil almıĢ 

adamlar yeni məhsulları və texnologiyanı çox tez mənimsəyirlər, gündəlik  həyatların-

da və  istehsalat praktikasında müvəffəqiyyətlə tətbiq edirlər. Nəticədə isə həm özləri 

ayrılıqda,  həm də bütövlükdə cəmiyyət qazanmıĢ olur. 
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THE ROLE OF MONETARY POLICY IN MAKING MACROECONOMIC 

STABILITY 

                                
Monetary policy consists of the Central Bank's (MB) system of measures for the 

flexible management and stabilization of economic processes. The main objective of 

the monetary policy of the CB is to create new jobs by keeping inflation under control, 

and to create a fertile financial environment in the country to achieve full employment 

and economic growth. In the achievement of these goals, the CBM uses broad money 

regulation. Because the money supply is considered to be an important factor in the 

stability of prices, the overall demand and the balancing of the offer. In other words, 

the increase in the volume of money that does not support real commodity circulation 

is one of the main reasons for inflation.  

Generally, the Central Bank strives to form a price line so that the interests of 

both the producer and the consumer comply with the economic growth. To this end, 

the Central Bank aims at forming a one-digit inflation level [4.p40-67] There is no 

zero inflationary economy in modern economic systems. Because, when the prices are 

low, the producer can not earn enough and the interest in production is reduced. In 

developed countries, annual 3-4 percent inflation is used to stimulate economic 



135 
 

growth. It is important to adapt the money supply to economic conditions for the 

sustainable development of the economy. In order to increase investment activity and 

recovery in the economy during the crisis, the Central Bank increases the money 

supply by stimulating credit operations of commercial banks. This leads to an increase 

in solvent demand. As a result, prices are rising and material interest in increasing 

production volumes. In order to eliminate the stagnation in the construction sector 

after the global crisis in 2008, the ECB has also pursued the goal of granting 

mortgages: mortgage loans will increase the demand for housing. This will result in a 

rise in prices and will make the construction of housing and other related areas 

profitable areas, which will help to invest in investment and increase the number of 

apartments built. As a result, prices will stabilize, and demand for housing will 

improve.  

Nevertheless, the CBA believes it is time to raise the price increase so that the 

growth in production is higher than the rate of growth. Thus, inflation can play the role 

of stimulant. It is not possible for the market economy to rise on a straight line. For it, 

descent is characterized by fluctuations, such as the sea. This is completely normal. 

However, the main issue here is the acquisition of sharp fluctuations (volatility) and 

protection of rhythm. Otherwise, the economic processes will be overcome, as if they 

were stormy in the sea. The solution of this issue is one of the main objectives of the 

monetary policy of the Central Bank. 

In order to avoid storms in the economy, the CBA implements measures aimed at 

increasing the lending operations of banks and reducing high inflation during 

unemployment. Formation of savings by all economic agents by means of a complex 

of measures in the field of regulation of monetary circulation, strengthening of the 

national currency, development of the banking system, establishment of the financial 

market, and the subsequent introduction of these savings into productive investments, 

the Central Bank's currency system, exchange rate policy and currency management 

provides objective security [1.p56-60]. 

Foreign exchange policy is an integral part of the monetary policy aimed at 

balancing assets in foreign and national currencies. This policy was primarily aimed at 

using the exchange rate to determine the optimal inflation level in the republic. The 

implemented monetary policy should also facilitate regulation of currency risks in 

currency markets and commercial activities. As a result of this monetary policy and its 

monetary policy, inflation in our republic was kept at a low level, the exchange rate of 

manat stabilized and its internal turnover was ensured against all foreign currencies 

and all the currency market developments were developed. In accordance with the 

currency legislation, residents and non-residents have been allowed to open currency 

accounts and make their currency transactions.  

Currency relations have relative independence and are realized through 

settlement balance, exchange rate, credit and transaction settlements. Currency 

relations play a key role in improving the economic development of different countries 

and the international economic relations between them. In the system of regulation of 

the economy, monetary policy plays an important role. Currency policy is an important 

component of economic policy and focuses on the fulfillment of its multilateral goals, 

ie strong economic development, stopping the rise of unemployment and inflation, and 
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supporting balance of payments.  

The foreign exchange policy is a combination of the actions applied to ensure the 

internal and external economical stability of the economy in the system of global 

economic relations in accordance with the current and strategic aims of the state, to 

implement international financial and other economic relations.  

One of the main goals in the implementation of the currency policy is to maintain 

the stability of the national currency rate of each state. The exchange rate is called the 

currency of a country expressed in monetary units of other countries. The exchange 

rate can be determined on the basis of demand and supply, or by the government. 

Often the exchange rate is formed on the basis of demand and supply. Therefore, it is 

not a fixed figure because demand and supply in the currency market are changing 

frequently. When the demand is high, the exchange rate is increasing, but on the 

contrary decreases. [2. p 89-123]The exchange rate is a monetary category of specific 

character and expresses the relationship between the national economy and the world 

economy.  

If the main character of any currency is formed within the national economy, its 

size is determined by the international economic transactions in the world market. As a 

result of the interdependence between different national economies in modern times 

and the use of non-redundant credit money in the international circulation, the 

exchange rate is a manifestation of the development of separate national economies, 

reflecting its economic potential in terms of new labor productivity.  

The currency exchange rate is strongly influenced by its role in the production 

sector. The exchange rate as an economic indicator has a significant role in the system 

of international economic integration. Thus, the change in the exchange rate affects the 

price of exported and imported goods, and the competitiveness of national production 

in the world market.  

The nature of the exchange rate is as follows: 

1. For the participants of the transaction: the buyer's price; seller price;  

2. According to the regime used: detected; floating; mixed;  

3. Inflation rate: nominal; real;  

4. For designation: official; market;  

5. According to types of currency transactions: exchange rate of current currency 

transactions; term foreign currency exchange rate. 

The exchange rate differs depending on the currency purchase and purchase. 

When buying a banknote currency, the buyer's price and seller's price arise. The 

seller's price is higher than the buyer's price directly. This is also the difference of the 

bank.  

This difference is called marja or spred and changes in the market depending on 

the particular situation. Arbitrage is also a process of simultaneous removal of the 

currency to profit from the difference in price. However, arbitration is a broad concept 

that applies to all economic and financial assets. The main distinguishing feature is the 

idea of taking advantage of the current price difference. This operation has no risk. 

Risky is the most important feature that separates arbitrage from speculation. The first 

reason for currency arbitrage is that the exchange rate between the two currencies is 

different at different markets. There are determined, floating, and mixed exchange 
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rates according to the regime used. Determined exchange rates are determined 

according to a foreign currency, collective monetary unit (Euro) or currency basket. In 

this mode, market participants carry out their operations, and the state prevents 

unexpected changes in the exchange rate.  

The exchange rate that was determined before the First World War was based on 

the international gold standard. Later, this regiment became very popular and after the 

Second World War, all currencies were measured in US dollars at the level of ± 1 

within the Bretton Woods currency system. In Jamaican currency system and 

afterwards, countries used foreign currency regime [3. p 90-134].Under this regime, 

the exchange rate is determined based on demand and supply in the market. According 

to the International Monetary Fund, two floating exchange rates are denominated: 

 1. Adjusted floating exchange rate;  

 2. Free floating exchange rate.  

Transitioned floating exchange rates are used by economies. In the exchange rate 

regime, the Central Bank does not know that the changes in the exchange rate are 

long-term or short-term. Only determines the volatility of the exchange rate. There are 

several options for managing exchange rates in an adjusted floating exchange rate. 

Devaluation of the national currency within a defined limit (corridor) takes an 

unknown figure. Exchange rates in different countries are not the same. For example, 

in Indonesia and Malaysia ± 8%, in Vietnam ± 5%, in Russia + 15%. (at different 

times). Free floating exchange rate regime is used by highly developed countries 

(USA, Yapan, Germany, etc.).  

However, they do not fully enjoy this regime. They use a combination of voodoo 

mode between many detected and floating exchange rates. This is usually called the 

"currency council" mechanism. This regime is based on the replacement of cash in 

foreign currency. It also uses Hong Kong, Estonia, Argentina, Singapore. There are 

nominal and real exchange rates according to inflation. Nominal exchange rate is the 

exchange rate of a country's currency with the other currency of the country. The real 

exchange rate is the exchange rate of a country's goods and services, the goods and 

services of the other country. This exchange rate is defined as a nominal exchange 

rate, but the level of prices in the country and the price level (inflation) in other 

countries are taken into account. One of the liabilities of the Central Bank is to prevent 

the unexpected change in the real exchange rate of the national currency.  

Real exchange rate is bad. There are market and official exchange rates for the 

assignment. The market exchange rate is formed on the basis of supply and demand in 

the domestic foreign exchange market. This is also referred to as the fundamental 

equilibrium rate. The following factors influence the currency's fundamental 

equilibrium:  

1. Structural factors - cover a long period. Includes: competitiveness of the 

country's production products in the world market;  purchasing power and inflation of 

the monetary unit;  State of balance of payments of the country;  Different countries 

have different interest rates; Regulation of the exchange rate by the state; Open or 

closed country economy (from the point of view of trade);  

2. Congenital factors - include a shorter period. Includes: currency market 

activity; speculative currency transactions; crises, wars, natural disasters; forecast 
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(economic, political); agility of business activity in the country and the world market. 

The official exchange rate is the exchange rate determined according to the 

Central Bank's policy and state interest. Depending on currency transactions, there is a 

current and time currency exchange rate or spot and exchange rate. The current 

exchange rate is used when making current transactions. The two parties (the bank and 

the venture) get a deal on buying and selling currency, and immediately after a day, 

transfers the currency to the account of the buyer. At the time the exchange rate for the 

purchase and sale of the currency between the two parties at the time rate of exchange, 

the seller transfers the amount of the currency envisaged by the deal after the 

expiration of a specified period of time (eg after 3 months) at the buyer's expense. 

Note that the exchange rate is pre-negotiated between seller and buyer [5. P127- 167]. 

Therefore, the feature of the term foreign exchange rate is that there is a time 

interval between the closing and execution of the currency deal. There is also a 

currency exchange rate at the exchange rate. The average exchange rate reflects the 

mathematical indicator of the buyer's lender's rates, calculated by the numerical 

average. Such a rate does not exist in reality, but its level is being updated daily in 

mass media. This exchange rate is used for a long time in economic comparisons. 

Sometimes this price is used to determine the official exchange rate of central banks. 

The operations carried out by international banks in the foreign exchange market, as 

well as the national currency rate are based on the US dollar. This is due to the fact 

that the dollar is used internationally as a means of payment and reserve. The 

exchange rates generally make dollar calculations easier. Because exchange rates in 

different countries are expressed as a ratio between the US dollar and the national 

currency, the rate of change between two different money out of the dollar can be 

calculated automatically [1.p94-129]. This kind of exchange rate is called a cross 

exchange rate. The cross exchange rate is the exchange rate of two foreign currencies 

for the third currency. In addition to these statements, there are two more types of 

exchange rates - official and interbank. 

The official exchange rate of the exchange is set by the Central Bank, and the 

purpose is to record customs payments when the balance of payments is determined or 

drawn. The use of this type varies depending on the currency system and currency 

regulator of each country. In countries where there is a fixed exchange rate, the 

exchange rate is administrated. In the countries with free floating exchange rate 

regime, the Central Bank determines the official exchange rate on the interbank level, 

in countries where the exchange rate is based on supply and demand. In most 

developed countries, currency transactions are traded on the interbank currency market 

and constitute the main exchange rate of the interbank rate. The exchange rate is 

typically auxiliary [2.p89-132]. There is an official exchange rate in countries with 

hard currency policies. In countries with an uneven foreign exchange market, the 

exchange rate is determined by the exchange rate (set on the basis of buying and 

selling orders). This exchange rate is used by both interbank and bank clients. The 

exchange rate depends on a number of factors, that is, a number of factors affect the 

formation of the exchange rate. These factors are as follows:  

1. Inflation rate. Increase in inflation reduces purchasing power of national 

currency. This in turn causes the national currency to decrease against the foreign 
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currencies;  

2. Status of gift balance. The active balance of the balance of payments ensures 

the strengthening of the national currency rate as the demand for the currency market 

grows and the foreign currency offer is expanding; 

3. The passive saldo results in a decline in the currency of the national currency, 

as its offer is expanding in the currency market, while demand for foreign currency is 

increasing. The state regulation of the currency market through currency intervention 

also affects the dynamics of the national currency rate. Currency intervention allows 

keeping national currency rate at a certain level by balancing supply and demand for 

foreign currencies; 

 4. Dynamics of national income. Rapid increase of national income improves the 

purchasing power of the population. As a result, the demand for the products and 

services produced both internally and externally increases. The increase in demand for 

foreign products and services creates an opportunity for expansion of business. 

Therefore, the demand for currency is increasing and its rate is higher than the national 

currency, and the decline in national income is counterproductive; 

 5. Difference between interest rates. For example, the rise in rates on 

government securities in the financial market of the country makes it attractive for 

both domestic and foreign investors in terms of high profitability. That is why the flow 

of foreign investment to the country is intensifying. However, before the state 

securities are purchased, foreign investors must convert their currency to the national 

currency expressed in these securities. Thus, demand for the national currency is 

growing and it is higher than in foreign currencies, on the contrary, both domestic and 

foreign investors place their investment abroad in foreign countries. These investments 

expressed in national currency are converted to foreign currencies before they are 

exported. This, in turn, leads to the depreciation of the national currency against 

foreign currency;  

6. Spectacular Operations. The likelihood of political events to have an impact on 

economic policies (for example, threats of nationalization, etc.) can lead to 

acceleration of influential streams. In such cases, flows from speculative operations, 

ie, escaping from a weak currency to a massive fixed rate, has a very significant 

impact on the exchange rate. Exchange rate is the fact that foreign exchange deals of 

the banking, corporate and individual individuals are likely to change in exchange 

rates and are traded in foreign currency for the purpose of earning a profit in the 

foreseeable future. Currency professionals will learn all the details about the status of 

any currency and consider it.  

The most important issue in the skepticism is to properly forecast the current 

state of the spot's exchange rates. The speculator will buy the currency that is likely to 

rise in the spot market, and sell it, on the contrary, the likely currency to decline. 

Undoubtedly, the probabilities of the speculators are different and therefore differ from 

each other. There are different styles of action because they have different 

probabilities. The speculative is particularly widespread in connection with term 

foreign exchange operations. Because the outcome of the exchange rate depends on 

the correct exchange rate of the future exchange rate, it can generate profit, loss or 

even the bankruptcy of the firm. All this has a serious impact on the exchange rate. 
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The factors influencing the formation of the exchange rate are the factors influencing a 

number of factors, the change in the exchange rate. The rate of exchange rate is 

natural: 

 1) foreign trade of the country; 2) competitiveness of national commodities 

(world market); 3) capital inflow; 4) money circulation; 5) generally affects all 

recycling processes. Let's explain this in a little bit. Thus, the decline in the exchange 

rate shows that when the foreign currency is converted into a foreign currency, the 

national currency now denotes a relatively small amount of foreign currency, and 

rather, it can be purchased more locally for each foreign currency. In this case, an 

external exporter is required to increase the cost of the currencies with this currency in 

order to obtain the previous amount. This is due to the need to pay for all 36 

production costs and gain certain profits. However, such an increase in export prices 

leads to a decrease in the export volumes of that product. On the one hand, 

competition between domestic producers of that commodity grows and, on the other 

hand, it becomes more likely to switch to local substitute goods. At the same time, the 

inability to increase the export prices is unacceptable to return the goods to that 

country [5.p34-46]. Lowering of the national currency also stimulates the development 

of import substituting industries. The decline of the currency rate reduces the real 

value of the currency in the national currency and aggravates the burden of foreign 

debt expressed in foreign currency. It is unlikely that foreign investors' profits abroad 

will be profitable, interest, dividends. At the same time, there is a growing incentive to 

increase exports in a country where the currency is cheaper. When the exchange rate 

of the national currency increases, the domestic prices are competitive and the 

efficiency of export decreases. They can lead to a decline in exports and national 

consumption. Import, on the contrary, is expanding. The flow of foreign capital in the 

country is increasing, and foreign investment is overseen. The real amount of foreign 

debt denominated in foreign currencies decreases. The internal and external currency 

depreciation, that is, the difference between its exchange rate and purchasing power is 

of great importance for international economic relations. If the domestic inflationary 

decline in prices is slower than the depreciation rate, the goods will be increased under 

the same conditions. If the outward ability of the currency to fall as a result of inflation 

is rapidly falling from its domestic purchasing power, the currency dumping, ie the 

massive export of commodities from the average world prices, will create conditions 

for the removal of international competitors. For currency dumping, the following are 

typical: 

1. By buying at an upward price on the domestic market with the effects of 

inflation, the exporter sells it at a lower rate than the average world price in a foreign 

exchange market; 

 2. The difference in the yield of a decline in export prices is that of a more stable 

foreign currency converted to a cheap currency;  

3. Mass export of goods provides extreme profits for exporters. Demountable 

price may be lower than the production cost or the cost value. But over-cut prices for 

exporters are not affordable. Because re-export of commodities to foreign competitors 

can increase competition to national commodities;  

4. It is known that currency dumping increases the contra-dictions between 
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countries, damages their traditional relations, and aggravates the competition. In the 

country where the currency dumping is taking place, the profits of exporters are rising, 

but as a result of the rise in domestic prices, the welfare of the population is 

deteriorating. In the country of deming, the economy is weakening, and unemployment 

is rising. Large exporters try to exploit foreign currency dumping to exterminate their 

competitors.  

In a rising currency exchange rate, debt and equity investment can be temporarily 

increased as a result of the inflow of foreign capital, which could be used to develop 

the country's economy and meet the budget deficit. Capital flows abroad may lead to 

its shortfall, investment restrictions and unemployment. Thus, the fluctuation of the 

exchange rate affects the redistribution of the gross national product sold on the 

foreign markets among the countries. In the floating exchange rate, the effect of 

exchange rate on price mechanics and inflation is increasing. 

                                  

References: 

      
1. AR MB Департамент международных отношений. Baku, 2009. 

2. Банки на развивающихся рынках. Укрепление руководства и повышение 
чувствительности к переменам. В 2-х томах. Т.1 / Д. Мак Нотой  Финансы и 

статистика, 2014. 318 с.  

3. Банковская система и денежно-кредитная политика в условиях россий-

ской реформы // РЭЖ. 2014. № 4. С.18.  

4. Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые отношения. Учебник. 

М. 2010. 

5. T.T.Aлиева ―Банковская система мира‖ Bakı -2016. 

 

 

 

Səfərova Validə, 

iqtisad elmləri namizədi, dosent, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, 

Məhərrəmova Nigar, magistrant, 

Bakı Biznes Universiteti 

 

AZƏRBAYCANIN XARĠCĠ TĠCARƏT ƏLAQƏLƏRĠNĠN MÖVCUD 

VƏZĠYYƏTĠ 

 

Dünyada iqtisadiyyatın qloballaĢması ölkələrin milli iqtisadiyyatının xarici və 

daxili amillərinin nəzərə alınmasını tələb edir. Ona görə də beynəlxalq iqtisadi münasi-

bətlərdə dünya ölkələrinin iqtisadi münasibətləri onların daxildə və xaricdə istehsal və 

istehlak əlaqələrini düzgün qurmaqdan xeyli dərəcədə asılıdır. Burada, yəni ölkələrin 

qarĢılıqlı əlaqələrində tələb, təklif və sərbəst qiymət müəyyən etmələri fəal rol oynayır. 

Bu əlaqələr mexanizmi bazar mexanizminin əsasında qurulur.  

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə təsərrüfat əlaqələrinin tənzimlənməsi əsasən 

aĢağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilir: sənaye sahəsində, kənd təsərrüfatı sahəsində, 
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nəqliyyat sahəsində, enerji sahəsində, turizm sahəsində, elmi-texniki əməkdaĢlıq sahə-

sində, investisiya sahəsində, ticarət sahəsində, ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində, in-

tellektual mülkiyyət sahəsində və s. 

Beynəlxalq əlaqələrdə ticarət ölkələr arasında müxtəlif əmtəələrin hərəkəti ilə 

həyata keçirilir. Burada xarici ticarət əlaqələri ölkələrin təhlükəsizliyi, milli maraqların 

qorunması, dövlət idarəetmə strukturunda xarici iqtisadi əlaqələrin reallaĢdırılması 

prinsipləri əsasında həyata keçirilir. 

Məlumdur ki, xarici ticarət ölkəyə müxtəlif mal və məhsullar gətirmək və gön-

dərmək kimi prosesləri əhatə edir. Ona görə də baĢqa ölkələrlə ticarət etmək istəyən 

ölkə daxili tələbatını ödəməklə müəyyən həcmdə ixrac məhsul və malları üzrə ixtisas-

laĢmalıdır. Təcrübə göstərir ki, bir çox ölkələr xarici ticarət hesabına öz əhalisini təmin 

edir. Beynəlxalq səviyyədə ixtisaslaĢma  və ticarətin geniĢlənməsi xammal və enerji 

mənbələrinin və satıĢ bazarlarının axtarılmasına təsir edir. Beləliklə, ölkələr getdikcə 

vahid dünya təsərrüfat sisteminə daxil olur. Azərbaycan keçmiĢ ittifaq daxilində xarici 

kapital ixrac edənlərin mənafelərinə xidmət edirdi və ölkəmiz dünya təsərrüfat siste-

mində aqrar xammal ixrac edən ölkə idi. Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkə-

mizdə beynəlxalq ticarət strukturunu tamamilə dəyiĢmiĢ, daha da inkiĢaf etmiĢdir. 

Ölkəmizin sosial-iqtisadi inkiĢafda xarici iqtisadi əlaqələrinin geniĢ olması onun 

inkiĢafına ciddi təsir edən əsas amillərdən olmuĢdur. Əgər Azərbaycan 2000-ci ildə 

122 ölkə ilə xarici iqtisadi əlaqələr yaratmıĢdırsa, 2017-ci ildə 178 ölkə ilə xarici 

iqtisadi əlaqələr qurmuĢdur. Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra xarici ticarət 

əlaqələri daha sürətlə inkiĢaf etmiĢ, 2017-ci ildə 1991-ci ilə nisbətən ticarət dövriyyəsi 

5,6 dəfə artmıĢdır. Bunu aĢağıdakı cədvəldən aydın görmək olar. 

Cədvəl 1. 

Azərbaycanda xarici ticarət əlaqələrinin  dinamikası (mlyn. ABġ dolları)  

(5,1) 

Ġllər 
Ticarət dövriyyəsi 

cəmi 

o cümlədən 

idxal ixrac 

1991 4002,5 1881,2 2121,0 

2000 2917,3 1172,1 1745,2 

2010 27960,8 6600,6 21360,2 

2015 21945,8 9216,7 12729,1 

2017 22593,6 8782,0 13811,6 

2017-ci ilə nisbətən: 

1991-ci ildə 

2015-ci ildə 

 

5,6d 

2,9% 

 

4,6d 

-4,8% 

 

6,5d 

8,5% 

 

Göründüyü kimi, ticarət dövriyyəsi 2015-ci ilə nisbətən 2,9% artmıĢdır. Müsbət 

meyl ondan ibarət olmuĢdur ki, idxalın həcmi 4,8% azalmıĢ, ixrac isə 8,5% artmıĢdır.  

Lakin ixracın həcmi 2010-cu ildəki səviyyədən 46% az olmuĢdur. Ticarət 

dövriyyəsinin 2010-cu ildə 14,5%-i Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri ilə, 85,5 %-i 

digər ölkələrlə olmuĢdur. 2017-ci ildə bu göstərici müvafiq olaraq 84,7 % və 15,3% 

təĢkil etmiĢdir. Xarici ticarət dövriyyəsində  xarici ölkələrin xüsusi çəkisi 2010-cu ildə 

Ġtaliya 25,6%, Fransa 7,1%, Rusiya 6,9%, ABġ 6,6%, Ġsrail 6,5%, Ukrayna 4,8%, 

Türkiyə 3,4% təĢkil etmiĢdir. Bu göstərici 2017-ci ilə müvafiq olaraq 20,9; 2,2; 9,5; 

3,5; 3,6; 11,7% olmuĢdur. 
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Azərbaycan qonĢu Ġran Ġslam Respublikası ilə xarici ticarət dövriyyəsini inkiĢaf 

etdirir. Ġran Orta ġərqə nəhəng iqtisadiyyata malik ölkə kimi çıxıĢ edir. Ölkə təbii 

sərvətlərlə zəngindir. Burada neft-qaz sənayesi dövlət gəlirlərinin 90%-ni verir. Ġran 

dünyanın təbii qaz ehtiyatlarının 16%-nə malik olmaqla 30-35 milyard kub metr təĢkil 

edir. Bu göstərici Rusiya ilə liderlik mövqeyində dayanır.  

Professor E.Hacızadə göstərir ki, ―Ölkədə sübut olunan neft ehtiyatı 21,8 milyard 

tona – dünya neft ehtiyatlarının təxminən 10%-ə qədərinə bərabərdir. Ölkənin əsas qaz 

yataqları Fars körfəzi Ģelfində, həmçinin, ölkənin Ģimal Ģərqində yerləĢir. Burada hər il 

100 milyard m
3-

dən
 
çox qaz hasil olunur. Hazırda qaz ixracı, əsasən, Türkiyəyə 

yönəlmiĢdir. Bundan baĢqa, Ġran Ģimal regionlarını qazla təchiz etmək məqsədi ilə 

Ġraqdan qaz alır. Eyniliklə bu məqsədlə Naxçıvan bölgəsinin qazla təminatı üçün 

onunla qaz mübadiləsi aparır. 

Ölkədə çoxsaylı neft emalı və neft-kimya müəssisələri fəaliyyət göstərir. Lakin 

ölkə yanacaq məhsulları ilə hələdə özünü tam təmin edə bilmir. Böyük karbohidrogen 

ehtiyatlarına baxmayaraq burada, həmçinin, geniĢ həcmdə elektrik enerjisi defisiti 

mövcuddur. Ölkədə alternativ enerji mənbələrindən istifadə edilir. Ölkədə nüvə 

proqramı həyata keçirilir. BuĢehr Ģəhərində Rusiya tərəfindən inĢa edilən AES fəaliy-

yət göstərir. 

Neft-qaz ehtiyatlarından baĢqa, Ġran daĢ-kömür, mis, dəmir, manqan və sink-

qurğuĢun filizləri kimi təbii sərvətlərə malikdir. Ölkədə maĢınqayırma, metallurgiya, 

qida və tekstil sənayesi inkiĢaf etmiĢdir. Metallurgiya yerli xammala əsaslanır. Ġsfahan 

Ģəhərində tam dövriyyəli qara metallurgiya müəssisəsi fəaliyyət göstərir‖ (2.s.230-231).  

Ortaq tarixi, dini və mədəni dəyərləri olan Azərbaycanla Ġran Ġslam Respublikası 

arasında iqtisadi əməkdaĢlıq münasibətləri getdikcə möhkəmlənir. Bu münasibətlər 

Azərbaycan və Ġran prezidentlərinin qarĢılıqlı səfərləri zamanı keçirilən görüĢlərdə 

(1993-2018) yeni müstəviyə keçmiĢ, regional ticarət tərəfdaĢlığına çevrilmiĢdir. Bu 

əməkdaĢlıq ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları, toxum, ipək, yeyinti sənayesi məhsul-

ları, yem sahələrini, balıqçılıq, baytarlıq və fitosanitar sahəsini əhatə edir. Ġranın ―Sə-

balan Səbz‖ Ģirkəti ilə  ―AzərĢəkər‖ Ģirkəti birgə fəaliyyət göstərərək taxıl, Ģəkər çu-

ğunduru, çay, soya, pambıq əkmiĢlər. Bağçılıq və üzümçülük burada qədim zaman-

lardan inkiĢaf etdirilir. 

Əsasən, neft və neft məhsulları, metal filizləri, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

ixracı üstünlük təĢkil edir. Ölkəyə xaricdən ağır maĢınqayırma və kimya sənayesi, 

maĢın, dəmir, polad, tekstil malları, kağız idxal olunur. Əsas ticarət əməkdaĢları Tür-

kiyə, BƏƏ, AFR, Böyük Britaniya, Ġtaliya, Yaponiyadır. Ölkədə turizm sənayesi də 

inkiĢaf etdirilir. Ġslam dünyasının mühüm ziyarətgahları MəĢəd və Qum Ģəhərində hər 

il yüz minlərlə zəvvar axıĢır. Ölkədə turizmdən əldə edilən gəlirlər bir neçə milyard 

ABġ dolları təĢkil edir. Bu göstəriciyə görə Ġran dünyada 60-70-ci yerləri tutur 

(2.s.231). 

Ġran Azərbaycanın müstəqilliyini 25 dekabr 1991-ci ildə tanımıĢdır. Ġki ölkə 

arasında diplomatik münasibətlər 12 mart 1992-ci ildə yaradılmıĢdır. Azərbaycan-Ġran 

ikitərəfli münasibətlərində iqtisadi əlaqələrin xüsusi çəkisi var. 1992-ci ildən indiyədək 

ölkələr arasında imzalanan 100-ə yaxın sənədin əksəriyyəti iqtisadi münasibətləri 

əhatə edir. Ġran Azərbaycanın neft-qaz və neft-kimya sənayesində, bu məhsulların 

ixracında, sərmayə qoyuluĢunda maraqlıdır. ―ġahdəniz‖ üzrə Hasilatın Pay Bölgüsü 
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saziĢində Ġranın NICO Ģirkəti 10% paya malikdir. Ticarət, energetika, sənaye, tranzit 

və digər sahələrdə iki ölkə arasında mövcud iqtisadi münasibətlər bir-birini tamam-

layır. 1993-cü ildən Bank Melli Ġranın Bakı filialı fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində Ġran investisiyalı 500-dən çox Ģirkət fəaliyyət 

göstərir və onlar tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına 2,7 milyard ABġ dollarından 

artıq investisiya yatırılmıĢdır. Ġran Azərbaycanın mühüm ticarət tərəfdaĢlarındandır 

(2.s.232). 

AraĢdırmalar Ġran Ġslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında 

xarici ticarət əlaqələrindəki mövqeyini aĢağıdakı cədvəldən görmək olar. 

 

Cədvəl 2. 

Ġran Ġslam Respublikasının Azərbaycan Respublikası ilə xarici ticarətdə mövqeyi 

(5,1) 

 1995 2000 2005 2010 2017 

Xarici ticarət dövriyyəsi (mlyn. ABġ dolları) 226,4 64,5 242,8 243,2 257,1 

Xarici ticarətdə xüsusi çəkisi (%) 20,4 2,2 2,8 0,9 1,1 

Ġran ĠR Azərbaycana idxal (mlyn. ABġ dolları) 80,3 56,8 76,3 118,2 240,3 

Ġdxalda xususi çəkisi (%) 12,0 4,8 1,8 1,8 2,7 

Ġran ĠR Azərbaycandan ixrac (mlyn. ABġ dolları) 186,1 7,7 166,5 125,0 16,8 

Ġxracda xüsusi çəkisi (%) 29,2 0,4 3,8 0,6 0,1 
 

 

Statistik göstəricilərdən aydın olur ki, Ġranın Azərbaycanla xarici ticarətdə payı 

hələ dinamik xarakter almamıĢdır. Ġranda sənayenin inkiĢafı üçün bir çox imkanlar 

olmasına baxmayaraq sənaye məhsullarına olan tələbat tam ödənilməmiĢ qalır. Azər-

baycanla Ġran Ġslam Respublikası arasında xarici ticarət əlaqələrinin mövcud vəziy-

yətinin qiymətləndirilməsi göstərir ki, bu əlaqələri inkiĢaf etdirmək üçün qarĢılıqlı 

tədbirlər həyata keçirilməsi zəruri hesab edilir. Hesab edirik ki, Azərbaycan xarici 

ticarət əlaqələrində daha çox hazır məhsul ixracına üstünlük verməlidir. Ölkədə hazır 

məhsul istehsal edilə biləcək məhsulların istehsalına və yeni texnologiyaların tətbiqi 

istiqamətində tədbirlər sistemi həyata keçirilməlidir. Bu baxımdan ―Azərbaycan 

Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol 

Xəritəsi‖ndə (6.XII.2016) nəzərdə tutulan geniĢ miqyaslı islahat tədbirlərinin həyata 

keçirilməsinə investisiyaların cəlb edilməsi zəruri hesab edilməlidir. 
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KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ RƏQABƏTƏDAVAMLILIĞININ 

VƏZĠYYƏTĠ VƏ ONU XARAKTERĠZƏ EDƏN GÖSTƏRĠCĠLƏR SĠSTEMĠ 

 

Ġqtisadiyyatın modernizasiyası, onun məqsəd və vəzifələrinin səmərəli həyata 

keçirilməsi üçün ölkədə Dövlət baĢçısının 2012-ci il 29 dekabr tarixli fərmanı ilə 

"Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ" ĠnkiĢaf Konsepsiyası təsdiq edilmiĢdir. Konsepsi-

yada ixracyönümlü iqtisadi model əsas götürülmüĢ, iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyə-

tinin yüksəldilməsi və strukturunun təkmilləĢdirilməsi, qeyri-neft ixracının artımı və s. 

məsələlər nəzərdə tutulmuĢdur. 

―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasının hazırlanması ölkə-

mizdə həyata keçirilən islahatlar bütün sahələrdə müsbət nəticələrin əldə olunmasına 

Ģərait yaratmıĢdır. Son onillikdə Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliyə, dinamik iqtisa-

di artıma nail olunmuĢ, yoxsulluğun azaldılmasında və əhalinin sosial rifahının yüksəl-

dilməsində ciddi uğurlar qazanılmıĢdır. Bütün bunlarla bərabər, sərbəst bazar iqtisa-

diyyatı institutlarının yaradılması və sahibkar təĢəbbüskarlığına söykənən iqtisadiyyat 

modelinin bərqərar olması, iqtisadi və sosial infrastrukturun təkmilləĢdirilməsi ölkə-

mizin gələcək inkiĢafı üçün geniĢ imkanlar açmıĢdır. 

Azərbaycan dövləti vətəndaĢların qida təhlükəsizliyinə böyük diqqətlə yana-

Ģır.  Prezidentin 16 mart 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuĢ ―Milli iqtisa-

diyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsinin əsas istiqamət-

ləri‖ndən biri də əhalinin təhlükəsiz və keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təminatına 

zəmanət verən kənd təsərrüfatı sektorunun inkiĢaf etdirilməsidir. 

Aqrar islahatlar aparıldıqdan sonra kənd təsərrüfatı istehsalı əsasən xırdalanmıĢ 

təsərrüfatlarda həyata keçirilir. Bu müxtəlif istehsal sahələrində  fəaliyyət göstərən 

çoxlu miqdarda iqtisadi subyektin formalaĢmasına Ģərait yaratmıĢdır. Nəticədə demək 

olar ki, bütün kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında xalis rəqabət modeli təĢəkkül 

tapmaqdadır. Xüsusilə, taxıl, tərəvəz, meyvə, kartof, ət və süd satıĢı istehsalçılar ara-

sında güclü rəqabətlə müĢahidə olunur. Bu cür rəqabət Ģəraitində xırda istehsalçılar 

qiymət siyasəti yeritmək imkanlarına malik deyillər, baĢqa sözlə qiymət istehsal 

xərclərinin imkan verdiyi minimum səviyyədə müəyyənləĢdiyindən, qiymət endir-

məklə satıĢın və gəlirlərin həcmini artırmaq mümkün deyildir. Bu özünü taxılıçılıqda 

xüsusilə kəskin Ģəkildə biruzə verir. Bu sahədə idxalın da ildən-ilə artması yerli 

istehsalçının rəqabətdavamlılığını  heçə endirir. 

Bütün bunlarla bərabər kəskin rəqabət Ģəraiti yerli istehsalçıları daim bitkiçiliyin 

və heyvandarlığın məhsuldarlığını artırmağa stimullaĢdırır. Bu bazar qiymətləri 

Ģəraitində maya dəyərini aĢağı salmağa və müəyyən mənfəət əldə etməyə imkan verir. 

Bu amil yeni yüksək məhsuldar sortlara və cinslərə təsərrüfatların tələbatlarının 

artmasına səbəb olmuĢdur. O cümlədən bu istiqamətdə özəl təsərrüfat formalaĢmaqda-

dır. 

Aqrar sahənin davamlı inkiĢafı istiqamətində həyata keçirilən ardıcıl və sistemli 
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tədbirlər nəticəsində məhsul istehsalı artır, ərzaq bazarı formalaĢır, istehsalın səmərə-

liliyi yüksəlir və nəticədə əhalinin həyat səviyyəsi yaxĢılaĢır. Bununla yanaĢı sosial-

iqtisadi inkiĢafın vəziyyəti və yüksək son nəticənin xarakteristikası bir çox göstəri-

cilərdən istifadə etməklə müəyyən olunur. Aqrar sahədə ümumi məhsul, əmtəəlik 

məhsul, xalis gəlir, mənfəət, əmək məhsuldarlığı, rentabellik və digər göstəricilərdən 

istifadə olunur. Bu göstəricilərin hər birindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur 

və onlar sferanın yekun göstəricisini əhatə etmir [12. s.378]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, istehsal olunan məhsulların xüsusiyyətindən asılı olaraq 

onların satıĢı arasında kəskin fərq vardır. Məsələn, istehsal  olunan pambıq, tütün, yun, 

barama, çay yarpağı tamamilə emal edilmək üçün satılır. Digər məhsullar üzrə, yəni ət, 

süd, yumurta, tərəvəz, meyvə, üzüm və s. satıĢı olduqca müxtəlifdir. Çünki, həmin 

məhsullara tələbat emal sahəsinin inkiĢaf səviyyəsindən, nəqliyyatdan, daĢınma for-

masından, saxlanılma Ģəraitindən və s asılıdır. 

Qeyd edilən xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla kənd təsərrüfatı məhsullarının satıĢı 

bir-birindən xeyli fərqli olmaqla yanaĢı, son illər bu sahədə ciddi dəyiĢikliklərə yol 

verilmiĢdir.[8. s.120.]. 

Sənaye emalı tələb edən digər sahələrdə isə struktur əsasən ilkin emal müəssi-

sələrinin  illik tədarük qabiliyyətləri ilə müəyyən olunur. Hazırda pambıq, tütün və 

üzüm kimi məhsulların tədarükü üzrə emalçılarla müqavilə bağlamıĢ nisbətən iri təsər-

rüfatların yaranması müĢahidə edilir. Lakin təsərrüfatlarda dövriyyə vəsaitlərinin çox 

kiçik həcmdə olması onların  öz güclərinə maddi-texniki təchizatı bilməmələri, toplan-

mıĢ məhsulları təxirə salınmadan satmaq zərurəti  dövlət tədarükünün və stabil bazar 

qiymətlərinin  olmaması, fermerlərin bu və ya digər dərəcədə  emalçılardan və təda-

rükçülərdən asılı vəziyyətə salır. Nəticədə xammal bazarının strukturunun formalaĢ-

masında və qiymətlərin müəyyənləĢdirilməsində tədarükçülər əsas rola malik olurlar. 

Bu meyllər eyni zamanda sahələrarası inteqrasiyanın güclənməsinə səbəb olur ki, 

nəticədə həmin sahələrdə kənd təsərrüfatına emalçılar tərəfindən investisiya qoyuluĢu 

artır. 

Məlum olduğu kimi, respublikada istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarını  

emal müəssisələi, kommersiya təĢkilatları, ayrı-ayrı müəssisələr, əhali və s. alır. 

Məhsulların satıĢının həmin formalarının səmərəliliyinin artırılması məqsədilə tərtib və 

təsdiq olunmuĢ müqaviləyə ciddi əməl olunmalıdır. Müqavilənin özünün tərtibinə 

diqqət artırılmalı, onun Ģərtləri dəqiq müəyyən edilməli  və müqavilə öhdəliyinə ciddi 

əməl olunmalıdır. 

Materialların təhlili göstərir ki, istehsal olunmuĢ kənd təsərrüfatı məhsullarının 

və xüsusilə ərzaq məhsullarının vaxtında və yüksək keyfiyyətlə satıĢı qiymət mexa-

nizmi ilə sıx bağlıdır. Hazırda məhsulların satıĢı ilə əlaqədar fəaliyyət göstərən qiymət 

mexanizmi olduqca mürəkkəbdir. Qiymətin səviyyəsi sərf edilən əmək və vəsait sər-

findən aĢağı olduqda  məhsul istehsal etməkdə və satmaqda təsərrüfatlar, kollektivlər 

və sahibkarlar maraqlı olmurlar. Eyni zamanda qiymətin səviyyəsi tədarükçülərin 

müəyyən səviyyədə  gəlir götürməsini təmin etrmədikdə onlar məhsulun tədarükü 

üçün maraqlı olmurlar [8. s. 124]. 
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Sxem 1. 

 
 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabətqabiliyyətliliyi digər amillərlə də müəy-

yənləĢdirilir: qablaĢdırma və reklam və s. Rəqabətqabiliyyətini daima sistematik və 

arası kəsilmədən öyrənmək lazımdır. Bu onu tapmağa imkan verir, o nə vaxt enməyə 

baĢlayır və həmin anda lazımı qərar qəbul edilməsinə Ģərait yaradır(həmin məhsulların 

istehsalını dayandırmaq, yoxsa azaltmaq, keyfiyyətini yaxĢılaĢdırmaq, digər bazara 

yönəltmək və s.). Digər halda rəqabətqabiliyyəli məhsul istehsalının geniĢləndirilməsi 

üçün əsas həlqə ola bilər [13. s. 275]. 

Bu  göstərilənlərlə yanaĢı qidanın dəyəri, onun kaloriliyi ilə birgə baĢqa faydalı  

keyfiyyət xüsusiyyətləri ilə də müəyyən edilməlidir. Göstərilən qidalar o vaxt orqa-

nizm üçün daha faydalı olar ki, aĢağıdakı  göstəricilər bütün tələblərə cavab versin. 

Keyfiyyət rəqabətdavamlılığın mühüm amili kimi nəzərdən keçirilməsi məqsədə-

uyğundur. Meyvə-tərəvəz və onlardan hazırlanmıĢ məhsulların keyfiyyətini qiymətlən-

dirmək üçün ölkəmizdə orqanoleptik (dequstasiya) və laboratoriya üsulundan istifadə 

olunur. Orqanoleptik metodunda hiss duyğuları (orqanları) vasitəsilə məhsulun zahiri 

görünüĢü, rəngi, forması, konsistensiyası, dadı, tamı, iyi emal olunmuĢ məhsullarda 

əlavə olaraq markirovkası, hermetikliyi, əsas məhsulun baĢqa qarıĢıqlarla və ya Ģirə 

məhsuluna görə nisbəti, xarici görünüĢü və bəzi digər göstəriciləri ilə məhsulun key-

fiyyətini müəyyən edir. 
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Sxem 2. 
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Laboratoriya metodunda kimyəvi tədqiqat, fiziki cihazlar vasitəsilə  məhsulun 

keyfiyyət göstəriciləri - tərkibində olan su, zülal, yağ, Ģəkər, niĢasta, turĢu, vitamin, 

məhsulun xüsusi çəkisi, içərisindəki mikroorqanizmin növü,  miqdarı və digər göstə-

riciləri müəyyənləĢdirilir. Orqanoleptik  metodda məhsulun kimyəvi, yaxud fiziki xas-

sələrinin müəyənləĢdirilməsi, habelə, laboratoriya metodunda məhsulun dadının, 

qoxusunun və baĢqa keyfiyyət  xüsusiyyətlərinin müəyyənləĢdirilməsi mümkün olma-

dığına görə  məhsulun keyfiyyətcə tam  qiymətləndirilməsi xatirinə hər iki metoddan 

istifadə  edilir. 

Dequstator ən yaxĢı  dad, tam, iyi bilməklə, onları bir-birindən çox yaxĢı fərqlən-

dirməyi bacarmaqla, qidanın turĢuluq, Ģirinlik, acılıq, duzluluq dərəcəsini artıra bil-

məklə, onun rəngini, büzüĢdürücülüyünü, əzilməsini, ətliliyini, Ģirəliliyini, aĢı maddə 

və s. malik olub - olmadığını yaxĢı təmin edə bilməlidir.      

Orqanoleptik tədqiqat zamanı kəsb edilən duyğular məhsulun xassələrini ob-

yektiv Ģəkildə əks etdirir: burada Ģirintam Ģirin kimi, acı tam acı kimi hiss olunur. 

Lakin bu duyğular subyektiv Ģəkildə qiymətləndirilir ki, bu da dequstatorun səhhətin-

dən, zövqündən asılı olaraq bir-birindən fərqlənir. Çoxu qavrama qabiliyyəti bioloji 

xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq tələb olunan kimi biri turĢ tamı çox turĢ saydığı halda, 

baĢqası onu normal hesab edir. 

Məhsulların keyfiyyəti onların hazırlanmasına sərf edilən meyvə-tərəvəzdən və 

hazırlanma texnologiyasından asılıdır.Yüksək keyfiyyətli xammal pis emal edildikdə, 

aĢağı keyfiyyətli məhsul alınır. Pis məhsul nə qədər yaxĢı emal edilərsə, yüksək 

keyfiyyətli məhsul əldə olunmur. QablaĢdırma, saxlama və nəqliyyat Ģəraiti məhsulun 

istifadəyə qədər keyfiyyətinə kəskin təsir edir ki, bu barədə hər məhsulun yığılması, 

çeĢidlənməsi, qablaĢdırılması, emalı, saxlanması, istifadəyə verilməsi məsələlərinə 

diqqət verilməlidir. Keyfiyyətin yüksəlməsi istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin 

əsas istiqaməti hesab olunur. Bu o deməkdir ki, keyfiyyət məhsul istehsalının bütün 

mərhələlərini əhatə edir, məhsulun tədarükü, emalı və satıĢının səmərəli fəaliyyətinə 

təsir göstərir. Aydındır ki, pis süddən yüksək keyfiyyətli yağ və yaxud pendir istehsal 

etmək, aĢağı keyfiyyətli taxıldan yaxĢı keyfiyyətli çörək biĢirmək olmaz. 

 Bazar iqtisadiyyatına keçid və elmi-texniki tərəqqi sürətləndikcə, məhsulun 

keyfiyyəti yüksəldikcə əməyin məhsuldarlığı da artır. Bir tərəfdən yeni əmtəələr mey-

dana gəlir, digər tərəfdən mövcud əmtəələr təkmilləĢir, məhsuldan istifadə edilmə-

sinin istehlak faydalılığı yüksəlir, bu da son dərəcədə bu və ya digər tələbatı az miq-

darda məhsulla ödəməyə Ģərait yaradır. Məlum olduğu kimi, məhsulun texniki səviy-

yəsinin və keyfiyyətinin yaxĢılaĢması maĢınlardan, xammaldan, avadanlıqdan səmərəli 

istifadə edilməsinə, keçmiĢ əməyə qənaət olunmasına gətirib çıxarır, bu da məhsul 

vahidinə əmək və vəsait sərfini aĢağı salır. Beləliklə, məhsulun keyfiyyətinin yaxĢılaĢ-

dırılması istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəlməsinə səbəb olur. Lakin məhsulun 

keyfiyyətinin rolu bununla bitmir. Keyfiyyətli məhsuldan yüksək keyfiyyətli son 

məhsul istehsal olunur və nəticədə əldə olunan  gəlir artır, geniĢ təkrar istehsalın inki-

Ģaf etdirilməsi imkanları yüksəlir [8.s. 126]. 

Qeyd etməliyik ki, əməyin ödənilməsinə sərf olunan xərclərin son dərəcə aĢağı 

səviyyəsi Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatındakı texnoloji tərəqqinin bir-

baĢa nəticəsidir. Buna görə də, nəzərdən keçirilmiĢ rəqabət üstünlüyünün ―sosial‖ 

qiymətini təhlil edərkən, biz rəqabət münasibətlərinə ciddi fikir verməliyik. 
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Sxem 3. 
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Rəqabətdavamlılığın daha mühüm və önəmli əlamətlərindən biri ixracın və 

idxalın nisbətidir. Ölkə müəyyən bir əmtəənin idxal edilməsilə müqayisədə onun daha 

böyük miqdarını ixrac etdiyi halda ehtimal etmək olar ki, ölkədə istehsal olunan 

məhsul daha rəqabətqabiliyyətlidir. Kənd təsərrüfatı məhsulunun rəqabətqabiliyyətlili-

yinin kəmiyyət qiymətləndirilməsinə bu mövqedən yanaĢsaq görərik ki, hesablamalar 

yerli istehsal olan ərzaq məhsullarının cəlbediciliyinin aĢağı olduğunu göstərir . 

Son illər ərzində Azərbaycan Respublikası ixrac edən tərəf kimi kənd təsərrüfatı 

məhsulları dünya bazarında daha fəal rol oynamağa baĢlamıĢdır. Eyni zamanda, ərzaq 

məhsullarının idxalı qabaqlayıcı templərlə artır, bunun nəticəsində isə kənd təsərrüfatı 

məhsulunun ixracı həmin məhsulun idxalının ən yaxĢı halda dörddə bir hissəsindən bir 

qədər artıq miqdarına bərabər olacaqdır.  
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tənzimlənməsi büdcə mexanizmi vasitəsilə baĢ verir ki, həmin mexanizmin qurulması 

ümumi və xüsusi qanunvericilikdə təyin edilən prinsiplər üzərində həyata keçirilir. Bu 

sahədə dövlət siyasətinin reallaĢdırılmasını təmin edən büdcə sisteminin təĢkiledicilik 

strukturu həmçinin normativ-hüquqi aktlarda da təsbit olunub. Büdcə prosesinin 

normativ bazasına dəyiĢikliklərin təhlili və vaxtlı-vaxtında daxil edilməsi büdcə 

mexanizminin tənzimlənməsində istifadə olunan əsas və son dərəcə mühüm alətdir. 

Ġslahatların həyata keçirilməsi illəri ərzində atılmıĢ addımlar – Azərbaycan Res-

publikası ―Büdcə sistemi haqqında‖ qanunun qəbul edilməsi və büdcə icrasının xəzi-

nədarlıq sisteminə keçidin reallaĢdırılması – daha çox məcburiyyət qarĢısında yeri-nə 

yetirilmiĢ tədbirlər olmuĢdur: qanunveriviliyin nizama salınması, eləcə də vəsait-lərin 

məqsədli istifadəsi üzərində nəzarətin sərtləĢdirilməsi  nöqteyi-nəzərdən daha sadə və 

daha təsirli mexanizmi olub və olmaqda davam edir. Eyni zamanda, büdcənin icrası 

zamanı stimullar sisteminin tətbiqinə lazımi dərəcədə diqqət yetiril-mirdi, və ən vacibi 

bundan ibarətdir ki, büdcə planlaĢdırılması sisteminin təhlili və islahatlaĢması da diq-

qət mərkəzində olmamıĢdır ki, həmin sistem islahatların həyata keçirilməsinin bütün 

dövrü ərzində, baĢ sərəncamçılar və büdcə təxsisatları sərəncamçıları səviyyəsində isə 

- planlı iqtisadiyyat vaxtlarından, praktiki olaraq, dəyiĢilməsi vacibdir. Azərbaycanda 

dayanıqlı inkiĢafın stimulu aĢağıdakılarda ifadə olunur: 

- büdcə xərcləri hakimiyyət orqanları tərəfindən bəyan edilən ölkənin iqtisadi 

inkiĢaf modelinə uyğun olaraq prioritet vəzifələrin həllinə yönəldilməlidir; 

- həm dövlətin özü, həm də seçicilər qəbul olunan tədbirlərin effektivliyini qiy-

mətləndirmək, habelə vəsaitlərin xərclənməsini nəzarət etmək imkana malik olmalıdır; 

- büdcə sistemi balanslaĢdırılmıĢ olmalıdır, onun hər bir səviyyəsi vahid strateji 

vəzifə çərçivəsində konkret məsələlər həll etməlidir; 

- vəsaitlər daha aktual vəzifələrin yerinə yetirilməsinə və effektin əldə olunması 

üçün kifayət edə biləcək həcmdə və münasib müddətdə ayrılmalıdır. 

Sadalanan tələblərə əsaslanaraq, maliyyələĢmənin istiqamətlərini, büdcə vəsa-

itlərinin istifadəsi və xərclər üzərində nəzarət mexanizmini, mənbəyini, həcmini, müd-

dətini təyin etmək; həll edilən məsələlərə müvafiq olaraq naqil edilməli olan məqsədli 

göstəriciləri (nəticələri) formalaĢdırmaq, yəni büdcə xərclərinin əsaslandırılmasının 

qiymətləndirilməsini yerinə yetirmək mümkündür. 

Məhz büdcə vəsaitlərinin planlaĢdırılmasına və maliyyələĢməsinə keçidi prose-

sində onların əsaslandırılmasının kompleks Ģəkildə qiymətləndirilməsi əsasında büdcə 

xərcləri sistemində islahatların həyata keçirilməsinin nəzəri bazası görünür. Bu məq-

sədlə qanunvericilikdə onun meyarlarının və qaydasının qiymətləndirilməsinin qanun-

vericilikdə təsbit edilməsi lazımdır. Bununla əlaqədar olaraq, büdcə xərclərinin əsas-

landırılmasının müəyyənləĢdirilməsi məsələlərini tənzimləyən normativ-hüquqi bazanı 

təhlil edək: 

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası; 

2. Büdcə və vergi qanunvericiliyi: Azərbaycan Respublikasının Büdcə və Vergi 

Məcəllələri, növbəti maliyyə il üçün büdcə haqqında qanunlar; 

3. Hakimiyyətin icra orqanlarının normativ aktları; 

4. Regional və yerli normativ-hüquqi aktları. 
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BaĢlıca qanunverici akt olaraq, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası haki-

miyyət səviyyələri arasında idarəetmə və səlahiyyətlər predmetlərinin böyük hissəsini 

ayırd edir və bu qayda ilə müvafiq səviyyə büdcəsində onların icra edilməsinə sərf 

olunacaq xərclərin tərkibini təyin edir. Əsasının tərkib hissəsi olduğu səlahiyyətlərin 

konkret bölgüsünə, hər Ģeydən əvvəl, dövlət və ayrıca ərazi vahidi üçün bu və digər 

funksiyanın əhəmiyyət prinsipinə toxunmayaraq, qeyd edək ki, Azərbaycan Respub-

likasının Konstitusiyası dövlət və onuun subyektlərinin birgə sərəncamında bir sıra 

səlahiyyətlər saxlayır. 

Digər tərəfdən, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası vətəndaĢların mini-

mal zəmanət olunmuĢ hüquq və azadlıqların siyahısını ehtiva edir ki, məhz onların tə-

min edilməsi dövlət qarĢısında dayanan strateji məsələlərdən biri olmaqla yanaĢı həm-

çinin xərclərin tərkibinə kifayət qədər əhəmiyyətli təsir göstərə bilir. Bu kimi xərclərin 

misalı qismində aĢaıdakılar çıxıĢ edə bilər:[1] 

- seçkilərin, habelə xalq öz iradəsinin bildirilməsinin (səsvermə hüququ) digər 

aktlarının keçirilməsinə sərf edilən xərclər; 

- mənzilin (yaĢayıĢ sahəsinin) əldə olumasında köməyin göstərilməsi (mənzil 

hüququ); 

- təhsilə və səhiyyə xidmətlərinə sərf edilən xərclər (həyat hüququ və pulsuz orta 

təhsilə olan hüquq); 

- xalqların, irqlərin, dini konfessiyaların hüquq bərabərliyinin təmin olunmasına 

(milli siyasətinə həyata keçirilməsinə sərf edilən xərclər), o cümlədən, milli dilin 

öyrənilməsi (təhsil xərcləri), habelə mədəniyyət abidələrinin və obyektlərinin qorunub 

saxlanılmasına (mədəniyyət xərcləri) sərf edilən xərclər; 

- Azərbaycan Respublikası vətəndaĢlarının sosial təminatına sərf edilən xərclər, o 

cümlədən dövlət təqaüdlərin və uĢağa qulluq edilməsi dövründə müavinətlərin ödənil-

məsinə, iĢsizliklə mübarizə tədbirlərinin maliyyələĢməsinə, əhalinin aztəminatlı təbə-

qələrinin qorunmasına sərf edilən xərclər (Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondunun formalaĢdırılması xərcləri və sosial təminat xərcləri); 

- Azərbaycan Respublikasının paytaxtının saxlanılmasına sərf edilən xərclər. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında yer almıĢ dövlət idarəçiliyi struk-

turu həmçinin büdcə xərclərinin tərkibində maddələrində icra, qanunverici və məhkə-ə 

hakimiyyətin, ordunun və təhlükəsizlik orqanlarının saxlanılmasına maddələr müəyyən 

edir. Azərbaycan Konstitusiyası dövlət syasətinin strateji məqsədlərinin iĢlənib hazır-

lanması istiqamətində oriyentir qismində çıxıĢ edən cəmiyyətin ümumi dəyərlərini 

təyin edir, habelə büdcə sisteminin hər bir səviyyəsində xərclərin tərkibini müəyyən-

ləĢdirir. 

Hüquq sisteminin quluĢması məntiqi nəzərdə tutur ki, Azərbaycan Respublikası-

nın ―Büdcə sistemi haqqında‖ qanun ölkə Konstitusiyasının müddəalarını inkiĢaf etdir-

məli, büdcə prosesini müfəssəl surətdə təsvir etməli və qeyd edilmiĢ normalar təfər-

rüatı ilə iĢlənilən normativ-hüquq aktlarını müəyyənləĢdirməlidir.  

Azərbaycan Respublikasının ―Büdcə sistemi haqqında‖ qanun aĢağıdakı aspekt-

lər üzrə təhlilinə əsaslanır:[2] 

1. Strateji hədəflərə uyğunluq. Qanun müəyyən edir ki, ―Azərbaycan Respub-
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likasının büdcə sisteminin bütün səviyyələrindən olan büdcələrin xərclərinin formalaĢ-

dırılması minimal dövlət sosial standartların əsaslarına, dövlət xidmətlərin göstəril-

məsinə sərf edilən maliyyə xərclərinin normativlərinə, eləcə də minimal büdcə təmi-

natlılığın hesablanmasının vahid metodoloji əsaslara söykənir‖. Həmin standartlar və 

normativlər vətəndaĢlara ölkə Konstitusiyası tərəfindən zəmanəti verilmiĢ hüquqları 

təmin etməlidir. Odur ki, bu cür standartlar iĢləyib hazırlanmalı və qəbul etməli, eləcə 

də xərclərin planlaĢdırılması zamanı onlara ciddi surətdə riayət edilməli olan konkret 

hakimiyyət oqanları müəyyənləĢdrirlməlidir. 

Beləliklə, Azərbaycanın ―Büdcə sistemi haqqında‖ qanun bu kimi normativlərin 

qəbul olunmasını tələb edir, lakin regional səviyyədə də bu normativlər iĢlənib hazır-

lanmalı və təsdiq edilməlidir.  

2. Səlahiyyətlərin ayırd edilməsi. Azərbaycan Respublikasının ―Büdcə sistemi 

haqqında‖ qanun ilə büdcə hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində hakimiy-

yət səviyyələri arasında səlahiyyətlərin ayırd edilməsi müəyyən olunmuĢdur.  

3.Xərclər həcminin planlaĢdırılması. Minimal büdcə təminatlılığın (müvafiq büd-

cələr hesabına əhalinin bir adambaĢına hesablamada hakimiyyət orqanları tərəfindən 

təqdim edilən dövlət yaxud bələdiyyə xidmətlərin pul ifadəsində yol verilən minimal 

dəyərinin) tərifi planlaĢdırmanın sadəliyi nöqteyi-nəzərdən Azərbaycan Respublika-

sının ―Büdcə sistemi haqqında‖ qanun qısaca və dürüst Ģəkildə ifadə olunmuĢdur. Son 

istehlakçıya göstərilən xidmətlərin dəyər əsasında ölçülən deyil, natural həcmi və bu 

xidmətlərin qiyməti maraqlı olduğu üçün, qiymət siyasətinin dürüst Ģəkildə müəyyən 

reqlamentə tabe etdirilməsi ilə əhalinin adambaĢına düĢən lazımi xidmətlərin həcminin 

göstərilməsinin təmin olunması mühüm vəzifə kimi gündəmə gəlir. 

Azərbaycan Respublikasının ―Büdcə sistemi haqqında‖ qanun xərclərin həcmini 

məhdudlaĢdırır və xərclərin planlaĢdırılması prosesini əldə olunan gəlirlərin həcmində 

asılı vəziyyətə qoyur (xərclərin məcmu ödənilməsi prinsipi). Nəzərə alsaq ki, büdcə 

kəsirinin artırılmasının obyektiv limiti mövcuddur, nəzərdə tutulan xərclərin gəlirlərin 

olmasından birbaĢa asılılığın olması Ģübhəsizdir. Buradan ikinci məhdudiyyət – yuxarı 

hakimiyyət orqanlarının tənzimləyici gəlirlərin tutulmalarının normativləri, göstərilən 

maddi yardıın həcmləri və onların maliyyələĢdirilməsi üçün ötürülən səlahiyyətlərin və 

mənbələrin miqdarı üzrə qərarlardan asılılıq hasil olunur.  

Beləliklə, büdcə xərclərinin planlaĢdırılması məhdud büdcənin məntiqinə tabe 

olur ki, həmin məntiq real tələbatların qiymətləndirilməsini nəzərə almır. ―Tələbatlar 

büdcəsinin‖ tərtib edilməsi və onun ―imkanlar büdcəsinin‖ nəzərə alınması ilə korrektə 

edilməsi daha əsaslandırılmıĢ görünür. Bu zaman ―imkanlar büdcəsinin‖ göstəricilərin-

dən daha üstün olan əlavə gəlirlərin subyektiv yaxud proporsional bölüĢdürülməsi 

problemi öz həllini tapmıĢ olur. 

 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. 

2. ―Büdcə sistemi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu – 2018. 

3. Nurpasa Novruzov, ElĢən Ġbrahimov ―Büdcə sistemi‖ Dərslik. Bakı - 2012. 
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Cabbarov Ayətulla, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, 

Bakı Biznes Universiteti 

 

MÜƏSSĠSƏNĠN MALĠYYƏ-TƏSƏRRÜFAT FƏALĠYYƏTĠNĠN MALĠYYƏ 

HESABATLARI ƏSASINDA KOMPLEKS QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

METODĠKASI 

 

Bazar iqtisadiyyatının geniĢ vüsət aldığı, ölkələrarası inteqrasiyanın qloballaĢdığı 

və rəqabətin gücləndi bir Ģəraitdə müəssisənin istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəli 

təĢkili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müəssisənin istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin səmə-

rəli təĢkili onun istifadəsində olan maddi və qeyri-maddi resurslarından tam və dolğun 

istifadə olunmasından asılıdır. Bu kimi məsələlərin həllində ümumi iqtisadi təhlil ilə 

yanaĢı maliyyə hesabatlarının təhlili həlledici rol oynayır. 

Ġqtisadi təhlilin aparıcı istiqamətlərindən biri də maliyyə hesabatlarının təhlilidir. 

Maliyyə hesabatlarının təhlili-obyektiv və subyektiv amillərin təsiri Ģəraitində müəssi-

sənin təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prosesində formalaĢan və öz əksini 

maliyyə hesabatlarında tapan maliyyə vəziyyətinin və maliyyə nəticələrinin tədqiqi və 

proqnozlaĢdırılması sistemidir.  

Maliyyə hesabatlarının təhlili metodikasına olan yanaĢmalar və aparılan tədqi-

qatlar onu deməyə əsas verir ki, maliyyə hesabatlarının təhlilinin məzmunu informa-

siya istifadəçilərin tələbindən asılı olaraq əhəmiyyətli surətdə fərqlənir. Maliyyə hesa-

batlarının istifadəçilər-real və potensial investorlar, iĢçilər, borcverənlər, malsatanlar 

və podratçılar, alıcılar və sifariĢçilər, hökumət orqanları və s. ola bilərlər və hər bir 

qrup müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətini özlərinin maraqları aspektində təhlil 

edirlər. Bu isə öz növbəsində maliyyə hesabatlarının strukturu, əks olunan informasi-

yanın tamlığı, elementləri bütün qrup istifadəçilər  üçün yararlı olmasını zəruri edir. 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, istifadəçilərin informasiyaya olan tələbləri müxtəlifdir 

və bir-birindən fərqlənirlər. Ona görə də mühasibat hesabatlarında verilən məlumatlar 

istifadəçilərin informasiyaya olan tələbatını hər zaman tam ödəmir. 

Beləliklə özünün inkiĢafına potensial investisiya cəlb etmək istəyi olan hər bir 

müəssisənin maliyyə hesabatında verilən məlumatlar bütün istifadəçilər üçün ümumi 

olan tələbləri ödəmələdir. Xüsusilə bütün istifadəçilər tərəfindən qəbul edilən qərarlara 

və müəssisənin pul vəsaitləri və onlara oxĢar aktivlərin geniĢ təkrar istehsalını həyata 

keçirmək qabiliyyəti eyni zamanda pul vəsaitlərin hərəkətinin təhlilinə olan tələbatı 

tam ödənməlidir.  
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Cədvəl 1. 

Mühasibat hesabatının istifadəçiləri, onların maraqları və maliyyə hesabatlarının 

təhlilinin məqsədi 

 

Maliyyə hesa-

batlarının isti-

fadəçilər  

qrupu 

Ġnformasiyaya olan tələbat 
Maliyyə hesabatının təhlilinin  

istiqamətləri 

1 2 3 

Mülkiyyətçilər 

Maliyyə gəlirliliyinin səviyyəsi və 

maliyyə sabitliyi; 

ġirkətin maliyyə strategiyasının  

hazırlanması istiqaməti 

Rentabellik, kapitalın quruluĢu; pul gəlirləri-

nin aĢkara çıxarılması; daxili ehtiyatların 

cəlb edilməsi imkanları; məhsulun maya də-

yərinin aĢağı salınması istiqamətləri; 

mənfəətin optimal bölüĢdürülməsi və istifa-

dəsi; dövriyyə vəsaitlərinə olan tələbatın 

təyin edilməsi; müəssisənin kapitalından 

səmərəli istifadə edilməsi 

ĠĢçilər və 

onların 

nümayəndələri 

Müəssisənin maliyyə sabitliyi və 

mənfəətliliyi; əmək ödəniĢi və iĢ 

yerinin saxlanılması təminatının təĢ-

kili qabiliyyəti 

TəĢkilat tərəfindən qazanılmıĢ mənfəətin bö-

lüĢdürülməsində iĢtirak dərəcəsi 

Malsatanlar və 

podratçılar 

Onlara hesablanan məbləğin təyin 

edilmiĢ müddətdə ödəniləcəyi 

imkanları 

Cari və perspektiv ödəniĢ qabiliyyəti 

Kreditorlar və 

borc verənlər 

Verilən kreditlər və müvafiq faiz 

məbləğləri vaxtında ödəniləcəkmi 

Likvidlik, ödəməqabiliyyətliliyi, təĢkilatın 

müsbət pul axınını əldə saxlamaq qabiliyyəti 

Vergi orqanları 
Vergi ödəniĢlərinin büdcəyə 

ödənilmə imkanları 

TəĢkilatın vergi bazasını formalaĢdıran 

göstəricilərin təhlili 

Ġnvestorlar və 

onların 

təmsilçiləri 

TəĢkilatın cari və gələcək dəyəri; 

Ġnvestisiyaların riskliyi və 

gəlirliliyi; Ġnvestisiya 

qoyuluĢlarının mümkünlüyü; 

təĢkilatın dividendi ödəmək 

qabiliyyəti 

QoyulmuĢ kapitalın riskliliyi; 

Cari maliyyə, investisiya və digər 

fəaliyyətlərin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi 

Menecerlər 

Ġdarəetmə səviyyələri üzrə Ģirkətin 

rəhbərliyi tərəfindən təyin edilən 

əsas maliyyə göstəricilərinin 

əhəmiyyəti 

Əsas maliyyə göstəriciləri üzrə əldə edilmiĢ 

səviyyənin formalaĢmasına təsir edən 

amillərin təhlili 

Alıcılar və 

sifariĢçilər 

TəĢkilatın fəaliyyətini davam 

etdirmək imkanı 
Ödəmə və rəqabət qabiliyyəti 

Bütövlükdə 

ictimaiyyət 

Dövlət, region və yerli səviyyədə 

cəmiyyətin rifah halının 

yüksəldilməsində təĢkilatın rolu 

Hesabatın sosial göstəricilərinin təhlili 

 

Cədvəldən göründüyü kimi istənilən digər hər bir analitik iĢlər kimi, maliyyə 

hesabatının təhlili metodikası da kifayət qədər subyektiv xarakter daĢıyır. Lakin buna 

baxmayaraq onun bəzi ümumi prinsiplərini və həyata keçirilməsi ardıcıllığını müəy-

yənləĢdirmək olar. Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartlarında maliyyə təhlilinin 

üç mərhələdə həyata keçirilməsi tövsiyə edilir.  Bunlara aĢağıdakılar aiddir: 

- təhlil metodlarını seçmək; Seçilən metodlar aparılan təhlil nəticəsində əldə 
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olunan göstəricilərin biznes plan, orta sahəvi, beynəlxalq və s. göstəricilərlə müqa-

yisəsini aparmağa, yəni təhlil edilən müəssisənin iqtisadi fəaliyyət nəticələrini kom-

pleks qiymətləndirməyə, onun inkiĢaf dinamikasını və perspektiv fəaliyyətini proqnoz-

laĢdırmağa, həmçinin bazar sabitliyini qiymətləndirməyə  imkan verməlidir.  

- maliyyə hesabatları məlumatlarının müqayisəliliyinə nail olmaq və infor-

masiyanın keyfiyyətini qiymətləndirilmək; 

- analitik üsullar prosedurlar, ilkin məlumatların yenidən təĢkil edilməsi, sistem-

ləĢdirilməsi, göstəricilərin izahı üçün standart metodlardan istifadə edilməsi. 

Təcrübədə maliyyə hesabatlarının kompleks təhlili bəzi hallarda dörd mərhələdə 

həyata keçirilir:  

1. Qabaqcadan (ekspress təhlil); 

2. DərinləĢdirilmiĢ təhlil; 

3. Təhlilin nəticələrinin ümumiləĢdirilməsi;  

4. ProqnozlaĢdırma. 
Ekspress təhlil mahiyyət etibarilə qıza zaman çərçivəsində kəmiyyət və keyfiyyət 

göstəricilər əsasında aparılan təhlildir. Müəssisənin maliyyə hesabatlarının ekspress 

təhlilinin məqsədi dərinləĢdirilmiĢ təhlil aparılmazdan öncə hesabat göstəriciləri əsa-

sında ilkin qiymətləndirmənin aparılması və müəssisənin inkiĢaf meyllərinin aĢkar-

lanmasıdır. 

Ekspress təhlilin aparılmasına dair metodiki yanaĢmaları ümumiləĢdirsək təhlilin 

aparılması prosedurlarının ardıcıllığı aĢağıdakılardır: 

- hesabatların formal əlamətlər üzrə nəzərdən keçirilməsi; 

- auditor rəyi ilə tanıĢlıq; 

- müəssisənin uçot siyasəti ilə tanıĢlıq; 

- hesabatda "xəstə" maddələrin müəyyənləĢdirilməsi və dinamikanın qiymət-

ləndirilməsi; 

- əsas göstəricilərlə tanıĢlıq; 

- izahlı qeydləri oxumaq; 

- göstəricilər əsasında əmlakın, maliyyə nəticələrinin və maliyyə vəziyyətinin 

ümumi qiymətləndirilməsi; 

- təhlilin nəticələrinə dair nəticələr çıxarmaq 

  Ekspress təhlilin aparılmasında zəruri olan prosedurları ümumiləĢdirsək təhlilin 

üç əsas mərhələsini qeyd etmək olar: 

- hazırlıq mərhələsi; 

- maliyyə hesabatlarının qabaqcadan nəzərdən keçirilməsi; 

- məlumatların ümumiləĢdirilməsi və hesabatların təhlili. 

Birinci mərhələnin məqsədi maliyyə hesabatının təhlilinin məqsədə müvafiqliyi 

və onun tamlığı və etibarlılığı  haqqında  qərarın qəbul edilməsidir. Bu vəzifə auditor 

rəyi ilə tanıĢlıqla həll edilir. 

Hesabatların tamlığı və etibarlılığının  yoxlanması müəyyən dərəcədə texniki xa-

rakter daĢıyır. Bu zaman formal əlamətlər (bütün zəruri formaların və əlavələrin möv-

cudluğu, rekvizit və imzalar, hesabat formalarının düzgün və aydın doldurulmasının 

diqqətlə yoxlanılması, valyuta balansının və bütün aralıq yekunların yoxlanması və s.) 

üzrə hesabatların vizual və sadə yoxlanması həyata keçirilir.  
Mühasibat hesabatları hesabat dövründə müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliy-
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yətinin qarĢılıqlı əlaqədə olan kompleks göstəriciləri kimi çıxıĢ edir. Hesabat forma-
larına həm məntiqi, həm də informasiyalı qarĢılıqlı əlaqə xasdır.  Məntiqi əlaqələrin 
mahiyyəti  hesabat formalarının, onun bölmə və maddələrinin qarĢılıqlı tamamlanma-
sından və müxabirləĢdirilməsindən ibarətdir. Təhlil aspektində ən mühüm balans 
maddələri əlaqəli formalarda izah edilir. Zərurət olduqda digər göstəricilərin izahını 
analitik uçot məlimatlari əsasında tapmaq  olar.  Məntiqi əlaqələr hesabat formalarının 
ayrı-ayrı göstəriciləri arasındakı birbaĢa və dolayı nəzarət əlaqələrində ifadə edilən 
informasiya ilə tamamlanır.  

Ġkinci mərhələnin məqsədi illik hesabatlarla yaxud mühasibat hesabatına izahlı 
qeydlərlə tanıĢ olmaqdır. Bu zaman hesabat dövründə uçot siyasətini qiymətləndirmək, 
fəaliyyətin əsas göstəricilərinin meylini, həmçinin təsərrüfat subyektinin əmlak və 
maliyyə vəziyyətinin keyfiyyətcə dəyiĢikliyini  müəyyən etmək üçün lazımdır.  Əsas 
göstəricilərin meylini təhlil edərkən  bəzi təhrif edilmiĢ amillərin təsirini nəzərə almaq 
vacibdir.   

Üçüncü mərhələ ekspress təhlilin əsasını təĢkil edir və məqsədi müəssisənin 
maliyyə vəziyyətini və təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin ümumiləĢdirilmiĢ Ģəkildə 
qiymətləndirməkdən ibarətdir. Ümumi Ģəkildə ekspress təhlilin metodikası resurslar və 
onların quruluĢunu, təsərrüfatçılığın nəticələrinin, xüsusi və borc vəsaitlərindən istifa-
dənin səmərəliliyinin təhlilini nəzərdə tutur. Ekspress təhlilin əsas göstəriciləri aĢağı-
dakılardır: 

Ekspress təhlilin əsas göstəricilər sistemi 
 

1 
Əmlak mövqeyinin 

təhlili 
Balansın struktur təhlilinə əsaslanır və balans maddələrinin üfüqi və 

Ģaquli təhlili aparılır 

2 
Maliyyə nətcələrinin 

təhlili 

SatıĢın rentabelliyinin təhlili 
Əsas fəaliyyətin rentabelliyinin təhlili 

SatıĢın rentabelliyinin təhlili 
Aktivlərin rentabelliyinin təhlili 

Xüsusi kapitalın rentabelliyinin təhlili 
Xüsusi kapitalın örtülmə əmsalının təhlili 

3 
Maliyyə vəziyyətinin 

təhlili 

Mühasibat balansının strukturu və dinamikasının təhlili 
Likvidlik və ödəməqabiliyyətinin təhlili 

Maliyyə sabitliyi və kapitalın strukturunun təhlili 

 
Ekspress təhlil aparılandan sonra dərinləĢdirilmiĢ təhlil aparılır. DərinləĢdirilmiĢ 

maliyyə təhlili daxili və xarici məlumatların cəlb edilməsi ilə həyata keçirilir. Dərin-
ləĢdirilmiĢ maliyyə təhlilinin əsas vəzifəsi dəyiĢikliklərin hansı xərc maddələrinin, 
məhsul növlərinin, məsuliyyət mərkəzlərinin təsisri nəticəsində  baĢ verdiyini müəy-
yənləĢdirmək və rəhbərliyin bu zaman davranıĢını öyrənməkdir. DərinləĢdirilmiĢ ma-
liyyə təhlilinin əsas məqsədi müəssisənin əmlak, maliyyə potensialının daha ətraflı 
tədqiqi və  strateji hədəflər baxımından qiymətləndirilməsidir. Bu zaman ekspres təh-
lilin  prosedurlarını dəqiqləĢdirilir, əlavələr edilir və geniĢləndirilr. 

Bu zaman təhlilinə üstünlük verilən göstəricilər qrupuna aĢağıdakılar aiddir: 
- əmlak potensialının qiymətləndirilməsi; 
- likvidliliyin qiymətləndirilməsi; 
- maliyyə  sabitliyinin qiymətləndirilməsi; 
- iĢgüzar aktivliyin qiymətləndirilməsi; 
- rentabelliyin qiymətləndirilməsi; 
- qiymətli kağizlar bazarında fəaliyyətin qiymətləndirilməsi. 
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Müəssisənin maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyə hesabatları əsasında kom-
pleks qiymətləndirilməsi yekunlaĢdırılır və aĢağıdakı istiqamətlərdə hesabatlar hazır-
lanır. 

- təĢkilatın maliyyə vəziyyətinin  proqnozlaĢdırılması, 
- maliyyə hesabatlarının təhlili nəticələrinin ümumiləĢdirilməsi, 
- maliyyə vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması və maliyyə nəticələrinin yüksəldilməsi 

istiqamətləri üzrə təklif və tövsiyələrin iĢlənib hazırlanması.  
Müəssisənin istehsal-təsərrüfat  fəaliyyətinin səmərəli idarəedilməsi və kompleks 

qiymətləndirmənin mövcud tələblər səviyyəsində yerinə yetirilməsinə təsir edən 
amillərdən biri də müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən maliyyə risklərinin vaxtında aĢka-
ra çıxarılması və onun idarəedilməsidir. 

Müəssisədə risklərin idarə edilməsi sahəsində qarĢıda duran vəzifələr aĢağıdakı 
istiqamətlər üzrə həyata keçirilir: 

a) maliyyə riskləri; 
b) əməliyyat riskləri; 
c) hüquqi risklər. 
Maliyyə riskləri dedikdə, əsasən, aĢağıdakılar daxildir: 
1. Kredit riski; 
2. Bazar riski; 
3. Coğrafi risk; 
4. Valyuta riski; 
5. Likvidlik riski; 
6. Faiz dərəcəsi riski. 
Maliyyə risklərinin səmərəli idarə olunmasının əsas məqsədi ayrı-ayrı risk 

növləri üzrə risk limitlərini (həddini) müəyyən etmək və risk hədlərini həmin limitlər 
həddində saxlamaqdan ibarətdir. 

Əməliyyat və hüquqi risklərin idarə edilməsinin qarĢısında duran vəzifələr isə bu 
risklərin müəssisənin daxili, iqtisadi və siyasi tələblərə müvafiq olmasını təmin 
etməkdən ibarətdir. 

Müəssisənin kredit riskinə məruz qalması bazar iqtisadi riskindən asılı olaraq 
dəyiĢilə bilər. Müəssisənin maliyyə aktivlərinin kredit riskinə məruz qalmasıüçün 
kreditlərin ödənilməməsi  riski, asılılıq riski, təhlil edilməsi və müvafiq tədbirlər görül-
məlidir. 
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ĠNSAN KAPĠTALI VƏ TƏHSĠLĠN KEYFĠYYƏT GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ 

 

Təhsilin keyfiyyəti müəyyən bir məqsədə nail olmaq və həyat keyfiyyətini 

yaxĢılaĢdırmaq üçün əldə edilən biliklərin istifadəsinin xüsusi Ģərtlərində tələb olunur. 

Biliyin keyfiyyəti təhsildən sonra onların əsas təbiəti, dərinliyi və iĢlə bağlılığı ilə 

müəyyən edilir. 

Bu cəmiyyətin intellektual, mədəni, mənəvi dövlətini təĢkil edən təhsildir. Təhsi-

lin məzmunu və onun diqqət mərkəzində təhsil proqramları və standartları əks etdirilir. 

Təhsilin keyfiyyətini baĢa düĢmək üçün yanaĢma aĢağıdakı ardıcıllıqla təmsil oluna 

bilər: 

- məlumat daĢıyıcısı; 

- biliyin verilməsi; 

- informasiya alıcısı; 
- informasiya ötürülməsi metodlarının həssaslığı; 
- fundamental bilik; 

- bilikə olan tələbat qazandı. 

- yeni biliklərin əldə edilməsi. 

Təhsilin keyfiyyəti əvvəlcə bu məlumatları müxtəlif üsullarla tələbələrə ötürən 

bilik sahibi keyfiyyətinə görə müəyyən edilir. Tələb olunan biliklərin əsas təbiətindən 

asılı olaraq təhsil alanlar: 

- qəbul  imtahanlarından keçmək; 

- iĢə müraciət edərkən rəqabətli seçki keçirmək; 

- təhsil prosesinin əvvəlki mərhələlərində öyrənilmiĢ əsas fənlər üzrə biliklərə 

əsaslanan akademik fənlər üzrə daha uğurla təhsil alır. 

Elmi və texniki irəliləyiĢ əmək qabiliyyətinin, yeni istehsal və informasiya texno-

logiyalarının yaranmasına gətirib çıxarır. Buna görə, yeni biliklər əldə etmək və peĢə-

kar fəaliyyətdə tətbiq etmək üçün davamlı təhsil tələb olunur. Müasir Ģəraitdə, real 

ehtiyac davamlı təhsildir. 

Təhsildə keyfiyyət idarəetmə sistemi aĢağıdakı prinsiplərə əsaslanır: 

- elmi və texnoloji tərəqqinin və beynəlxalq standartların nailiyyətlərini nəzərə 

alaraq, təhsilə olan tələbləri baĢa düĢmək və yerinə yetirmək; 

- əmək bazarında kəskin rəqabət idarəetmə sisteminin hərəkətliliyi və dinamiz-

mini tələb edir; 

- monitorinqin nəticələrini nəzərə alaraq tədris prosesinin davamlı təkmilləĢ-

dirilməsi. 

Təhsil strukturlarının həyati fəaliyyəti üç qarĢılıqlı prosesdən ibarətdir: 

- resursları əldə etmək; 

- təĢkilatın məqsədlərinə nail olmaq üçün resurslardan istifadə etmək; 

- fəaliyyət nəticələrinin xarici mühitə ötürülməsi. 

 Təhsildə keyfiyyət idarəetmə sisteminə prosesin yanaĢmasını tətbiq edərkən, 

təhsil sahəsində maraqları olan müxtəlif orqanların qarĢılıqlı təsir sxemini nəzərə 
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almaq lazımdır. Keyfiyyət idarəetmə nəzəriyyəsinin və praktikasının yaxĢı səbəblərlə 

əldə etdiyi nailiyyətlər təhsil strukturlarında keyfiyyət idarəetmə sisteminin yaradıl-

ması zamanı tətbiq oluna bilər. 

Keyfiyyət idarəetmə sisteminə aĢağıdakı prinsiplər aiddir:  

- müĢtəri yönümlü; 
- təhsil xidmətlərinin bazarında vəziyyəti nəzərdən keçirmək;  

- əmək bazarında vəziyyətin hesabı; 

- rəhbərlikdə liderlik;  

- müəllim və heyətin iĢtirakı; 

- idarəetmə prosesinə yanaĢma; 

- məlumatlı idarə qərarları;  

- təhsil müəssisəsinin daim təkmilləĢdirilməsi. 

Təhsilin keyfiyyətini baĢa düĢmək üçün yanaĢma əsasında, aĢağıdakı keyfiyyət 

göstəricilərindən birini ayırmaq olar. 

- Müəllim heyətinin keyfiyyəti. 

- Təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazasının vəziyyəti. 

- Müəllim heyətinin motivasiyası. 

- Təhsil proqramlarının keyfiyyəti. 

- Tələbələrin keyfiyyəti. 

- Ġnformasiya keyfiyyəti. 

- Ġnnovativ liderlik fəaliyyəti. 

- Proses yeniliklərinin tətbiqi. 

- Məzunlar üçün tələbat. 

- Əmək bazarında məzunların rəqabət qabiliyyəti. 

- Məzunların nailiyyətləri. 

Qeyd olunan göstəricilər blokunun məzmununa diqqət yetirək. Tədris prosesində 

əsas göstərici müəllimdir. Buna görə də, keyfiyyətin təminatı siyasəti müəllim heyə-

tinin formalaĢması ilə baĢlanır [5 s.145]. 

Sual yaranır: müəllimin keyfiyyəti necə müəyyənləĢdirilə bilər? Bu sual əsasdır, 

ona cavab təhsilin məzmununu, tədris planının keyfiyyətini, təlim metodunu, məzun-

ların əmək bazarında rəqabət qabiliyyətini və təhsilin keyfiyyətinin digər komponent-

lərini müəyyən edəcəkdir. Bu vəziyyətdə müəllim yalnız biliyi ötürür, həm də Ģagirdin 

Ģəxsiyyətini, dünyəvi baxıĢını və mənəviyyatını təĢkil edir. Buna görə müəllimin key-

fiyyəti aĢağıdakıları əhatə edən kompleks bir anlayıĢdır: 

- yetkinlik səviyyəsi - bilik və təcrübə sahəsində xüsusi bilik və təcrübə; 

- tədris fəaliyyətinə ehtiyac və bacarığı; 

- müĢahidə Ģagirdlərin əsas xüsusiyyətlərini müĢahidə etmək qabiliyyəti; 

- xarici və daxili mühitlə əlaqə qurma bacarığı; 

- Ģöhrət; 
- tədqiqat fəaliyyəti; 

- elmi məktəblərin mövcudluğu. 

 Xüsusiyyətlərdən biri olan açıq təhsildə, məsələn, tələbə ilə təhsil müəssisəsi 

arasındakı məsafə, müəllimin vəzifələri dəyiĢir. Təhsil prosesini koordinasiya edir, 

konsultasiyalar aparır, təhsil layihələrinə rəhbərlik edir, təlim kursunu yaxĢılaĢdırır, 

ixtisaslarını artırır. Tədris prosesi yüksək texnologiyalara çevrilir, informasiya və 
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telekommunikasiya texnologiyalarının nailiyyətlərindən istifadə edir. 

Xarakterik olaraq, "müəllim keyfiyyəti" anlayıĢının hər bir komponenti ətraflı 

olaraq verilə bilər və bir qayda olaraq, miqdarını müəyyənləĢdirə bilməz. Məsələn, 

bacarıq səviyyəsi əsas təhsil, sonrakı özünü idarəetmə, akademik dərəcə və dərəcə ilə 

müəyyənləĢdirilir; pedaqoji iĢ təcrübəsi; müəyyən bir sahədə praktiki təcrübə. 

Əlbəttə ki, təhsilin keyfiyyəti kadrların motivasiyasından asılıdır. Müəllimlər 

tədris iĢinin cazibədarlığını təmin edəcək müvafiq sosial statusa malik olmalıdırlar. 

Tədris prosesinin mərkəzində bilik istehlakçıdır – tələbədi. Onun üçün mühazi-

rələr verilir, dərslik yazılır, yeni təhsil texnologiyaları inkiĢaf edir. Buna görə də, təhsil 

prosesinin son nəticəsinə çevrilməli olan material olan tələbə keyfiyyəti barədə danıĢ-

maq olar. Bir tələbənin keyfiyyəti aĢağıdakı göstəricilərdən istifadə etməklə xarak- 

terizə edilə bilər [4 s.134]: 

- əvvəllər tələbə üçün öyrənmə sahəsində əldə edilən bilik; 

- kompüter bilikləri; 
- xarici dil biliyi; 

- öyrənmək arzusu; 

- kəĢfiyyat; 
- mənəviyyat; 

- istedad; 

- yaddaĢ; 
- intizam; 

- səbr; 

- performans; 

- müĢahidə; 
- karyera planlaması. 
Biliyin keyfiyyəti məzun sonra onların əsas təbiəti, dərinliyi və iĢlə bağlılığı ilə 

müəyyən edilir. Açıq təhsildə məzunların karyerasının monitorinqi region mərkəz-

lərinin rəhbərləri tərəfindən həyata keçirilə bilər, bunun üçün məzunların məlumat 

bazalarını yaratmaq məqsədəuyğundur. Təhsilin keyfiyyətinin əksəriyyətinin kəmiyyət 

göstəricilərə malik olmadığı üçün göstəricilər blokları üçün xülasə keyfiyyət göstəri-

cilərini və keyfiyyətini istifadə edərək ümumi qiymətləndirmələr əldə etmək mümkün-

dür.  

―Azərbaycan 2020: Gələcəyə BaxıĢ‖ konsepsiyasının təhsillə bağlı ana xəttinə 

uyğun olaraq, 2013-cü ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərən-

camı ilə ―Azərbaycan Respublikasında Təhsilin ĠnkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ 

qəbul edilmiĢdir. Strategiya Azərbaycan Respublikasında, keyfiyyət nəticələri və 

əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan, səriĢtəli müəllim və 

təhsil menecerlərinə, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik təhsil 

sisteminin yaradılması üçün beĢ strateji istiqamətdə geniĢ miqyaslı tədbirləri nəzərdə 

tutur [1,2]. 

Beləliklə, təhsilin keyfiyyəti çoxölçülü konsepsiya kimi nəzərdən keçirilə bilər. 

Bu konsepsiyanın açıqlanmasına prosesin yanaĢması baxımından yanaĢmaq məqsədə-

uyğundur ki, bu da müĢtərilərin məmnuniyyətini artırmaq üçün keyfiyyəti idarəetmə 

sisteminin inkiĢaf etdirilməsi zamanı qəbul edilir. 

Təhsilin keyfiyyəti müəyyən bir məqsədə çatmaq və həyat keyfiyyətini yaxĢılaĢ-
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dırmaq üçün əldə edilmiĢ biliklərin xüsusi Ģərtlərdə və istifadəsi yerlərdə tələbidir. 

 Prosesin yanaĢması idarəetmənin davamlılığı, fərdi tədris proseslərinin siste-

mində ardıcıllığı və bir-birinə birləĢməsi, onların birləĢməsi və qarĢılıqlı əlaqəsi de-

məkdir. 

 Keyfiyyət idarəetmə sistemi inteqrasiya olunur, idarəetmə nəzəriyyəsi və 

praktikasının nailiyyətlərindən istifadə edərək müasir informasiya texnologiyalarına 

yönəldilir. Onun müvəffəqiyyəti keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərindən istifadə 

etməklə qiymətləndirilə bilər. 
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ĠQTĠSADĠYYATIN RƏQABƏTLĠLĠYĠNĠN YÜKSƏLDĠLMƏSĠ 

ƏLAMƏTLƏRĠ 

 

Sоn illərdə Аzərbаycаnın müstəqillik əldə etməsi nəticəsində köklü iqtisаdi-

siyаsi dəyiĢikliklərin bаĢ vеrməsi bazar iqtisadiyyatının və хüsusilə оnun təkаnvеrici 

qüvvəsi sаyılаn rəqabətin yаrаnmаsınа səbəb olmuĢdur. Milli iqtisаdiyyаtın səmərəli 

və dinаmik inkiĢаfındа sаğlаm  rəqаbətin əvəzоlunmаz rоlu vаrdır. BаĢqа sözlə dеsək, 

bаzаr iqtisаdiyyаtı Ģərаitində milli məhsulların istər daxili bazarda, istərsə də dünya 

bazarında müvəffəqiyyətlə reallаĢdırılmаsı onların rəqabət qabiliyyəti olmasındаn 

əsаslı Ģəkildə аsılıdır. 

Iqtisadiyyatın bazar münаsibətləri sistеminə keçməsi ölkədə müasir elmi-texniki 

tərəqqinin nəticələrini əks etdirə bilən istehsalı yaratmaq, yеni, dаhа səmərəli istehsal 

quruluĢunu fоrmаlаĢdırmаq və оnu хаlqın sosial tələbatlarının ödənilməsi istiqamə-

tində təkmilləĢdirmək, son nəticədə  isə istehsalı istehlakçıya doğru yönəltməyə imkan 

verən yüksək sosial səmərəli iqtisadiyyat fоrmаlаĢdırmаq üçün əlvеriĢli Ģərаit yаrаt-

mıĢdır. 

Müasir bazar iqtisadiyyatındа bazar kаtеqоriyаsı özündə çох sаylı müxtəlif iqti-

sаdi еlеmеntləri birləĢdirən, iqtisаdi fəаliyyətin hüquq normaları sistemi fonunda 

qarĢılıqlı əlаqədə оlаn istehsal, kommersiya, maliyyə və informasiya strukturlarından 

təĢkil olunan mürəkkəb orqanizm Ģəklini аlmıĢdır. 

Ümumiyyətlə, bazar münasibətlərinin mahiyyətini əks etdirən əsas anlayıĢ rəqa-
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bətdir. Rəqabət - bütün bazar sisteminin ağırlıq mərkəzi, bazarda məhsulların təklifinin 

həcmi və qiymətin qoyulması məsələsində istehsalçılar arasında qarĢılıqlı əlaqələr 

tipidir. Bu, istehsalçılar arasındakı rəqabətdir. Analoji olaraq istehlakçılar arasında 

rəqabət - bazarda tələbin həcmi və qiymət əmələgəlmə prosesində istehlakçılar arəsın-

dakı qarĢılıqlı əlaqə kimi müəyyən olunur. Bаzаr subyеktlərinin rəqabət mübarizəsi 

aparmasının stimulu digərlərini qаbаqlаmаq cəhdləridir. Bazardakı rəqabətdə söhbət iĢ 

görülməsindən və bazar sferasında iĢtirak payından gedir. Rəqabət mübarizəsi - 

dinamik prosesdir və bazarın məhsullarla daha yaxĢı təchiz edilməsinə xidmət edir. 

Istehsalçı və istehlakçıların sayının qarĢılıqlı əlaqəsindən asılı olaraq rəqabət 

strukturlarının aĢağıdakı növlərini fərqləndirirlər. 

1 . Bəzi eynicinsli malların istehsalçı və istehlakçılarının sayının çoxluğu. Əlaqə 

strukturu belədir ki, prinsipcə, hər istehlakçı hər hansı istehsalçıdan malın qiymətinə, 

onun faydalılığına və öz imkanlarına uyğun olaraq mal ala bilər. Hər istehsalçı istə-

nilən istehlakçıya yalnız öz Ģəxsi mənafeyinə uyğun olaraq mal sata bilər. Heç bir 

istehlakçı ümumi təlabatın mövcud payını əldə etmir. Belə bazar strukturu xalis 

rəqabət bazarı adlanır və mükəmməl rəqabət yaradır. 

2. XüsusiləĢmiĢ istehlakçıların əksər sayı və istehsalçıların ümumu təlabatın 

əsas payını təmin edə bilən az hissəsi. Belə struktur oliqopoliya adlanır və natamam 

rəqabət yaradır. Bu strukturun əsas hissəsi odur ki, istehlakçı kütləsinə bir istehsalçı 

qarĢı durur, hansı ki, bütün istehlakçıların ümumi təlabatını ödəməyə qabildir və bu 

xalis inhisar adlanır. Əgər bazara böyük istehsalçı tərəfindən müxtəlif məhsullar təklif 

olunursa, onda inhisarçı rəqabət yaranır. 

3. Malın yeganə istehlakçısı və çox sayda müstəqil istehsalçılar. Bu zaman 

yeganə istehlakçı bütün istehsalçılar tərəfindən təqdim olunan malın bütün kütləsinə 

yiyələnir. Belə struktur natamam rəqabətin xüsusi növünü yaradır ki, bu da monop-

soniya adlanır. 

4. QarĢılıqlı əlaqə strukturu, burada yeganə istehlakçı ilə yeganə istehsalçı qarĢı 

durur (iki tərəfli xalis inhisar). Belə struktur nə rəqabət, nə də bazar yaratmır. 

Əgər dövlət rəqabət bazarına qayğı göstərərsə, оnun еffеktli iĢini təmin еdərsə, 

bazar mехanizmi dövlətə inflyasiyadan yaхa qurtarmaq imkanı vеrər. Çünki, inflya-

siyanın sabitləĢdirilməsi dövlətin əsas vəzifəsidir. Sərbəst bazar mücərrəddir, idеal 

оbrazdır, dеyək ki, mücərrəd bоĢluq kimi bir Ģеydir. Bununla bеlə rеal fəaliyyət göstə-

rən hər bir bazar (оnu çох vaхt rəqabətli, iĢ qabiliyyətli, adlandırırlar) özündə sər-

bəstlik еlеmеnti daĢıyır. Оnda iqtisadiyyat üçün zərərli inhisarçı хasiyyət fəaliyyət 

göstərə bilər ki, bu da yüksək qiymət səviyyəsini saхlamaqla, rеsursların sahələrarası 

aхınına manеçilik törədir və bazara daхil оlmanı məhdudlaĢdırır. 

Bazar iqtisadiyyatı nəyi ilə yaхĢıdır və о hansı funksiyanı yеrinə yеtirir? Bunu 

qısa Ģərh еtsək dеyə bilərik ki, bazar mехanizmi iqtisadiyyatın üzünü insanlara yönəl-

dir, оnları rəqabətin iĢtirakçısına çеvirir, оnların tələbatının ödənilməsində maddi 

marağını artırır. Təcrübə göstərir ki, bu zaman о, kapital qоyuluĢu tətbiqi üçün iĢarə 

vеrir, ЕTT-stimullaĢdırır, хərcləri aĢağı salır, kеyfiyyəti yüksəldir, məhsul çеĢidini 

artırır, хidmət səviyyəsini yüksəldir. Еtiraf еtmək lazımdır ki, bazar hər Ģеyi həll 

еtməsə də, о mühüm prоblеmin həlli imkanını artırır: - yəni iqtisadi prоblеmləri digər 

təsərrüfat sistеmlərinə nisbətən daha tеz həll еdir. Bazar mехanizmi nəinki inkiĢaf 

еtmiĢ ölkələrdə, о hətta inkiĢaf еtməkdə оlan ölkələrdə də, müvəffəqiyyətlə fəaliyyət 
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göstərir. 

Əlbəttə ən yüksək səviyyədə inkiĢaf еtmiĢ bazar Ģəraitində də istеhlak və оnun 

ödənilməsi arasında kənarlaĢma mümkündür. Lakin mövcud rеsurslar, еlmi-tехnоlоji 

pоtеnsial Ģəraitində bu kənarlaĢma təbii оlub çох uzun çəkmir. Müasir markеtinq 

Ģəraitində həmin kənarlaĢma yох dərəcəsinə еnir. 

Ümumiyyətlə, bazar münasibətlərinin mahiyyətini əks etdirən əsas anlayıĢ rəqa-

bətdir. Rəqabət - bütün bazar sisteminin ağırlıq mərkəzi, bazarda məhsulların təklifinin 

həcmi və qiymətin qoyulması məsələsində istehsalçılar arasında qarĢılıqlı əlaqələr 

tipidir. Bu, istehsalçılar arasındakı rəqabətdir. Analoji olaraq istehlakçılar arasında 

rəqabət - bazarda tələbin həcmi və qiymət əmələ gəlmə prosesində istehlakçılar arəsın-

dakı qarĢılıqlı əlaqə kimi müəyyən olunur. Bаzаr subyеktlərinin rəqabət mübarizəsi 

aparmasının stimulu digərlərini qаbаqlаmаq cəhdləridir. Bazardakı rəqabətdə söhbət iĢ 

görülməsindən və bazar sferasında iĢtirak payından gedir. Rəqabət mübarizəsi - 

dinamik prosesdir və bazarın məhsullarla daha yaxĢı təchiz edilməsinə xidmət edir. 

 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1. Abbasov Ġ.M. ―Audit‖ Ali məktəblər üçün dərslik; Bakı, 2013. 

2. Hacıyev F.ġ., Əliyev ġ.H. Audit, dərs vəsaiti. ADĠU-nun nəĢriyyatı, 2011. 

3.―ġəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarĢı mubarizədə nəzarətin rolu və 

əhəmiyyəti.  Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans. Bakı, 18-19 Sentyabr, 2008,  s. 50-56. 

4. Абрамчик  Л.Я.  Налоговое  администрирование  в  системе финансового 

контроля / Финансовое право. №6, 2017, стр. 10-18. 

5. Киреева В. В.  Совершенствование процесса организации и проведения нало-

гового аудита, Таврический научный обозреватель,  № 1 (18) - январь 2017, cтр. 29-36. 

 

 

Aliyev Ali, associate professor, 

Baku Business University 

 

THE ROLE OF BIG DATA TECHNOLOGY IN THE EDUCATION  

MANAGEMENT SYSTEM 

 

The digital economy involves the widespread use of modern information and 

communication technologies. This is directly reflected in management methods both at 

the macro level and at the level of commercial structures. 

Intelligent systems make it possible to efficiently use big data (big data), which is 

understood as a set of methods for processing data arrays to obtain certain 

dependencies between phenomena. Big data are prototypes of artificial intelligence, 

which are used in the management of both in business and at the state level. The scope 

of using big data methods is multifaceted. Digital technologies began to penetrate into 

various areas - marketing, management, and education was not an exception [1, p. 

164]. 
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Digital technologies are changing the world and, inevitably, the education system 

itself. Modern digital technologies provide new tools for the development of 

educational institutions around the world. Digitalization provides opportunities for 

sharing experiences and knowledge, allowing people to learn more and make more 

informed decisions in their daily lives. 

The questions now facing universities are reduced to the choice of a strategy for 

further development and the choice of the direction on which it is planned to focus. 

Obviously, a digital transformation program should be developed now for the 

transition to a future competitive educational and research model [2, p.215] 

The educational system continuously creates and accumulates a significant 

amount of data, and the question of systematic work with this data by a wide range of 

subjects of education today can be called one of the most significant. Big data can be a 

powerful tool for transforming learning, rethinking approaches, reducing long-standing 

gaps and adapting experience to improve the effectiveness of the educational system 

itself. The task of describing the technology of operating with big data, aimed at the 

development of educational systems through the identification of established patterns 

in the education system, remains highly relevant. 

Begin to study the topic of introducing big data into modern education is to 

concretize the concept itself. What is big data and why analyze it? Unfortunately, the 

well-established conceptual apparatus in this area has not yet been formed, but the 

substantive characteristics of the various definitions of the concept of ―big data‖ can 

be represented as follows: big data is a combination of approaches, tools and methods 

designed to accumulate and analyze unstructured data in order to extract of which new 

knowledge [3]. 

It is important to make two clarifications. First, such approaches, tools and 

methods are designed specifically for fast (relative to other methods) processing of 

large databases with speeds as close as possible to real time [4]. Secondly, because of 

its size and structure (or rather, its absence), it is almost impossible to process big data 

using traditional software and hardware information analysis tools, and without 

processing and analysis they are useless or almost useless [5]. These two facts were 

the impetus for the creation of own data for big data and the technologies for storing 

and extracting knowledge from them. 

Big data is a specific technology that makes it possible to analyze and extract 

new knowledge from arrays of unstructured data. Just seven years ago, incredible 

amounts of information accumulated on the information carriers of various 

organizations, the use of which was economically impractical due to the lack of a clear 

structure and high complexity of extracting useful data. Big data allows using a set of 

mathematical and statistical tools to form a universal data structure and extract useful 

information from previously inactive arrays, applying it in various fields of activity. 

Handling big data in education is a technology of analytics of the educational 

system, including measuring, collecting, analyzing and presenting structured and 

unstructured data of huge amounts about students and the educational environment in 

order to understand the features of the functioning and development of the educational 
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system. 

Historically, the education system has accumulated a significant amount of data. 

The question of how affordable it is to start processing a large amount of data is 

removed thanks to the advent and expanded use of information and communication 

technologies. 

Today, big data is becoming the language of communication for educational 

organizations that seek to improve their strategic and tactical decision-making 

technologies [6]. The current development of big data technology in education is 

described through a variety of approaches and models, which prevents systematic 

accumulation of data on big data for the development of the education system. 

In the field of education, there are five main types of data: 

- personal Information; 

- data on the interaction of students with electronic learning systems 

- data on the effectiveness of educational materials; 

- administrative data; 

- forecast data. 

There are some distinguishing features of big data in education from other data 

samples. The characteristics of big data can be described by the rule "5V": 

- 1V (volume): the amount of physical data is significant; 

-2V (velocity): data acquisition speed and processing speed is relatively high; 

- 3V (variety): variability of processing algorithms for different types of collected 

results; 

- 4V (veracity): high reliability of the collected data, allowing to formulate 

representative results; 

 - 5V (value): the value of the accumulated data should be enclosed in the 

possibility of formulating useful multi-aspect dependencies of the educational system 

on their basis. 

To structure Big Data management processes in education, five interrelated 

groups of processes can be distinguished (Fig.1). 

Summarizing the groups of management processes and sources in the areas of 

Big Data, we can formulate a number of properties of the collected database, allowing 

to increase the efficiency of using Big Data in education. 

Partial independence. There is local data management on each database segment. 

At the same time, each segment is a component of the entire database, but it can be 

considered as a separate small database with its own set of procedures and rules. 

Uninterrupted. The ability to receive data from any database segment, even if 

data on this segment are already used for other processes. 

Transparency access. If there are rights to access data, the analyst should not take 

into account the parameters of the physical location of information. Data delivery is 

carried out automatically with built-in tools. 

Multiplication Data multiplication is the process of transferring data from one 

database to another database. The ability to multiply should allow data from different 

systems to integrate with each other. 



168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Diagram of big data management processes in education 

 

 Distributed queries. The collected data should be able to be retrieved through 

distributed queries, that is, through parallel queries to multiple database segments. 

Free tools. As a means of data processing can be any software and hardware 

solutions.  

Big Data in education as a technology is characterized by distinctive features, 

the structuring of management processes, a system of directions for data collection, as 

well as the properties of the collected database, which make it possible to increase the 

efficiency of using big data in education. 

So, the analysis of big data opens up prospects for creating a new positive 

educational experience - all participants in the educational process will be able to 

freely exchange information with each other, expanding their competence mutually 

and efficiently throughout their lives. 

We specify such perspectives [7, 8, 9]. 

1. Early vocational orientation. 

2. New adaptive educational trajectories. 

3. Control of the professional trajectory. 

4. Openness and transparency of education. 

Summarizing the above, it should be noted that the analysis of big data and their 

free circulation can serve as the basis for qualitative changes, the formation of a new 

modern and dynamically developing education system. 

Selection of information 

sources  
 

Completion 

Analysis of indicators 

Goal setting 

Adjustment Data collection 
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DÜNYANIN ƏRZAQ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠNĠN NƏZƏRĠ-KONSEPTUAL 

ƏSASLARI 

 

Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi onun iqtisadi və milli təhlükəsizliyinin ayrılmaz 

hissəsidir. Əhalinin ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi dövlət üçün mühüm əhəmiyyət 

kəsb edən və həlli vacib olan sosial-iqtisadi problemlərdən biridir. Qeyd etmək lazım-

dır ki, ərzaq təhlükəsizliyi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Belə ki, 

bu problemin həlli milli, iqtisadi, sosial, demoqrafik və ekoloji faktorların geniĢ 

spektrini əhatə edir. Buna görə də dövlət səviyyəsində sosial-iqtisadi sistem ərzaq 

təhlükəsizliyi ilə sıx əlaqədardır. Məhz bu baxımdan ərzaq təhlükəsizliyinin təmini 

http://www.cringely.com/


170 
 

daxili resursların mobilizə edilməsinə əsaslanmıĢdır. Bu yanaĢma milli iqtisadi islahat-

lar strategiyasının islənib hazırlanması, dayanıqlı inkiĢafı, effektiv hüquqi normaların 

istifadəsi, əhalinin həyat Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması ilə baglı bir çox dəyiĢikliklərə 

əsaslanır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bəĢəriyyət səviyyəsində ərzaq təhlükəsizliyi ―beynəlxalq 

əmək bölgüsündə maksimal iĢtirak‖ və dünya bazarında özünəməxsus Ģəkildə ―ərimə 

və ya aqrar proteksionizm‖dir, bəĢəriyyətin gələcəyini təyin edən dayanıqlı inkiĢafıdır. 

Dayanıqlı inkiĢaf isə ərzaq da daxil olmaqla təbii resurslardan balanslaĢdırılmıĢ isteh-

laka əsaslanır. 

Milli təhlükəsizlik sosial təhlükəsizlik növləri içərisində xüsusi yer tutur. Milli 

təhlükəsizlik dedikdə milli dəyərlərə və həyat tərzinə təhlükə yaradan daxili və xarici 

səbəblərin qismən və ya tamamilə aradan qaldırılması, eləcə də dövlətin vacib maraq-

larının həyata keçirilməsinin təminatı baĢa düĢülür. BaĢqa sözlə, milli təhlükəsizlik 

cəmiyyətin, dövlətin, vətəndaĢların həyatı üçün vacib maraqların, eləcə də milli dəyər-

lərin və həyat tərzinin müxtəlif təbiətli (siyasi, iqtisadi, hərbi, ekoloji və s.) daxili və 

xarici təhlükələrdən müdafiəsidir. XX əsrin ikinci yarısında milli təhlükəsizlik siyasə-

tinin istiqamətləri müəyyənləĢdirilərkən, iqtisadi və ekoloji təhlükəsizlik ön plana 

çəkildi. Ġqtisadi təhlükəsizlik dedikdə ölkədə siyasi-iqtisadi stabillik Ģəraitində əhalinin 

həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin edən davamlı inkiĢaf və bu inkiĢafa mane 

olan təhlükələrin tamamilə aradan qaldırılması baĢa düĢülür. Bununla yanaĢı, stabil 

iqtisadi artım və yüksək həyat səviyyəsi dünyada və istənilən bir ölkədə cəmiyyətdəki 

sosial gərginliyin və konfliktlərin azalmasına gətirib çıxarır. Bu da prinsip etibarilə 

milli təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır.  

Iqtisadi təhlükəsizlik milli təhlükəsizlik sisteminin tərkib hissəsi, bazası rolunu 

oynayır. Milli təhlükəsizliyin digər alt sistemləri ilə qarĢılıqlı əlaqədə olmaqla iqtisadi 

təhlükəsizlik, özündə onların təsirini toplayır. Ġqtisadi təhlükəsizlik özündə əsas 

iqtisadi - siyasi problemləri həll etmək, cəmiyyətin, dövlətin və əhalinin tələbatını 

lazımi dərəcədə ödəmək, xarici, iqtisadi və maliyyə təzyiqlərinin, daxili destruktiv 

qüvvələrin təsirini azaltmaq kimi xüsusiyyətləri özündə ehtiva edir. Ġqtisadi təhlü-

kəsizliyin maddi baxımdan daxili əsasını istehsal münasibətlərinin və məhsuldar 

qüvvələrin inkiĢaf səviyyəsi, ümumdaxili məhsulun geniĢ təkrar istehsalını təmin edən, 

ölkənin təbii resurslarının zənginlik səviyyəsi və infrastrukturunun inkiĢafı, daxili 

sosial - siyasi təhlükəsizliyin əsasını isə sosial və iqtisadi inkiĢaf zəminində uzunmüd-

dətli milli məqsədlərə nail olmaq üçün cəmiyyətdə kifayət qədər yüksək səviyyəli 

razılaĢmanı təmin edir. 

Ġqtisadi təhlükəsizliyin maddi baxımdan xarici əsasını isə hər bir ölkə üçün 

xarici, iqtisadi və siyasi təzyiqlər və digər dövlətlərin müdaxiləsi olmadan qarĢılıqlı 

qəbul olunan və sərfəli əməkdaĢlıq əsasında sosial və iqtisadi inkiĢafın strategiyasını 

azad seçməyə və həyata keçirməyə imkan yaradan kompleks beynəlxalq razılaĢmalar 

və institusional strukturlar təĢkil edir. QarĢılıqlı iqtisadi təhlükəsizliyin təminatının 

mexanizmi beynəlxalq valyuta, ticarət və kredit sistemləridir [1, s.72-76].  

Ġqtisadi təhlükəsizliyin indikatorlar göstəriciləri sisteminə əhalinin həyat səviy-

yəsi, inflyasiyanın tempi, iĢsizlik norması, iqtisadi artım, büdcə kəsirləri, dövlət borc-

ları, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın səviyyəsi, qızıl – valyuta rezervləri, kölgə 

iqtisadiyyatının miqyası daxildir.  
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Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin prioritetləri dövlətin tarixi inkiĢaf dövründən 

və dünyada baĢ verən dəyiĢikliklərdən asılı olaraq dəyiĢir. Müasir dövrdə bu prioritet-

ləri valyuta - kredit, enerji və ərzaq təhlükəsizliyi təĢkil edir. Belə ki, valyuta - kredit 

təhlükəsizliyinin ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsü sisteminə daxil olması bu sistemdə 

tutdugu mövqe ilə müəyyənləĢir. Ölkənin digər ölkələrlə valyuta - kredit münasibətləri 

həmin ölkənin ümumi iqtisadi mühitinin saglamlaĢmasına müsbət təsir göstərir və 

nəticə etibarilə ümummilli və xarici iqtisadi maraqların qorunmasında mühüm rol 

oynayır. 

Enerji təhlükəsizliyi dedikdə - ölkənin enerji sisteminin normal və fövqəladə 

vəziyyətlərdə istehlakçıların məqbul keyfiyyətə malik istilik - enerji resursları ilə 

təminatında defisit təhlükəsindən qorunması baĢa düĢülür. Onun vacibliyi ölkənin təbii 

iqlim Ģəraitinin Ģərtliyi ilə müəyyənləĢir.  

Ərzaq təhlükəsizliyinin rolu insanın varlığının baza göstəricisidir. Çünki, ərzağın 

yoxluğu aclıq və ölümün əsasını qoyur. Hər bir insan üçün gündəlik yüksək keyfiyyətli 

və müxtəlif növlü ərzaqların qəbulu vacibdir. Əhalinin qidalanma səviyyəsi ölkənin 

ümumi iqtisadi inkiĢafının səviyyəsini xarakterizə edir. Belə ki, ərzaq məhsullarının 

istehsalı istənilən istehsal növünün ilkin Ģərti olub, var və olacaqdır. Əhalinin ərzaq 

məhsulları ilə təminatı sosial həyatın iqtisadi strukturun həyat qabilyyətliliyinin səviy-

yəsinin vacib faktoru və müəyyənləĢdirici kriteriyasıdır.  

Ərzaq problemi insanın yarandığı gündən mövcud olmuĢ və insanın inkiĢafı ilə 

öz xüsusiyyət və miqyaslarını dəyiĢmiĢdir. Artıq XX əsrin ikinci yarısından baĢlayaraq 

ümum bəĢəri problemə çevrilmiĢdir. Ərzaq məhsulları lazımi həcmdə istehsal olun-

madıqda bu cəmiyyətdə o, nəzərə çarpan bir fakta-ərzaq çatıĢmamazlığına, bu isə öz 

növbəsində ciddi sosial–siyasi problemə çevrilir. Təbii fəlakətlər, müharibələr, ölkədə 

iqtisadi böhranlar, ictimai quruluĢda radikal dəyiĢikliklər, əhalinin və ərzaq istehsalı 

obyektlərinin əraziyə görə qeyri-proporsional yerləĢməsi və s. ərzaq çatıĢmazlığı prob-

lemini yaradan səbəblərdəndir. Bununla əlaqədar olaraq, dövlət və eləcə də bütün 

bəĢəriyyət üçün ərzaq və ərzaq təhlükəsizliyinin stabil təminatı ən vacib problemlər-

dəndir [3, s.92-95]. 

XX əsrdə dövlətlərarası ticarətin inkiĢafı ilə əlaqədar olaraq ərzaq problem bir 

qrup dövlətlərin digərləri üzərində siyasi təzyiq vasitəsinə çevrilmiĢdir. Belə ölkələr 

digər ölkələrdəki ərzaq problemini mütəmadi öyrənirlər. Eyni zamanda öz ölkələrində 

ərzaqla təminatı yüksək səviyyədə saxlayaraq digər ölkələrin bazarlarında öz paylarını 

geniĢləndirməyə çalıĢırlar. Bu isə ixracatçı ölkələrə idxalçı ölkələrlə qarĢılıqlı münasi-

bətlərdə yumĢaq təsir vasitələri (gömrük baryerləri, qiymət siyasəti, ixrac subsidiyaları 

və s.) ilə yanaĢı, Ģərt tədbirlərin (embarqo, idxala qoyulan qadağalar, iqtisadi sabotaj 

və s.) tətbiqinə Ģərait yaradır. Eyni zamanda, ərzaq idxal edən ölkələr xarici iqtisadi 

siyasəti daxili ərzaq bazarının, daxili istehsalçı və ixracatçıların xarici rəqabətdən 

müdafiəsinə, eləcə də ərzaqla özünü təminatını yüksəldərək daxili bazarların idxal 

üçün tamamilə bağlanması istiqamətinə yönəldirlər. Göründüyü kimi, ərzaq təhlükə-

sizliyi bütün dünya ölkələri üçün dövlətin suverinitetinin, onun daxili siyasətinin və 

eyni zamanda, beynəlxalq əlaqələr müstəvisində suverenliyinin əsas Ģərtidir.  

Beləliklə, ərzaq təhlükəsizliyi nəinki dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin, eləcə də 

siyasi və ekoloji təhlükəsizliyinin əsas elementidir. Bu isə ərzaq təhlükəsizliyinin milli 

təhlükəsizliyin tərkibində aparıcı rol oynadığını müəyyənləĢdirir. Ərzaq təhlükəsiz-
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liyinin mahiyyəti ―ərzaq təhlükəsizliyi‖ anlayıĢının daha dəqiq tərifində ifadə olun-

malıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, ilk dəfə ―ərzaq təhlükəsizliyi‖ bir termin kimi 1974 - 

cü ildə Romada taxılın qiymətinin kəskin artması ilə bağlı ƏKTT (FAO) - nin təĢkil 

etdiyi ərzaq problemləri ilə bağlı Ümumdünya Konfransında qəbul edilmiĢdir. Bu 

anlayıĢın mahiyyəti 20 il sonra analoji olaraq konfransda aydınlaĢdırılmıĢdır. ƏKTT – 

yə görə ―ərzaq təhlükəsizliyi - bütün insanların aktiv öz sağlam həyatını təmin etmək 

üçün lazımı həcmdə təhlükəsiz və qidalı ərzaq məhsullarına fiziki və iqtisadi əlçatan-

lığının mümkünlüyüdür‖. Keçən əsrin 90-cı illərinin II yarısından baĢlayaraq ―ərzaq 

təhlükəsizliyi‖ termini nəinki sənədlərdə, həm də elmi ədəbiyyatda geniĢ istifadə 

olunmağa baĢlandı. Bu ədəbiyyatı nəzərdən keçirərək belə qənaətə gəlmək olar ki, bu 

kateqoriyanın mahiyyəti haqqında hələ də yeganə və dəqiq tərif yoxdur. Düzgün 

strategiya və taktikanın seçilməsi bu kateqoriyaya verilən mənadan asılıdır. 

Ərzaq təhlükəsizliyi iqtisadiyyatın elə bir vəziyyətini özündə əks etdirir ki, 

mövcud imkanlar hesabına əhalinin fəal sağlam həyat tərzi keçirməsi üçün zəruri 

həcmdə ərzaq məhsullarına olan tələbatını təmin etmək mümkün olsun. Ərzaq 

təhlükəsizliyi hər bir vətəndaĢın ərzaq istehlakı səviyyəsindən bilavasitə asılı olmaqla 

həm mikro, makro, həm də qlobal səciyyə daĢıyır. Ərzaq təhlükəsizliyinin mikro 

aspekti hər bir fərdin yaĢamaq imkanları ilə xarakterizə olunur. Makro aspektlər 

ölkənin ümumi inkiĢaf səviyyəsi, qlobal aspektlər isə beynəlxalq münasibətlər və 

dünyada baĢ verən geosiyasi dəyiĢikliklərlə bilavasitə bağlıdır. Ümumiyyətlə, ərzaq 

təhlükəsizliyi həm xroniki, həm də müvəqqəti - dövri olaraq özünün kəskin mərhələ-

sini yaĢayır. Ərzaq təhlükəsizliyinin xroniki xarakter daĢıması adətən inkiĢaf etməkdə 

olan ölkələr üçün səciyyəvi hal hesab edilir. Bu proses həmin ölkələrdə iqtisadi inkiĢaf 

səviyyəsinin aĢağı olması, eyni zamanda büdcə imkanlarının məhdudluğu, kənd təsər-

rüfatında və onunla bağlı digər sahələrdə intensiv texnologiyaların tətbiqinin aĢağı 

səviyyədə olması, infrastrukturun zəif inkiĢafı, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yerli 

ərzaq istehsalının rəqabətə davamlılığının keyfiyyətinin aĢağı olması və s. çoxsaylı 

faktorlarla bağlıdır [4, s.56-60]. 

Ərzaq təhlükəsizliyi ilk növbədə hər bir ölkənin milli ərzaq müstəqilliyinə 

əsaslanır. Hər hansı bir dövlətin siyasi suverenlyi hələ onun ərzaq suverenliyinin təmin 

edilməsi demək deyildir. Ölkənin milli ərzaq suverenliyi o deməkdir ki, baĢ verə 

biləcək hər hansı ekstremal fövqəladə vəziyyətlər zamanı dövlət əhalini ərzaq və qida 

məhsulları ilə təmin etmək məqsədi ilə xarici ölkəyə üz tutmur. YaranmıĢ tələbatı 

xüsusi mənbələr hesabına ödəmək iqtidarında olur və ölkənin ərzaq böhranı yaĢa-

masına imkan vermir. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin, eyni zamanda ölkənin milli ərzaq müstəqilliyinin təmin 

edilməsini Ģərtləndirən amillər mövcuddur ki, bunlara da aĢağıdakılar aid edilir: 

- ölkədə ərzaq və yeyinti məhsullarının istehsal səviyyəsi; 

- qida məhsullarının istehsalının iqtisadi cəhətdən Ģərfəliliyi; 

- qida məhsullarının qiymətliliyinin səviyyəsi; 

- ölkə əhalisinin alıcılıq qabiliyyəti; 

- əhalinin gəlirləri və əmək haqqının orta aylıq səviyyəsi; 

- dövlət tərəfindən aztəminatlı əhali təbəqələrinə verilən güzəĢtlər və müavinətlər; 

- dövlətin ərzaq resursları. 

Ərzaq təhlükəsizliyi probleminin beynəlxalq miqyas alması xüsusilə qloballaĢma 
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fonunda daha qabarıq təzahür edir. Belə ki, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

istehsalın artırılması və əhalinin alıcılıq qabiliyyəti ilə bilavasitə bağlı olduğundan bu 

proses ölkənin maliyyə imkanlarından, dövlət büdcəsinin vəziyyətindən də bilavasitə 

asılı olur. Odur ki, son zamanlar bu aktual problemin həllində beynəlxalq qurumlar – 

Beynəlxalq Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankı (BYĠB), Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf 

Bankı (AYĠB), Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) və s., təĢkilatlar da aktiv rol oyna-

mağa baĢlamıĢdır. 

Beynəlxalq ərzaq təhlükəsizliyi sistemi, həmçinin özündə ərzaq çatıĢmamazlı-

ğından əziyyət çəkən ölkələrə yardım göstərilməsini və inkiĢaf etməkdə olan ölkələrə 

öz milli ərzaq təhlükəsizliyi sisteminin yaradılmasına təĢkilati, texniki və iqtisadi 

köməkliklər göstərilməsini özündə əks etdirir. Bu sistemin mühüm tərkib elementi 

olan taxıl ehtiyatlarının yaradılması mümkün ola biləcək ərzaq çatıĢmamazlığının ara-

dan qaldırılması məqsədinə xidmət etməklə yanaĢı həmçinin bazarlarda taxıl məh-

sullarının qiymətlərinin sabit saxlanılması üçün önəmli vasitə rolunu da oynayır [5, 

s.101-106]. 

Təbiidir ki, bu zaman taxıla olan tələbat tələb və təklifin səviyyəsindən asılı ola-

raq formalaĢan beynəlxalq bazar qiymətləri əsas götürülür və konyuktur dalğalan-

maları nəzərə alınmaqla onun səviyyəsinə dövrü olaraq yenidən baxılır. Bu baxımdan 

bazarda qiymətlərin aĢağı səviyyəsi ehtiyatların toplanmasının indikatoru, qiymətlərin 

yüksək səviyyəsi isə ehtiyatlardan istifadənin indikatoru funksiyasını yerinə yetirir. 

Beləliklə, beynəlxalq ərzaq ehtiyatının yaradılması hesabına ərzaq bazarının sabitləĢ-

dirilməsi həm idxalçılar, həm də ixratçılar üçün iqtisadi cəhətdən sərfəli ola bilər. 

Son zamanlara qədər özünün kənd təsərrüfatı istehsalçılarına yüksək səviyyəli 

himayədar dəstəyinin klassik nümunəsi Yaponiyanın aqrar siyasəti idi. Lakin 80-ci 

illərin ilk yarısından Yaponiyada da əhəmiyyətli dəyiĢikliklər baĢ verdi. Xüsusilə də 

dünya ölkələrinə görə rəqabət qabiliyyətli aqrar bölmənin yaradılması və ərzaqla 

özünü təminetmə problemini həll etməyə aztorpaqlılıq və kiçik kəndli təsərrüfatı 

Ģəraitində imkanı olmayan ölkə, daxildə sabit tələbatdan istifadə edən, ərzaq mallarının 

istehsalının beynəlxalq diversifikasiya modelinə keçdi. 

Ölkə birgə müəssisələrin yardılması bir sıra xarici ölkələrin (ən çox keçmiĢ 

―üçüncü dünya ölkələrinin‖) aqrar bölməsinə iri miqsaylı investisiyaların və yeni 

texnologiyaların tətbiqi yolu ilə dünya bazarının dəyiĢən konyukturu özünün ərzaq 

həssaslığını bir sıra göstəricilərə görə əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb, zəmanətli ərzaq 

özünütəminetmə səviyyəsinə çatdı. Qərbi Avropada, ABS-da, Kanadada, Yaponiyada 

və Çində kənd təsərrüfatının uğurlu inkiĢafına bazar münasibətlərinin tətbiqi ilə 

yanaĢı, həm də geniĢ təkrar istehsal prosesinə xarici təsir vasitələrinin güclənməsi 

hesabına bazar özünütənzimləmə mexanizminin fəaliyyətinin məhdudlaĢması yolu ilə 

nail olunmuĢdur. Kənd təsərrüfatına dotasiyalar, qiymət, kvotalar, kredit-vergi siyasəti 

vasitəsi ilə dövlət yardım proqramları aqrar sahənin inkiĢafında mühüm rol oynayır. 

Bu zaman kənddə dövlət yardımları da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, müasir dövrdə beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminin qloballaĢması 

nəticəsində artıq ərzaq problemi ayrı – ayrı ölkələrin sərhədlərini aĢaraq bütövlükdə 

beynəlxalq aləmin aktual probleminə çevrilmiĢdir. Bu baxımdan BMT yanında ərzaq və 

Kənd Təsərrüfatı TəĢkilatı (FAO) çoxsaylı dövlətlərin iqtisadi təcrübəsində ərzaq 

təhlükəsizliyi və onun hədlərini təhlil edərək, beynəlxalq ümumiləĢdirmələr aparmıĢdır. 
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Beynəlxalq Ərzaq TəĢkilatı ekspertlərinin qənaətinə görə dövlətin ərzaq təhlükə-

sizliyinin əsas ölçüləri ölkədə taxıl ehtiyatlarının ümumi həcmi, növbəti məhsul 

yığımına qədər onun saxlanması və əhalinin hər nəfərinə düĢən taxıl istehsalı hesab 

edilir. Dünya təcrübəsində o ölkənin ehtiyatı təhlükəsiz hesab edilir ki, ölkə əhalisinin 

illik istehlakının 17 - 20% -i həcmində taxıl ehtiyatı mövcud olsun. BaĢqa sözlə taxıl 

resursu illik istehlakdan əlavə ölkə əhalisinin daha 2 ay müddətinə taxıla olan tələ-

batını təmin etmək imkanı versin [6, s.123-126]. 

Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyinin əsas təminat məsələləri 

daxili və xarici amillərdən asılı olmayaraq aĢagıdakılardan ibarətdir: 

- ölkənin hər bir vətəndaĢının müəyyən edilmiĢ rasional istehlak normasına 

əsasən fəal, sağlam həyat tərzi üçün lazımi təhlükəsiz və keyfiyyətli yeyintiməhsulları 

ilə fiziki və iqtisadi cəhətcə təmin edilməsinə nail olunması və onun yüksək səviyyədə 

saxlanılmasının təmin edilməsi; 

- ölkənin ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsinə əsas daxili ərzaq növlərinin 

dayanıqlı istehsalının inkiĢaf etdirilməsi ilə nail olunması; 

- istehlak edilən yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyinə və keyfiyyətinə nail olun-

ması; 

- təbii fəlakətlər və digər fövqəladə hallarda vətəndaĢların yeyinti məhsulları ilə 

müntəzəm təmin edilməsi hesabına, yarana biləcək neqativ halların minimuma 

endirilməsi və təhlükəsiz yeyinti məhsullarının istehsalının və ərzaq təhlükəsizliyində 

daxili və xarici amillərin aradan qaldırılmasının təmin edilməsi [7, s.111-116]. 

Aqrar sənaye kompleksində inkiĢaf XX əsrin 90 - cı illərin sonlarından və XXI 

əsrin ilk illərindən baĢlayaraq sabit xarakter daĢıyır. Yeyintı məhsullarının sənaye 

istehsalı da yüksək templə inkiĢaf edir. Bir çox kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal 

edən təĢkilatların iqtisadiyyatı möhkəmlənir. Bu prosesdə, xüsusi olaraq, Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti tərəfindən 11 fevral 2004 - cü il tarixli 24 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq olunmuĢ ―Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial - iqtisadi inkiĢafı 

Dövlət Proqramı (2004 - 2008-ci illər)‖nın, 25 avqust 2008-ci il tarixli 3004 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq olunmuĢ ―2008 - 2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramının, 2009- cü il 

14 aprel tarixli 80 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq olunmuĢ ―Azərbaycan Respublikası 

regionlarının 2009 - 2013 - cü illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı‖nın və 

digər normativ - hüquqi sənədlərin hərəkətverici qüvvə olmasıdır [2, s.11-12]. 

Bununla yanaĢı, aqro – sənaye kompleksinin potensialından tam və rasional 

istifadə edilmir, ayrı-ayrı sahələrin istehsal həcmi əhalinin daxili istehsal hesabına 

istehlakını qismən təmin edir, bu hal isə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində öz 

mənfi təsirini göstərməyə bilməz. Buna görə də bəzi yeyintı məhsulları üzrə istehlak 

təlabatı idxal hesabına ödənilir. 

Ərzaq təhlükəsizliyi və tam qidalanmanı xarakterizə edən məsələlər aĢağıdakı 

aspektdə təsnifləĢdirilir: 

Mövcudluq – keyfiyyət və kəmiyyət baxımından yeməyə yararlı və sağlamlıq 

üçün təhlükəsiz olan ərzaq məhsullarının hazır olması, ölkə səviyyəsində ərzaq 

mövcudluğu ehtiyatlar, idxal, humanitar yardımlar və yerli istehsaldan əldə edilən 

məhsulları özündə əks etdirir. 

Əldə etmək imkanları – ailənin (ev təsərrüfatının) və onların hər üzvünün tam 
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qidalanması məqsədilə, tələb edilən ərzaq məhsulları əldə etmək üçün kifayət qədər 

resurslara malik olmasını nəzərdə tutur. Resurslar dedikdə isə ailənin (ev təsərrüfa-

tının) sərancamında olan kapital, iĢçi qüvvəsi, bilik, bacarıq, habelə qiymətlərin səviy-

yəsi nəzərdə tutulur. Ailənin (ev təsərrüfatının) əldə etmək imkanlarında olan gəlirlərə 

daha çox əhəmiyyət verilir. 

İstifad (istehlak) - onun iki aspekti nəzərdə tutulur: sosial - iqtisadi və bioloji 

ərzaq məhsulları kəmiyyət və keyfiyyətcə mövcud olduqda və əldə etmək imkanına 

malik oldugu hallarda ailə (ev təsərrüfatını) hansı məhsullardan istifadə edilməsinin 

məqsədə uyğunluğu seçimini edir. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və səmərəli istifadə yolları aĢağıdakılar-

dan ibarətdir: 

1. Mövcud yararlı torpaqlardan, o cümlədən, əkinə yararlı torpaqlardan səmərəli 

istifadə edilməsi, dünya ölkələrinin əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsin-

də milli iqtisadiyyatın rolunun daha da artırılması və beynəlxalq bazardan asılılığının 

azaldılması; 

2. Dünya ölkələrinin əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və daha da 

yaxĢılaĢdırılması, habelə fövqəladə hallarda və təbii fəlakətlər zamanı ərzaqtəhlükə-

sizliyinin möhkəmləndirilməsi məqsədilə dövlət ehtiyatlarının yaradılması zəruri he-

sab edilir; 

3. Ərzaq təhlükəsizliyinin düzgün qiymətləndirilməsi üçün milli fizioloji norma-

nın iĢlənib hazırlanması və təsdiq edilməsi məqsədəuyğun sayılır; 

4. Əmək qabiliyyətli əhalinin iqtisadi fəallığının artırılması, tam məĢğulluğun 

təmin edilməsi ərzaq təhlükəsizliyinin əsas amillərindəndir; 

5. Təhlükəsiz, müxtəlif çeĢidli, qidalı ərzağın qeyri-adekvat mövcudluğu və əldə 

edilməsinə imkan yaradılmalı, təmiz su, sanitariya və səhiyyə xidmətlərinə çıxıĢın 

çatıĢmazlığının qarĢısının alınması, usaqların və böyüklərin düzgün qidalandırılması, 

eləcə də düzgün qidalanma seçimlərinin müəyyən edilməsinə köməklik göstərilməsi. 
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STRATEJĠ ĠDARƏETMƏNĠN MODERNLƏġDĠRĠLMƏSĠ 

PROSESĠNĠN METODOLOJĠ ƏSASLARI 

 

Sənayenin inkiĢafına dair beynəlxalq təcrübədən görünür ki, burada baĢlıca Ģərt 

əlveriĢli biznes mühitinin yaradılmasıdır. DərinləĢən rəqabət mübarizəsi Ģəraitində 

sənayenin inkiĢafı daxili bazarın tutumundan asılı olmayaraq, idxalı əvəz edən 

yanaĢmadan ixracyönümlü istehsal modelinə keçidi təkidlə tələb edir. Belə modelin 

uğurla həyata keçirilməsi isə mövcud sənaye istehsalının texniki-texnoloji səviyyəsinin 

yüksəldilməsini və yeni, mütərəqqi texnologiyaya və idarəetmə sisteminə əsaslanan 

sahələrin qurulmasını tələb edir.  

Elə buna görə də ―Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkiĢafına dair 2015-

2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı‖-nda və 2016-cı ildə təsdiq edilmiĢ Strateji Yol 

Xəritələrində [1;2;3;4;5] qeyd edilir ki, həmin sənədlərin icra müddəti ərzində 

sənayeyə investisiyaların cəlb edilməsi üçün imkanlar səfərbər edilməli, qeyri-neft 

sənayesinə investisiyaların təĢviqi mexanizmi yaradılmalı, mövcud sənaye və texnolo-

giyalar parklarının fəaliyyəti gücləndirilməli, yeni sənaye parklarının və mərhələlə-

rinin Ģəbəkəsi, elmtutumlu və innovativ istehsalın miqyası geniĢləndirilməlidir.  

Bu gün əminliklə söyləmək olar ki, Azərbaycan qlobal miqyasda baĢ verən səna-

ye inqilabının çağırıĢlarına uyğun özünün sənaye siyasətini keyfiyyətcə yeni müstə-

vidə quraraq artıq inkiĢaf iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsi üzərində qurulmaqdadır. 

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, ölkə sənayesinin əksər ənənəvi sahələrində isteh-

salın texniki-texnoloji səviyyəsi, idarəetmə sistemi, innovativ-iqtisadi inkiĢafın tələb-

ləri ilə uzlaĢmır. Odur ki, həmin istiqamətlər üzrə modernləĢdrimənin strateji idarə-

etmə kontekstində həyata keçirilməsini təkidlə tələb edir. 

ModernləĢdirmə (modernizasiya) ingiliscədən dilimizə tərcümədə - yeniləĢmiĢ və 

müasir mənasını daĢıyır, inkiĢafı sürətləndirmək məqsədilə obyektin yeni tələb və 

normlara, texniki Ģərtlərə və keyfiyyət göstəricilərinə uyğunlaĢdırılmasıdır.  

ModernləĢdirilmə nəzəriyyəsinin yaradıcılarından biri sayılan alman mütəfəkkiri 

Veber ilk dəfə modern kapitalist cəmiyyəti üçün rasionallaĢdırma konsepsiyasını 

hazırlamıĢdı. [8] 

Öz nəzəriyyəsində modernizm (modernism), modernləĢdirilmə (modernization) 

və çağdaĢlıq (modernity) paradiqmalarını fərqləndirən alman mütəfəkkiri Bermana 

görə heç nə daimi deyil, hər bir mövcudiyyət ―əriməlidir‖ ki, yeniləri yaransın. 

Berman hesab edirdi ki, modernləĢdirilmə davamlı bir proses olaraq sosial həyatı əbədi 

olaraq dəyiĢir [7; s.16]. 

ModernləĢdirmə prosesini innovativ inkiĢaf olmadan təsəvvür etmək çətindir, 

çünki o özlüyündə ən son yeniliklərin – innovasiyaların geniĢ tətbiqini ehtiva edir. 

Ġnnovasiya məvhumunu ilk dəfə formalaĢdıran J.ġumpeter onun aĢağıdakı beĢ tipini: 

yeni məhsul; yeni istehsal üsulu; yeni bazarlar; təklifin yeni mənbəyi və biznesin 

təĢkilinin yeni yolları – fərqləndirmiĢdir. Müasir dövrdə Azərbaycanın sənaye sahələ-

rində innovasiyaları geniĢ tətbiq etmək üçün məqsədli layihələr hazırlanmalı və həyata 
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keçirilməlidir. Bu məqsədlə xarici investisiyaların sənayeyə  (qeyri-neft sektoruna) 

cəlb edilməsi vacib Ģərtdir.  

Sənaye müəssisələrinin modernləĢdirilməsi meylləri kontekstində zaman-zaman 

müxtəlif nəzəriyyələr formalaĢdırılmıĢ və müxtəlif səpkidə izah edilmiĢdir. Həmin 

nəzəriyyələri iqtisadi modernizasiya kontekstində aĢağıdakı kimi təsnifləĢdirmək olar: 

- mütərəqqi inkiĢaf nəzəriyyəsi; 

- qabaqlayıcı inkiĢaf nəzəriyyəsi; 

- asılı inkiĢaf nəzəriyyəsi; 

- modernləĢdirməyə əks nəzəriyyə. 

Mütərəqqi inkiĢaf nəzəriyyəsi cəmiyyətdə və iqtisadiyyatda modernləĢdirməni 

bir inqilabi hadisə kimi göstərmiĢlər. 

Qabaqlayıcı inkiĢaf nəzəriyyəsinin banilərinin fikrincə, inkiĢafı ləngidən baĢlıca 

səbəb – ölkə daxilində iqtisadi amillərin nəzərə alınmamasıdır.  

Asılı inkiĢaf nəzəriyyəsi ölkənin inkiĢafını iqtisadi və texnoloji amillərin 

qarĢılıqlı əlaqəsinin tədqiqinə söykənir. 

ModernləĢdirmənin əks nəzəriyyəsini formalaĢdıran nümayəndələr iqtisadiyyatın 

strateji inkiĢafında modernləĢdirməni vacib hesab etmirlər.  

Makro – iqtisadi səbəblərə - sosial, siyasi, institusional, ekoloji, sosial – mədəni 

və iqtisadi xarakterli kompleks tədbirlər daxildir.  

Mikro-iqtisadi səbəblərə isə - hər biri müxtəlif tədbirlərdən ibarət: istehsal, 

təĢkilati, resurslardan istifadə, bazar münasibətləri, investisiya təminatı və maliyyə 

səbəbləri daxildir (Ģəkil 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. Sənaye müəssisələrinin modernləşdirilməsi haqqında qərarların qəbul 

edilməsinin əsas səbəbləri 

Sənaye 

müəssisələrinin 

modernləĢdirilmə-

sinin əsas səbəbləri 

- sosial 

- siyasi 

- institusional 

- ekoloji 

- sosial-mədəni 

- iqtisadi 

- istehsal 

- təĢkilati 

- resurslardan istifadə 

- bazar münasibətləri 

- investisiya təminatı 

- maliyyə 

Mikro-

iqtisadi 

səbəblər 

Makro-

iqtisadi 

səbəblər 
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Sənaye müəssisələrinin mikrosəviyyədə modernləĢdirilməsi səbəblərinin baĢlıca 

elementlərini aĢağıdakı kimi təsnifləĢdirmək olar: 

Bizim fikrimizcə, sonuncu nəzəriyyədə irəli sürülən müddəalarla razılaĢmaq 

iqtisadi inkiĢafa mənfi təsir göstərməkdən baĢqa bir Ģey deyildir. Belə ki, mövcud 

istehsal prosesini texniki-texnoloji cəhətdən yeniləĢdirmədən daha az xərclə yüksək 

keyfiyyətli məhsul istehsal etmək çətindir. Odur ki, dünyanın bütün ölkələrində həmin 

vacib məsələyə diqqət fasiləsiz olaraq davam edir. Rus tədqiqatçıları A.Boqatıryov və 

A. Minakovun apardıqları hesabatlarda sübut edilmiĢdir ki, maĢınqayırma müəssisələ-

rində 20 ildən çox istismar edilən avadanlıqların modernləĢdirilməsi nəticəsində 

elektrik enerjisi xərcləri, istehsal sahəsi və istehsal iĢçilərinin sayı 3-4 dəfə azalır. 

Bütün xərcləri isə - 50%-ə qədər azaltmaq mümkündür. [6].  

- davamlı inkiĢafın və məhsulun istehsalının optimal strukturunun təmin edil-

məsi; 

- aĢağı səviyyəli ekoloji-iqtisadi səmərə ilə yeni növ məhsulun istehsalının 

mənimsənilməsi; 

- köhnə texnologiya və avadanlıqlardan istifadə; 

- istehsal proseslərində əməktutumunun azaldılması; 

- təbii resurslardan ekstensiv istifadə edilməsi; 

- istehsal və qeyri-istehsal xarakterli itirilən resursların azaldılması; 

- əlavə xammal mənbəyi kimi tullantılardan istifadə olunması; 

- tələb və təklif qanunlarına riayət edilməsi; 

- sənaye məhsullarının daxili bazar tutumunun aĢağı olması; 

- ayrı-ayrı emal sahələrinin dövriyyə vəsaitlərinin çatıĢmazlığı və investisiyaya 

cəlb edilməməsi; 

- istehsalın ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; 

- sabit maddi-texniki bazanın yaradılması; 

- dövriyyənin əsaslı Ģəkildə sürətləndirilməsi və mənfəətin kütləsinin artırılması; 

- texniki modernləĢdirmə hesabına xərclərin əsaslı Ģəkildə aĢağı salınması. 

Makro-iqtisadi səviyyədə aĢağıdakı iqtisadi səbəbləri belə təsnifləĢdirmək olar: 

- dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsi; 

- yeni nəsil texnologiyaların istehsalata tətbiqi prosesinin dəstəklənməsi; 

- xammal bazasının həcminin və keyfiyyətinin ixtisar edilməsi; 

- sənaye istehsalının daha səmərəli sahə strukturunun ləng tətbiq edilməsi. 

Bizim fikrimizcə, emal sənayesinin mövcud ənənəvi sahələrində modernləĢ-

dirmənin aĢağıdakı səpkidə aparılması yüksək sinerji effekti verə bilər: 

- idarəetmə strukturunun əsaslı Ģəkildə təkmilləĢdirilməsi və mobil idarəetmə 

formasına keçid; 

- idarə olunan sistemin bütün həlqələrində istehsal prosesinin təĢkilinin sistem və 

formalarının təkmilləĢdirilməsi; 

- texnologiyaların transferinin müxtəlif formalarından istifadə etməklə texnoloji 
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proseslərin modernləĢdirilməsi; 

- əsas istehsal fondlarının aktiv hissəsinin modernləĢdirilməsi; 

- mövcud texnologiyaların bir hissəsinin yaxĢılaĢdırılması və onların çərçivəsində 

istehsalın modernləĢdirilməsi; 

- texnologiyaların tam dəyiĢdirilməsi; 

- texnoloji zəncirin bir hissəsinin modernləĢdirilməsi. 

Həmin istiqamətlərin hər biri isə - ayrı-ayrı tədbirlər kompleksinin həyata keçiril-

məsini ĢərtləĢdirir. Kompleks xarakterli həmin tədbirlər müəssisədə yeni istehsalın, 

yeni texnologiyanın, onların bir hissəsinin təkmilləĢdirilməsi, təchizat üzrə ehtiyatların 

optimal yerləĢdirilməsi, boĢdayanmaların və istehsal tsiklinin minimuma endirilməsi, 

bütün texnoloji zəncirin modernləĢdirilməsini özündə əks etdirən konsepsiyanın 

iĢlənilməsinə imkan vermiĢ olacaqdır. Həmin cədvəldə təsnifləĢdirilən tədbirlərin bir 

hissəsinin icrası isə öz əksini məqsədli layihələrdə tapmalıdır. Ġstənilən halda sada-

lanan tədbirlərin həyata keçirilməsi prosesində tələb olunan maliyyə vəsaitlərinin 

hesablanması və tələbat üzrə riskin qiymətləndirilməsi diqqət mərkəzində saxlanıl-

malıdır. Azərbaycanın sənaye müəssisələrinin idarə edən və idarə olunan sistemlərinin 

modernləĢdirilməsi üçün yeni iqtisadi və maliyyə mexanizminin iĢlənilməsi və yaxud 

oxĢar mövcud mexanizmin təkmilləĢdirilməsi tələb olunur. Bunun üçün həmin mo-

dernləĢdirmənin idarə edilməsi mexanizminin elementləri, təsiredici amillər də müəy-

yən edilməlidir ki, istehsalın modernləĢdirilməsi üzrə məqsədli layihələri texniki-

iqtisadi cəhətdən əsaslandırmaq asan olsun. Həmin mexanizmlərin təsnifatı tərəfimiz-

dən tərtib edilən 2 saylı Ģəkildə əks etdirilmiĢdir. 

BaĢqa sözlə, sənaye müəssisələrinin dayanıqlı inkiĢaf mexanizminin iĢlənilməsi 

və həyata keçirilməsi üzrə aĢağıdakı tələblər diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır: 

- Ġdarəetmənin ən yeni metodu vasitələrindən istifadə olunması; 

- Minimum xərclə müəssisələrin yüksək gəlirlilik (rentabellik) səviyyəsinin tə-

min edilməsi; 

- Dayanıqlı inkiĢafa təsir göstərən daxili və xarici amillərin uçotu və təhlili; 

- Daxili və xarici mühitdə baĢ verən dəyiĢikliyə dərhal və adekvat cavab hazır-

lanması; 

- QarĢıya qoyulan məqsədlərə çatmaq; 

- Ġdarəetmə fəaliyyətində bütün amillərin nəzərə alınması; 

- TərəfdaĢlıq prinsipi əsasında bütün iĢçilərin idarəetmədə iĢtirakının təmin edil-

məsi; 

- Lokal material və enerji tullantılarının təkrar resurs kimi istifadə edilməsi; 

- Ətraf mühitə atılan tullantıların minimuma endirilməsi, onların emalı və 

utilizasiyası; 

- Ġstehsalın zərərsizləĢdirilməsi üzrə məqsədli layihələrin iĢlənilməsi və həyata 

keçirilməsi. 
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Şəkil 2. Sənaye müəssisələrinin modernləşdirilməsi üzrə idarəetmə mexanizminin 

əsas elementlərinin təsnifatı (müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir) 

 

ġəkildə əks etdirilən prinsiplərin, funksiyaların, metodların, alətlərin, amillərin 

və meyarların içərisində iqtisadi, sosial, ekoloji, inzibati, hüquqi, təĢkilati, təhlükə-

sizlik, etibarlılıq, nəzarət, motivasiya, informasiya, innovasiya, sığortalanma, cavab-

dehlik, vurulan ziyanın dəyərinin ödənilməsi, tənzimlənmə, mədəni-estetik, standart-

ların yeniləĢdirilməsi, monitorinqin aparılması, institusional dəyiĢiklik, istehsalın 

təĢkili, sağlam əmək Ģəraiti, maliyyələĢdirmə və digər elementlər öz əksini tapmalıdır. 

Strateji idarəetmənin modernləĢdirilməsinin səmərəli modeli istehsalın dayanıq-

lığı və səmərəli təĢkilinin əsas tələblərinə cavab verməlidir.  
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AZƏRBAYCANDA ĠNSAN KAPĠTALININ FORMALAġMASI 

VƏ ĠNKĠġAF XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Ġnsan kapitalı biliklərin strukturu və xarakteri, intellektual potensial (problem-

lərin həllində təcrübə və biliklərdən istifadə edilməsi), motivləĢdirmə, təhsil və əmək 

təcrübəsi, sağlamlıq, coğrafi səfərbərlik, fəaliyyət vərdiĢləri, informasiya axtarılması 

və əldə edilməsi imkanlarını özündə birləĢdirən ehtiyatlar toplusudur. ƏĢyalardan 

fərqli olaraq insan kapitalı, insan daxilində olduğu üçün satılması mümkün deyildir, 

digər tərəfdən pul və material qiymətliləri kimi heç kəsə vəsiyyət edilib saxlanıla 

bilməz. Ġnsan kapitalı nəzəriyyəsi imkan verir ki, Ģəxsi gəlirlərin bölgüsü strukturunu, 

əmək haqqının artımı dinamikasını, kiĢi və qadın əməyinin ödəniĢindəki qeyri-

bərabərliyi, miqrasiyanın səbəbləri halları izah etmək mümkün olsun. Məhz bu 

nəzəriyyə sayəsində təhsil investisiyaları son dövrlərdə artım mənbəyi kimi qəbul 

edilməyə baĢlanılmıĢdır. Təhsil investisiyaları heçdə digər investisiyalardan az  

əhəmiyyətli deyildir. 

Təhsil uzun müddətli hərəkət amilidir. Təhsil prossesinin məhsulu isə daha 

mürəkkəb əməyə malik olan, yüksək ixtisaslı yeni keyfiyyətli iĢçi qüvvəsidir. 

Ġnsan kapitalı (iĢçi tərəfindən toplanmıĢ bacarıq və bilik ehtiyatı), yalnız özünün 

mənsub olduğu insanın əməyində reallaĢdırıla bilər. Bu kapitalın dəyərinin artması 

sahibindən  əlavə hər hansı əmək məsrəfləri tələb etmir. 

Ġnsan kapitalı əsasən vasitə və idarəetmə obyekti kimi iki vacib funksiyaya ma-

likdir. Odur ki,insan kapitalının formalaĢması və istifadəsini idarə etmək olar.Bu daha 

çox heyət ilə iĢ zamanı fəaliyyətin motivləĢdirilməsi, ixtisas dərəcəsinin yüksəldil-

məsinin təĢkili,fərdi xüsusiyyətlərin inkiĢafı üçün Ģəraitin yaradılması, iĢ üçün sosial-

psixoloji atmosferin layihələndirilməsi hallarda kəskin nəzərə çarpır. 

Ġnsan kapitalının inkiĢafı və idarə edilməsində iqtisadi motivləĢdirmə xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. Burada problem əməyin keyfiyyəti və onun ödənilməsi arasın-
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dakı əlaqənin düzgün təyin edilməsindədir. Ġnsan kapitalının idarə edilməsində vacib 

amillərdən biri də onun inkiĢafına qoyulan investisiyalardır. Son dövrlərdə ABġ-da 

fiziki kapitala qoyulan ənənəvi investisiyalarla müqayisədə insan kapitalına qoyulan 

investisiyalar durmadan artır. 

Azərbaycan kimi yeni bazar iqtisadiyyatlı ölkələrin cəmiyyətlərində müxtəlif 

proseslərin strukturunda yeni iqtisadi təfəkkür tərzinin və iqtisadi davranıĢ modelinin 

formalaĢmasında insan kapitalı və təhsilin keyfiyyəti məsələlərinin aktual problemlər 

blokuna aid edilib-edilməməsi bəlkə də geniĢ müzakirə obyektinə çevrilməyibdir. Bu 

xarakterli gözləntilərə və onların doğura biləcəyi nəticələr üzərində dərin düĢünmədən 

demək olar ki, heç bir ölkədə və xüsusi ilə də gənc bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə 

iqtisadi gerçəklik, iqtisadi siyasət iqtisadi təfəkkür tərzi ilə iqtisadi davranıĢ modeli 

insan kapitalı ilə təhsil arasında sərf birmənalı əlaqələri  üzə çıxarmaq gücündə müm-

kün deyildir. Müxtəlif elm sahələri üzrə alimlərin və iqtisadçıların bu məsələlərin 

dəyərləndirməsinə münasibətlər önəmli əhəmiyyət daĢısa da,sadaladığımız problem-

lərin qarĢılıqlı əlaqələrinin dərindən araĢdırılması üçün kifayət qədər çətinliklər də 

vardır. Əslində, bu əlaqələr və asılılığın hansı istiqamətdə fundamental və yaxud 

törəmə xarakter daĢıması məsələsi özlüyündə geniĢ fikir mübadiləsinin vacib mövzusu 

ola bilər. Bu problemin metodoloji, nəzəri tərəfləri, bu və ya digər ölkənin konkret 

Ģərtləri, formalaĢmıĢ və formalaĢan iqtisadi baxıĢların araĢdırılması ilə bağlı olaraq 

fərqli nəticələrə gəlinməsidə təbiidir. 

Ġnsan kapitalının formalaĢması və təhsil məsələlərinin mahiyyəti və ya problem-

liliyi heç də iqtisadiyyat anlayıĢı tətbiq edilə bilən dərketmə, davranıĢ,siyasət və ger-

çəklik prossesləri arasında asinxronluğun olmasında deyildir. Çünki bu proseslərdə 

asinxronluq özbaĢına yaranmır və müəyyən təsirlərin nəticəsini əks etdirir. 

 Ġnsan kapitalı  və təhsilə təminat prosseslərinin düzgün dəyərləndirilə bilməsi də 

özlüyündə problemli məsələdir. Çünki, istənilən halda bu qiymətləndirilmələr müəy-

yən bir metedoloji-nəzəri, həmçinin artıq formalaĢmıĢ tədqiqatlar əsasında və yaxud 

onun təsiri altında baĢ verməlidir. Məsələn,Yaponiyada insan kapitalı ilə bağlı külli 

miqdarda tədqiqatlar aparılmasına baxmayaraq, bu ölkənin iqtisadi fikrində haqlı 

olaraq geniĢ yayılmıĢ bir  tezisə  görə Yaponiyaya, insan kapitalının nəzəri əsası Qərb-

dən gətirilmiĢdir. Bunu Yapon iqtisadçıları özlərinə,ölkələrinə və milli qürurlarına 

nöqsanlı hal kimi qiymətləndirmirlər. Belə ―hallar‖ sadəcə insan kapitalı problemləri-

nin çərçivəsi ilə məhdudlaĢdırmır və müxtəlif iqtisadiyyatlar üçün ümumi xarakter 

daĢıyır. Bu baxımdan Azərbaycanda insan kapitalının formalaĢmasında təhsilin keyfiy-

yətinin yeni çağırıĢlara uyğun olaraq nəzəri və praktiki əsaslar üzərində yaradılması, 

yaxud əsaslandırılması günümüzün vacib məsələlərindəndir. Bütün bunları qeyd etmək 

ona görə zəruridir ki, Azərbaycanda insan kapitalı və təhsilin keyfiyyətinin araĢdırıl-

ması və qiymətləndirilməsinə yönəldilmiĢ elmi təĢəbbüslər mövcud elmi mühitin nöq-

sanlarından azad olmaqla yanaĢı, müvafiq elmi-iqtisadi sistemin fəal sürətdə mənim-

sənilməsi müstəvisindən keçməlidir. 

Ġnsan kapitalı və təhsilin keyfiyyəti əlaqələri prosseslərinin düzgün dəyərləndiril-

məsi və praktiki cəhətdən faydalı ola biləcək təkliflərin əsaslandırılması özlüyündə 

bunun bilavasitə əməli fəaliyyət müstəvisinə gətirilməsi və davranıĢ normasına çevril-

məsi üçün yetərli olmadığı üçün zəruri təminatları da yarada bilmir. 

Cəmiyyətin bütövlüyünün (bu formalaĢmıĢ sistemlərin fərqləndirici xüsusiyyət-
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ləridir) əsas atributlarından biri olan üfuqi əlaqələrinin məhdud və Ģaquli əlaqələrin 

daĢıyıcılarının fəaliyyətinin səmərəsiz olduğu hallarda ―iqtisadiyyat‖, ―iqtisadi siyasət‖ 

(dövlətin iqtisadi siyasəti), ―iqtisadi təfəkkür‖ və iqtisadi davranıĢlar arasında əlaqələr 

məhdud çərçivədə formalaĢır, onların əlahiddəlik və paralelləĢmə  meylləri güclənir. 

Buna təsir edən amillər içərisində insan kapitalının keyfiyyəti ilə bağlı tərəflər də var-

dır. Təcrübələr göstərir ki, müxtəlif ölkələrdə, həm də əksər inkiĢaf etməkdə olan ölkə-

lərdə bazar iqtisadiyyatı müstəvisində qanunvericilik mexanizminin, bazar iqtisadiy-

yatının ―daxili‖ və ―ətraf‖ mühitdə təĢkilati institutların  formalaĢması ilə həm sub-

yektlərin iqtisadi davranıĢları, həm də tənzimləyicilərin davranıĢları arasında uyğun-

suzluqları Ģərtləndirən olduqca müxtəlif təsir ―mərkəzləri‖ mövcuddur. Bu uyğunsuz-

luqların aradan qalxması üçün isə insan kapitalı və təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı prob-

lemlərin həllindən əlavə, həm də belə ölkələrdə rəqabətli bazar sistemi və demokratik 

cəmiyyət strukturunun formalaĢdırılması da böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Müasir bazar iqtisadiyyatının həm bir sistem kimi, həmdə onun struktur blok-

larının formalaĢmasında ―qanun‖ təĢkilati institutlar (kommersiya, tənzimləmə, qeyri-

kommesiya) və ―davranıĢ‖ üçbucağı vacib əhəmiyyətə malikdir. Bu üçbucağın da hər 

bir bucağında müxtəlif  forma və nisbətlərdə ―insan‖, ―dövlət‖ (hakimiyyət) və ―təhsil‖ 

əlaqəsi fundamental əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bazar iqtisadiyyatına uyğun təfəkkür 

tərzi və davranıĢların formalaĢması sosial statusundan asılı olmayaraq insan amili 

müstəvisindən keçir. Heç də təsadüfi deyildir ki, əksər ölkələrdə bazar islahatlarının 

dəstəklənməsi və fəallaĢdırılmasına yönəlmiĢ  beynəlxalq proqramlarda müvafiq qa-

nunvericilik bazasının formalaĢdırılması və təĢkilati institutsional strukturların yaradıl-

ması ilə yanaĢı, insan kapitalının inkiĢafı da mərkəzi yer tutmaqdadır. Ölkələrin iqtisa-

diyyatlarında insan kapitalının inkiĢafı adı altında bu və ya digər formada (dərəcədə) 

qanunvericilik strukturlarına iqtisadiyyatın tənzimlınməsi, yerli inkiĢafı dəstəkləmə 

funksiyasını yerinə yetirən dövlət orqanlarına, sahibkarlıq strukturları və sahibkarlıq 

fəaliyyətinə maraqlı əhali qruplarına,iqtisadiyyatla bağlı qeyri-hökümət qurumlarına, 

iqtisadi təhsili həyata keçirən peĢəkar  qruplara, iqtisadi təhsil alan tələbə qruplarına 

məqsədli kömək proqramları təklif edilir. Ayrılıqda götürülmüĢ hər bir proqramın 

konkret nəticələrindən asılı olmayaraq, bütövlükdə həmin proqramların çoxstrukturlu 

formada həyata keçirilməsi ən azı metedoloji baxımdam tamamilə əsaslıdır. Belə olan 

halda bir tərəfdən, insan potensialının (yaĢdan asılı olmayaraq) fəal ifadəsini təmin 

edəcək bütün mümkün strukturlar formalaĢdırılır. Digər tərəfdən isə həmin struktur-

ların faydalı çalıĢmasını təmin edə biləcək insan kapitalı inkiĢaf etdirilir. 

Onu da göstərmək lazımdır ki, insan kapitalının inkiĢafında təhsil mütləq olaraq 

müstəqil dəyiĢən kimi qəbul edilməməlidir.Təhsilin hazırlıq səviyyəsi çox vaxt insanın 

Ģəxsi bacarığı və ailədə aldığı tərbiyədən asılı olur. Həm də təhsil yalnız səviyyəsinə 

görə deyil, eyni zamanda ixtisasa görə fərqli ola bilər. Bu cəhətdən əhəmiyyətli rol 

təhsilin istehsal funksiyasına deyil, informasiya (selektiv) funksiyasına aiddir. 

Təhsil insan kapitalının inkiĢafında informasiya funksiyasını necə yerinə yetirir? 

Nəzərə alınsa ki, istedadlı  insanlar daha yüksək təhsil səviyyəsi əldə edirlər,deməli 

tədris prossesində sanki öyrənənlərin (Ģagirdlərin,tələbələrin) öz istedadlarından asılı 

olaraq seçilməsi (ələkdən keçirilməsi) baĢ verir. Belə olan halda,təbii ki,sahibkar 

mütəxəssis seçimi zamanı iĢçinin potensial qabiliyyəti barədə informasiyadan istifadə 

edəcəkdir. 
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Nəhayət, xüsusi olaraq qeyd etməyə dəyər ki, insan kapitalı sadəcə idarəetmə 

obyekti kimi çıxıĢ etməyib, həm də mikro səviyyədə (müəssisə səviyyəsində) inkiĢafın 

bir çox problemlərinin həlli vasitəsi kimi, yəni idarəetmə vasitəsi kimi çıxıĢ edir. 

Müasir dövrümüzdə insan kapitalının məqsədyönlü Ģəkildə formalaĢdırılması və 

inkiĢafı insan həyatını zənginləĢdirərək, elmi-texniki tərəqqinin bir çox problemlərini 

müvəffəqiyyətlə həll etməyə, istehsalın məhsuldarlığını artırmağa və müasir texnologi-

yalardan(innovasiyalardan) daha səmərəli istifadə etməyə imkan verir.  

Ġnsan kapitalının keyfiyyəti müəssisə fəaliyyətində vəziyyətin obyektiv qiymət-

ləndirilməsinə, inkiĢafın tsiklik siqnallarının vaxtında qəbuluna, qərarların qəbulu 

zamanı səhvlərin sayı və xarakterinə birbaĢa təsir edir. Əslində müəssisə fəaliyyətində 

heyət o zaman  insan kapitalına çevrilir ki, onun peĢəkarlığı , maraqları və müəssisə 

münasibəti fəaliyyətin yüksək keyfiyyətlərindən xəbər verir. Eyni zamanda, insan 

kapitalı sabitləĢdirici amil kimi də çıxıĢ edir. Belə ki, savadlı insanlar ətrafda baĢ verən 

hadisələri daha dərindən baĢa düĢdükləri  üçün həyacanlı əhval-ruhiyyə, qorxu və 

nizam-intizamsızlıq onlarda daha az baĢ verir. 

Bu nöqteyi-nəzərdən, insan kapitalından səmərəli istifadə idarəetmədə liderlik, 

motivləĢdirmə sistemi, idarəetmə bacarığı, fəaliyyətin təĢkili, korporativ mədəniyyət 

və sosial tərəfdaĢlıq kimi yanaĢmalar tələb edir. Bu amillər isə insan kapitalını sosial-

iqtisadi prosseslərə təsir vasitəsi kimi xarakterizə edir. 
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THE IMPACT OF TAX BURDEN ON BUSINESS ENVIRONMENT 

 

In regard to tax burden in Georgia, there are conceptual and terminological 

definition. 

 There is no the same approach. Tax pressure is considered as a synonym for tax 

burden. The tax burden is calculated as on a whole country. It is calculated by 

institutional units of the country. The first views on the tax burden are related to the 

17
th

 century when Adam Smith in his work, ―Research on people‘s wealth and its 

nature‖ noted that the reduction of tax burden is more profitable because the freer 
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funds we have the more additional revenue we can obtain from which the taxes will be 

charged. 

One of the first ones who put his attitude about this issue was German economist 

Ph. Jeust (1705-1771). He defined and explained the tax burden on macro level as 

interconnection of country‘s budget and national revenue. In addition, he noted that the 

country should not spend more than 1/6 of national revenue from the budget. The 

problem of optimal tax size is important for developing countries as well as for 

developed countries. The many centuries practice of tax systems shows that tax 

collection(charge) that is more than 30 percent of taxpayer‘s revenue results non 

effective entrepreneurial activities. Therefore, we get economy where investments are 

decreased. In other words, the country should not take from taxpayer over 1/3 of his 

revenue.  

The graphic representation of tax revenues and tax rates is Laffer curve. The 

essence of the Laffer curve concept is displayed in the optimal level of taxation in 

which tax revenues are maximized. This given relation and understanding is 

researched by American scientist Arthur Laffer. However, he confessed that his idea 

belonged to Keynes and the Arabian Ibn Khaldin from middle ages.  

It is generally recognized that the reduction of taxes in the market economy 

countries causes stimulus of investments. It means reduction of taxes on 

entrepreneurship, salaries and dividends. Investments process needs to be stimulated 

that will cause additional jobs and additional income. In their discussions, scientists 

rely on the idea of Laffer, saying that the reduction of tax rate finally increases the tax 

base. Also more products provide more tax revenue. On the contrary, high tax rates 

reduce the tax base and country‘s revenue. When tax rates are 40-50 percent of 

taxpayer‘s revenue, taxpayer has no stimulation and will to do business.  

At present, there is no universal established tax burden in the world. Under the 

concept of the Laffer curve, taking 35-40 percent from entrepreneur‘s revenue 

provokes the inefficiency of investments for expanded reproduction.  

It is attractive to taxpayers to be taxed with a low burden (up to 15 percent) but 

country can‘t provide the development of the economy in this tax burden condition. 

Highly developed countries are trying to raise tax revenue levels and increase its return 

to economy and socio-cultural spheres. This helps to improve the quality of life of the 

population.  

Sustainable development of economy and promotion and development of 

economic situation depends on the tax burden (heavy or light). Therefore, it is crucial 

to determine its optimal size and it is complicated problem in scientific and practical 

point of view. In the world there is no internationally recognized methodology of 

determining the size of tax rates, which is the starting point of formation of optimal tax 

burden. When discussing the cost of the optimum rate of taxes we should take into 

consideration the double nature of some taxes. First, we believe that this is real level of 

taxes that is paid by enterprise in each type of enterprise levels (small, medium, large) 

and by their organizational-legal form and by production cycle (enterprises and raw 

materials purchasing, production and realization). The second part is excessive or 

irrational use of taxes by which the management organs of the country performing the 

necessary functions such as defense, strengthening public order, access to education 
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and health, etc. Also, considering the factor of participation in the European Union 

(EU). For example, high tax rates of any country can deter foreign investors not to 

invest in new investments in a given country. On the contrary, low tax rates are more 

attractive to foreign investors than average. Thus, ―the first part of the tax is used to 

further business development and the second part is to offer collective and individual 

services to citizens of the country. Due to the double nature of taxation, it is hard to 

divide the volume of tax in two categories as a necessary tax and excessive tax. 

Discussion of reduction or easing of new tax rates is a matter of public opinion and it 

is not accidental that Georgian government intends to discuss and resolve such issues 

with a referendum of the population.‖  

The tax burden is issued as a micro (enterprise, citizens) and macro (for the 

economy as a whole). In the first case, the burden on the enterprise level is calculated 

by compulsory taxes and quotient of taxes on intermediate consumption or on turnover 

rate or on added value during that time. Tax burden calculating at the enterprise level, 

according to the various parameters mentioned above,  will be reviewed in detail in the 

following chapters. 

According to the country the tax burden is also calculated using different macro 

indicators. In particular, it is the quotient of the gross tax revenue on the GDP. Thus, in 

the determination of tax burden at both micro and macro levels, it is crucial to 

accurately determine the nominator and denominator. The question is: How can we 

calculate the tax burden? The National Accounts System and its 2008 version tell us 

that we should calculate it by accrual method. Our country is currently changing cash 

method to the method of accrual, after which the analysis of our tax burden will be in 

full compliance with the practice established in west countries.   

What kind of taxes should we list in order to determine tax burden indicator? 

These are: state-owned and local taxes defined by the Tax Code of Georgia. (Value 

Added Tax, Income Tax, Profit Tax, Excise, Import Tax and Property Tax.) These 

taxes are divided into direct taxes and indirect taxes. ―Direct taxes are taxes on the 

taxpayer‘s income and property, which is directly owned by the state. Such taxes are 

based on the actual solvency principle and include: income tax, profit tax and property 

tax.‖ [7,c.52] 

Indirect tax is a tax that is set as a supplement to the supply of (imported) goods 

and/or services rendered by the user (importer) when purchasing goods and/or services 

at an increased price (when importing). ―The obligation to pay indirect tax is obligated 

by the supplier of goods, importers and or service providers according to the Tax Code 

of Georgia.‖ [5,c.170] 

The tax burden of the population is calculated differently. It can be summarized 

as follows:  

     Bpop = Tpop : Ipop x 100% 

     Bpop – is the tax burden of the population;  

     Tpop – is the sum of the taxes that are paid by popukation; 

     Ipop – is the sum of revenue earned by the population.  

One of the most important issues in tax burden analysis is tax optimization. 

Optimization of taxes is a major tool for the organization‘s taxation, regulation and 

internal tax control. Determining the amount of taxes in the performance of correct tax 
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management at the enterprise level is not as interesting as the efficiency of decisions 

made during released funds by the taxation optimization. While discussing the 

effectiveness of management decisions, we should not only look for new sources of 

income, but also think about tax expenses and finding new ways to invest in tax 

profits. (Subtraction of tax expenses from optimized tax revenue). This implies the 

optimization of taxes, as we have already noted, is based on effective decisions. Based 

on our discussion it is clear that minimization and optimization of taxes have the main 

purpose to reduce taxpayer tax burden.  

Methods for tax optimization are diverse. let us list some of them: 

- Method of Change of Attitudes; 

- Method of division of attitudes; 

- Method of deferred tax payments; 

- Method of direct reduction of taxation object; 

- Method of delegation of tax liability on satellite enterprises; 

- The method of taking benefits provided by the legislation; 

- For various branches and groups of public farming. 

What is the tax burden of Georgia compared with similar statistics of other 

transitional economies? The Heritage Foundation takes into consideration tax revenues 

in GDP when calculating tax burden. For determination of tax burden it is also 

important to mention the Fiscal Freedom Index, which assesses how tax system is 

restricted. According to the 2016 report, Georgia holds 64th position among 186 

countries in terms of tax revenues in GDP. The score earned by Georgia (24.8) is 

almost equal to the average point of the region (see the drawing №1). 

Fiscal Freedom Index indicates that Georgia holds 36th position, meaning that 

only 35 countries have less restrictive taxation system than Georgia among 186 

countries of the world. 

     

Countries according to the Fiscal Freedom Index (Drawing No. 1.) 

    
 

https://www.heritage.org/index/ 

 

 

https://www.heritage.org/index/
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It is clear from the chart that Georgia does not have the lowest tax burden in the 

region, but it is also worth mentioning that among the eight countries (that are before 

Georgia). The role of oil products in GDP growth in  oil economy  is quite large and 

the share of tax revenue received by the government from other sectors is relatively 

small. 

Another important issue is that we should pay attention to the limitation of taxes: 

tax rates limit business decisions in order to work, use or invest. 

If the tax system is a barrier for businesses, tax reduction will give them stimulus 

to spend more money on investing and expanding their business. 

The Global Competitiveness Index estimates the impact of tax burden on the 

desire to do business and invest. These figures are calculated based on the information 

received by the survey. Respondents should answer questions by numbers from 1 to 7 

(1 = greater, 7 = not at all).  There are simple questions. How do taxes kill your desire 

to do business or invest? According to the latest report, Georgia is in the 11th place 

(5,1 points) in the world, according to business intentions - 10th (5,2 points). It should 

be noted that according to these indicators Georgia is the leader in the region. 

In addition, the respondents were asked to name the factors that are the most 

problematic in doing business. Businesses in Georgia have named two problems: non 

professional workers and access on financial resources. Tax rates and tax regulations 

took only the ninth and tenth place in this list. Obviously, according to the survey, 

taxes for Georgian businesses are not a restriction. 

The idea of encouraging economic growth and creation of new jobs by lowering 

taxes should be studied well. Today one thing is clear: tax burden is not a big problem 

for Georgian business. Tax reduction may have a positive impact on economic growth, 

but it will not bring the expected results without a new wave of reforms that will give 

the business a chance to fully utilize the possibilities of tax reduction. For example, a 

part of the reform may be the help for a small and medium-sized business and 

liberalization of tax policy for them and capital market development that will solve the 

problem of attracting funds, improvement of the competitiveness agency's activities 

and removing barriers to motivated businessmen. 

Thus, today it is possible to say that Georgia has a tax system that meets modern 

world requirements and at the same time Georgia constantly develops tax system. It 

should be noted that the principle of fairness is gradually increasing by the tax 

authorities when enforcing the tax legislation. The fair management of tax control by 

the administrative organs facilitates the fact that there are several instances of 

appealing against the tax administrative organs, which ensures the protection of 

taxpayer rights in relations with tax authorities. 

Depending on all the above, we can conclude that the effective tax policy has an 

important role in ensuring sustainable development of the country's economy, creating 

a healthy business environment, eliminating the accompanying deficiencies in the 

market economy and solving social problems. The concept of tax in Georgia is 

frequently used in the wrong interpretation. Consciousness of the population is very 

low in terms of knowledge of tax legislation, which makes the tax administration 

process more complicated. Consequently, any taxation reform adopted by the country 
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causes the fear of people because they often do not realize the need for a specific 

change and its positive or negative sides. Moreover, the population negatively gets 

country's new initiatives that serves to solve a problem and it could be for the benefit 

of taxpayers and consumers. 

It must be understood by all economic subjects functioning in the country that 

payment of taxes is necessary and inevitable for the welfare of society. In addition, it 

is necessary for legislator to realize that the tax burden should not be more than what 

the business sector can lift. Therefore, this issue must be taken into consideration when 

making important document for the country - budgeting. This does not mean that the 

only way to improve the business environment is to reduce tax rates. 

It should be noted that the perception of the tax burden in taxpayers can be 

reduced by minimizing tax pressure and raising the level of public awareness about the 

taxation. We believe that the need of payment of taxes and more awareness of the 

public on the benefit of taxes will lead to the creation of an adequate psychological 

mood of tax burden in the business sector and increase tax awareness in the country. 

 

Reference: 

 

1. Basaria R. The tax and some issues of tax policy, Magazine "Taxes," №7, 

Tbilis, 2012. 

2. Basaria V. Basaria R. "Taxes: Good or Evil?" Tbilisi, 2002. 

3. Gabisonia I.  Tax law - mechanisms for protection of taxpayer rights. "The 

World of Lawyers", Tbilisi, 2013. 

4. Kopaleishvili T., Chikviladze M. "Taxes and taxation" Tbilisi, 2011. 

5. Nadaria L., Rogava Z., Rukhadze K., Bolkvadze B. Comment of the Tax Code 

of Georgia, Tbilisi, 2012. 

6. Rogava Z. "Tax Law" (Book First and Second) Tbilisi, 2017. 

7. Verulidze V. Taxes and taxation, Batumi, 2015. 

 

 

Quliyev Ramil, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 

Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti 

 

ġĠRKƏTĠN DAVAMLI ĠNKĠġAF KONSEPSĠYASI VƏ ONUN 

KORPORATĠV SOSĠAL MƏSULĠYYƏT KONSEPSĠYALARI VƏ DAVAMLI 

ĠNKĠġAFLA ƏLAQƏSĠ 

 

Makro səviyyəyə aid olan, qlobal iqtisadi, sosial və bütün cəmiyyətin ekoloji 

problemlərinə toxunan davamlı inkiĢaf konsepsiyası ilkin baxıĢda korporativ səviy-

yədə praktiki olaraq tətbiq edilə bilməz. Bir sıra tədqiqatçılar Ģirkətin davamlı inkiĢa-

fını Ģirkətin gələcək steakholderlərinin ehtiyaclarına mənfi təsir göstərməyəcək.   

Digər bir aktual problem isə "davamlı inkiĢaf" və "davamlılıq" kimi anlayıĢların 

qarıĢığıdır. Bir qayda olaraq, yerli və xarici ədəbiyyatlarda onlar sinonim olaraq isti-

fadə olunur, baxmayaraq ki, bu da reallıqdan uzaqdı. Çünki "davamlılıq" vəziyyətdir, 
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ancaq "davamlı inkiĢaf" - bu vəziyyətə nail olmaq prosesidir. Davamlı inkiĢaf cəmiy-

yət üçün lazım olan faydaların əldə olunduğu hər cür ətraf mühitə maksimum yükün 

anlayıĢına əsaslanır [1, s127]. 

Ayrı problem kimi korporativ sosial məsuliyyət və Ģirkətin davamlı inkiĢafının 

qarĢılıqlı əlaqəsi çıxıĢ edir. ġirkətin davamlı inkiĢafı korporativ sosial məsuliyyəti 

özündə birləĢdirməsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər var, çətir konsepsiyası özünü necə 

təqdim edir və ya bu korporativ məsuliyyəti əvəz edən yeni paradiqmadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Xərclərin qiymətləndirilməsi 

      

              

            Əks əlaqə 

     

Şəkil 1. Epsteinin şirkətin davamlı inkişaf modeli 

 

"ġirkətin davamlı inkiĢafı" anlayıĢı ilk dəfə R.Steurer, J.Elkington və M.Epstein 

kimi tədqiqatçıların əsərlərində meydana çıxıb. ġirkətin davamlı inkiĢafı onlarla 

qarĢılıqlı əlaqədə olan korporativ davamlılıqla birlikdə nəzərdən keçirilir. 

Əslində davamlılıq Ģirkətin davamlı inkiĢafının bir nəticəsidir. Məsələn, Mark 

Epstein Ģirkətin davamlı inkiĢafı üçün bir model təklif edirdi, Ģirkətin "davamlılığı"na 

onun davamlı inkiĢaf sahəsində fəaliyyətinin nəticəsi kimi baxırdı. "Davamlılıq" 

dedikdə Epstein, ilk növbədə, iqtisadi davamlılıq (uzunmüddətli maliyyə nəticələri) 

baĢa düĢürdü. [4] 

John Elkington əsərlərində Ģirkətin davamlılığına aktuallaĢan sosial sorğuya 

Ģirkətin uğurlu reaksiyasının nəticəsi kimi baxılır.  

Vayne Visserin fikrinə görə, "korporativ davamlılıq"ın ekvivalenti Ģirkətin "ele-

mentar yaĢamıdır", bu halda Ģirkətin davamlı inkiĢaf konsepsiyası insan inkiĢafı, 

korporativ vətəndaĢlıq, sosial məsuliyyət, sosial ədalət anlayıĢları, ətraf mühitin idarə 

edilməsi, etik və maraqlı tərəflərin idarə edilməsi ilə kəsiĢir. Hər hansı bir Ģirkətin əsas 

məqsədi, sosial təzyiqin təsiriylə qlobal davamlı inkiĢaf deyil, məhz Ģirkətin davamlı 

inkiĢafıdır. J. Elkington qeyd edir ki, bir Ģirkətin orta ömür müddəti davamlı inkiĢafın 

qlobal maraqlarına aid olması üçün çox qısa müddətdir və gələcək nəsillərin ehtiyac-

larını cari olaraq eyni səviyyədə qarĢılamaq qabiliyyətinə malikdir. Eyni zamanda 

Ģirkətlərin davamlılığı onlar üçün çox vacibdir. Misal olaraq, Elkington iqtisadi resurs-

Davamlı inkiĢaf üzrə fəaliyyət (Strategiya, layihələr və 

proqramlar, struktur və sistemlər) 

Davamlılığın 

arıtılması 

sahəsində 

fəaliyyətin 

nəticələri 

Kompaniyanın 

və biznes 

vahidlərinin 

strategiyası 

Uzunmüddətli 

maliyyə 

nəticələri 
Maraqlı 

Ģəxslərin 

reaksiyası 
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ların tükənməsinin ən real problemini ortaya qoyan 1970-ci illərin neft böhranı gətirir. 

Məhz bu fakt karbohidrogenlərlə əlaqəli Ģirkətlərin dağılmasına gətirib çıxartdı. 

ġirkətin davamlı inkiĢaf konsepsiyasının Ģərhinə bir neçə yanaĢma var. N.Finch 

Ģirkətin davamlı inkiĢafını baĢa düĢmək üçün üç yanaĢma olduğunu vurğuladı, bu, 

bizim fikrimizcə, kifayət deyil. ġirkətin davamlı inkiĢaf üzrə elmi nəĢrlərin tədqiqatına 

əsasən, Ģirkətin davamlı inkiĢafını və onun rolunu anlamaqda aĢağıdakı aspektləri qeyd 

etmək mümkündür: davamlı inkiĢafın qeyri-miqyaslılığı və onun təĢkilata tətbiq olun-

maması; Ģirkətin davamlı inkiĢafı davamlı inkiĢafın mikroiqtisadi cəhət kimi; korpo-

rativ davamlılıq və Ģirkətin davamlı inkiĢafının nəticəsi kimi qlobal davamlı inkiĢafa 

yatırımlar; davamlı inkiĢaf; Ģirkətin davamlı inkiĢafı və sosial məsuliyyət. 

Y.Ə.Blaqova görə, korporativ davamlılıq konsepsiyası davamlı inkiĢaf konsepsi-

yasının mikroiqtisadi interpretasiyasını özündə ehtiva edir. Davamlı inkiĢaf anlayıĢına 

baxmayaraq Güclü bir qlobal sistemi meydana gətirmə problemləri davamlı (məqbul) 

inkiĢaf, korporativ davamlılıq anlayıĢı, Ģirkətlərin xarici təsirlərə qarĢı davamlılığını 

araĢdırır. O.A.Kanaeva hesab edir ki, "davamlı inkiĢaf və korporativ davamlılıq anla-

yıĢları müxtəlif səviyyəli konsepsiyalara əsasən nəzərdən keçirilməlidir: cəmiyyətin 

davamlı inkiĢafı ilə bağlı fikirlərini əks etdirir (makroiqtisadi davamlı inkiĢafın as-

pektləri), ikincisi isə Ģərh və korporativ davamlılığın faktorları (mikroekonomik as-

pekt) haqqında fikirdir‖. Yalnız Ģirkətin uzunmüddətli inkiĢafının təmin edilməsi üçün 

yanaĢma deyil, həm də Ģirkətlər və digər biznes qurumları ekosistemlərin, icmaların 

həyat qabiliyyətini yaxĢılaĢdırmaq üçün iĢlədiyi bir nəzəriyyə və təcrübə sahəsi kimi 

baĢa düĢülməlidir. [3] 

R. Steurer sözlərinə görə, Ģirkətin davamlı inkiĢafı gələcəkdə zəruri insan və təbii 

ehtiyatların qorunması və gücləndirilməsi üçün müəssisənin və onun maraqlı tərəflə-

rinin ehtiyaclarına cavab verən biznes strategiyasını qəbul etmək və həyata keçirmək 

deməkdir. Davamlı inkiĢaf adətən sosial inkiĢaf modeli olaraq qəbul edilir və uzun-

müddətli müddətdə həyat keyfiyyətinin geniĢ spektrini əhatə edir. Steurerə görə 

Ģirkətin uzun müddətli davamlı inkiĢafı, Ģirkətin bir modelidir, qısamüddətli və uzun- 

müddətli davranıĢları nəzərə alır. BaĢqa sözlə, mikroekonomik çərçivədə davamlı inki-

Ģaf korporativ sürətlilik üçün əsas ola bilər. Bizim fikrimizcə, Ģirkətin davamlı inkiĢafı 

yenidir və strateji idarəetmə fəlsəfəsi, mikroiqtisadi səviyyədə Ģirkətin bütün sahələ-

rinə inteqrasiya olunmuĢdur. ġirkətin sosial məsuliyyət mövqeyindən davamlı inkiĢafı 

eyni zamanda maraqlı tərəflərin istəklərini təmin etmək və Ģirkətin mənfəətini maksi-

mum dərəcədə artırmaq hesab olunur. 

Bir Ģirkətin davamlı inkiĢafının qlobal səviyyədə inkiĢafın və korporativ davam-

lılığın necə qurulmasına təsir göstərə biləcəyini təmin edən korporativ davamlılıq və 

davamlı inkiĢaf konsepsiyalarını ―birləĢdirən‖ ortaya çıxan ehtiyac, onların əlaqələ-

rinin anlaĢəılmasına görə təsvir edilə bilər (Ģəkil 2). 

Bizim anlayıĢımızda korporativ sosial fəaliyyətlər maraqlı tərəflərlə qarĢılıqlı 

münasibətdə və korporativ vətəndaĢlıq konsepsiyası və ümumi dəyərlərin yaradılması 

çərçivəsində həyata keçirilir. Bu həm sosial tələbatların təsiri altında, həm də Elkinqto-

nun dediyi davamlı inkiĢaf ―inqilabının‖ faktiki təzyiqləri altında baĢ verə bilər. 

Bizə davamlı inkiĢafın yanlıĢ anlayıĢı kimi görünür. ġirkətlər yalnız korporativ 

sosial fəaliyyətlərin hüquqi tələblərə uyğunluğu və iqtisadi baxımdan əsas xüsusiyyət 

kimi sabitliyin nəzərə alınmasıdır. ġirkətin davamlı inkiĢafı yalnız rəsmi olaraq baĢqa-
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larına aid ayrı bir kateqoriya olaraq qəbul edilməməlidir. Məsələn, Bertinelli və Strobl 

iĢlərində ətraf mühitin çirklənməsinin biznes davranıĢından asılılığı aĢkar edilmiĢdir: 

enerji qənaət texnologiyaları və yüksək texnologiyalı investisiyaların inkiĢaf səviyyəsi. 

Bənzər bir iĢ planında Kristina Kumari Ģirkətin davamlı inkiĢafının qarĢılıqlı əlaqələri 

araĢdırdı, biznes, dövlət və cəmiyyətin davamlı inkiĢafa inteqrasiya olunması üçün 

mütləq vacibdir nəticəsinə gəldi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2. Şirkətin davamlı inkişaf konsepsiyası, korporativ davamlılıq və davamlı 

inkişaf arasında qarşılıqlı əlaqə 

 

Korporativ sosial məsuliyyət Ģirkətin davamlı inkiĢafında bir amil kimi təsir edə 

bilər, Ģirkətin maliyyə vəziyyətinə töhfə verən, onun biznes fəaliyyəti, kifayət qədər 

gəlirin sayəsində maraqlı tərəflərə bütün korporativ öhdəliklərin yerinə yetirilməsini 

təmin edir. Bu zaman iqtisadi sabitliyin sosial və ətraf mühitin korporativ davamlılı-

ğını əvəz edə biləcəyini nəzərə alaraq, təbii sərvətin bütün növləri iqtisadi kapital ilə 

əvəz edilə bilməz. Bu səbəbdən Ģirkətin sosial və ekoloji məsuliyyətinin əhəmiyyətini 

inkar edən, iqtisadi sərmayənin davamlılığının səviyyəsinə, kompleks bir konsepsiya 

olan korporativ davamlılığı azaltmaq məntiqsizdir [5] . 

ġirkətin davamlı inkiĢafında korporativ sosial məsuliyyətin rolunun öyrənilmə-

sinə əsaslanaraq, aĢağıdakı nəticələr əldə edə bilərik:  

1. ġirkətin davamlı inkiĢaf konsepsiyası 1990-cı ildən fəal Ģəkildə inkiĢaf etmiĢ-

dir və günümüzə qədər davam edir. Tədqiqatçılar hazırda Ģirkətin davamlı inkiĢafı ilə 

bağlı vahid bir fikrə gəlməyiblər. Elmi və praktiki fəaliyyətlərdə "davamlı inkiĢaf", 

"korporativ davamlılıq" və "Ģirkətin davamlı inkiĢafı" kimi sinonimlərə tez-tez rast 

gəlinir. Problemin ətraflı araĢdırılması göstərir ki, "davamlı inkiĢaf" qlobal və sarsıl-

mayan bir anlayıĢdır, lakin Ģirkətin "davamlılığı" Ģirkətin davamlı inkiĢaf sahəsində 

fəaliyyətinin nəticəsi olaraq nəzərdən keçirilməlidir. 

2. Bu konsepsiyaların formalaĢması tədqiqatçıların qarĢısına bir sıra məsələlər 

qoymuĢdur. Onlardan ən vacibi isə Ģirkətin davamlı inkiĢaf konsepsiyasının yeri və 

davamlı inkiĢaf konsepsiyası və  sistemində və korporativ sosial məsuliyyət konsep-

siyası sisteminin korporativ davamlılığıdır. Müzakirədə həmçinin "Ģirkətin davamlı 

Makrosəviyyə  Mikrosəviyyə 

ġirkətin davamlı inkiĢafı 

Korporativ davamlılıq 

- rəqabət üstünlüyü 

- səhmlərin gəlirliliyi 

- yüksək kapitallaĢma 

 

Davamlı inkiĢaf 

Qlobal davamlı inkiĢaf 

böhranının aradan 

qaldırmaq üçün Ģirkətin 

qatqısı 
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inkiĢafı" və "korporativ davamlılıq", eləcə də "davamlı inkiĢaf".konsepsiyanın istifadə-

sinin qanuniliyi müzakirələrin mərkəzində dayanır [2] . 

3. Bu konsepsiyaların əlaqələrinə dair müzakirələr zamanı bir neçə vəzifə mey-

dana çıxdı. 

- Yerli elmi ədəbiyyatda və Ģirkətlərin praktiki fəaliyyətində "bir Ģirkətin davamlı 

inkiĢafı" və "korporativ davamlılıq" anlayıĢları eyni anlayıĢlar kimi qəbul edilir; 

- J.Elkington, M.Epstein və R.Steyrer əsərlərində "korporativ davamlılıqa" "Ģir-

kətin davamlı inkiĢafı"nın  rəqabət üstünlüyü kimi baxılır; 

- Wayne Visserin sözlərinə görə, "korporativ davamlılıq" onun səhmdar dəyərin-

dən asılı olaraq yaĢamaq qabiliyyətidir. ġirkətin davamlı inkiĢafı rəqabət üstünlüyünü 

qorumağa kömək edir; 

- Thomas Dillick və Kai Hokerts tədqiqatında davamlı inkiĢaf üç kapitaldan 

formalaĢır: iqtisadi, təbii və sosial. "Davamlılıq" onların hər birinin xüsusi bir xüsusiy-

yətidir: iqtisadi, sosial və təbii davamlılıq [6,  s.48-52] . 

4. Müəllifin təklif etdiyi yanaĢmaya uyğun olaraq Ģirkətin davamlı inkiĢafı 

konsepsiyası, davamlı inkiĢaf anlayıĢından yaranan konsepsiya sayılır.  

5. ġirkətin davamlı inkiĢaf konsepsiyası korporativ sosial məsuliyyət konsepsiya-

sının inkiĢafında müntəzəm olaraq bir mərhələ kimi nəzərdən keçirilə bilər. Onun 

formalaĢması müasir iqtisadiyyatda biznes qurumlarının rolu və funksiyaları haqqında 

fikirlərin təkamülünə səbəb oldu. ġirkətin davamlı inkiĢafa yönəlməsi, diqqət cəmiy-

yətin və iqtisadiyyatın davamlı inkiĢafı təĢviqi biznes təĢkilatlarının sosial məsuliy-

yətinin təzahürü kimi qəbul edilə bilər. Qeyd edilməlidir korporativ sosial məsuliy-

yətin təfsirinə müasir yanaĢmaların əsasları da məsuliyyətin üç sahəsinin - iqtisadi, 

sosial və ətraf mühitin ideyasıdır. 

6. Korporativ davamlılıq konsepsiyası biznesin davamlılığı üçün prinsip və Ģərait 

kimi ümumi təfsirində davamlı inkiĢaf prinsiplərini əks etdirmir. Biz korporativ da-

vamlılığa rəqabətqabiliyyətliliyi, gəlirlilik, sabit maliyyə axınları, ekoloji təhlükələrin 

olmaması və ya sosial qeyri-sabitlik ilə xarakterizə oluna biləcəyi baxımdan baxırıq. 

7. Təklif olunan yanaĢmaya uyğun olaraq korporativ davamlılıq Ģirkətin davamlı 

inkiĢaf prinsiplərini öyrənmək nəticəsində qiymətləndirilə bilər. Korporativ sosial 

məsuliyyət və davamlı inkiĢaf prinsiplərinin həyata keçirilməsi Ģirkətin uzunmüddətli 

rəqabət üstünlüklərinin formalaĢmasına və korporativ davamlılığın artırılmasına 

kömək edir.  

8. Bizim fikrimizcə, Ģirkətin davamlı inkiĢafı dedikdə aĢağıdakılar baĢa düĢül-

məlidir:  

- formalaĢan qlobal risklərə və çağırıĢlara, cəmiyyətin davamlı inkiĢafa olan mü-

nasibətinə cavab; 

- sosial-iqtisadi inkiĢafda biznes qurumlarının rolunun yenidən nəzərdən keçiril-

məsi, iqtisadi, ekoloji və sosial sahələrdə Ģirkətlərin sosial məsuliyyətinin yüksək 

səviyyəsini əhatə edən yeni idarəetmə fəlsəfəsi. Sosial yönümlü innovativ iqtisadiy-

yatın tələblərinə uyğun olan inkiĢaf strategiyalarının formalaĢdırılması zəruriliyini 

bilmək;  

- Ģirkətin uzunmüddətli rəqabət üstünlüklərinin formalaĢmasına, korporativ 

davamlılığı artırmağa və Ģirkətin davamlı inkiĢafını təĢviq edən bir strategiya; 

- Ģirkətin fəaliyyəti davamlı bir xarakterə malik olan Ģirkətin iqtisadi, intellektual, 
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insan və sosial kapitalının bərpasına yönəlib;  

- korporativ sosial məsuliyyətin təzahür forması [7, s 234-237] . 

9. Beləliklə, "davamlı inkiĢaf", "Ģirkətlərin davamlı inkiĢafı" və "korporativ 

davamlılıq" anlayıĢlarını, müvafiq konsepsiyalarını ayırmaq zəruridir. 
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ĠNTERNET – MARKETĠNQDƏ TƏBĠĠ REKLAMIN ROLU 

 

Müasir dövrdə internetin bütün dünyada geniĢ yayılması ilə əlaqədar  marketinq 

kommunikasiyalarının təĢkilinə yanaĢma dəyiĢmiĢdir. Reklam məlumatlarının isteh-

lakçıya çatdırılmasının ənənəvi üsulları sayılan televiziya, radio və zahiri reklam günü 

gündən öz populyarlığını itirir. AparılmıĢ tədqiqatlardan belə məlum olur ki, 2015-ci 

ildən baĢlayaraq Azərbaycanda internet reklamının geniĢ yayılması hesabına reklamın 

digər vasitələrinə çəkilən xərclər 10 % azalmıĢdır. Belə ki, son dövrlərdə internet – 

reklam müsbət dinamika ilə artan yeganə seqment hesab olunur və bu növ reklama 

çəkilən xərclər son illərdə 15% artmıĢdır [6].  

Məhz bu səbəbdən marketoloqlar istehlakçının diqqətini yayımlanan informasi-

yaya yönəltmək üçün internet-marketinqin üstünlüklərindən istifadə etməyə çalıĢırlar. 

Internet-reklamın əsas üstünlüklərinə  çəkilən xərclərin az olması, məqsədli auditoriya-

ya birbaĢa müraciət imkanının olması, səmərəliliyin daha asan yolla təyin edilməsinin 

mümkünlüyü aiddir. Müasir dövrdə reklamı internetdə yerləĢdirmək üçün bir çox yeni 
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üsullar mövcuddur. 

Ġnternet - marketinqin əsas xüsusiyyətlərindən biri interaktivliyin olmasıdır. Yəni 

kommunikasiyanın ənənəvi kanallarından fərqli olaraq, internet istehlakçı ilə əks əla-

qənin qurulmasına imkan verir. Buna görə də marketinq informasiyasının yayıldığı 

mühitə istehlakçının təsir imkanları artmıĢdır. O cümlədən nəzərə almaq lazımdır ki, 

müasir internet istifadəçisi ona yönəlmiĢ reklamdan yayınmağa çalıĢır. Istehlakçının 

bu cür davranıĢı reklam informasiyasının vizual cəhətdən yorucu və ya aĢağı keyfiy-

yətli olması ilə izah olunur. XüsusiləĢmiĢ reklam zamanı isə istehlakçı özünü müda-

fiəsiz hiss edə bilər. Belə ki, xüsusiləĢmiĢ reklamda konkret istehlakçının özəl göstə-

riciləri qeyd olunur.  

Bəzi istehlakçılar internetdə yayılan yorucu reklamlardan can qurtarmaq üçün 

xüsusi proqramlardan istifadə edirlər. Bu proqramların köməyilə internet-reklamlarını 

bloklamaq mümkündür. Tələbat böyük olduğu üçün hər il həm mobil həm  də stolüstü 

kompüterlər üçün belə proqramlar iĢlənib hazırlanır.  

Pagefair və Adobe kompaniyalarının 2015–ci ildə apardığı tədqiqatlardan məlum 

olmuĢdur ki, internet istifadəçilərindən olan 198 milyon insan reklamı bloklama 

proqramlarından istifadə edir. 2014–cü illə müqayisədə bu göstərici 2015–ci ildə 41% 

artmıĢdır və hal hazırda da artmaqdadır  [5]. 

Tədqiqatlar əsasında demək olar ki, reklamı bloklayan insanların sayı ümumi 

internet istifadəçilərinin 6–8%-ni təĢkil edir. Bu tip insanların blokladığı reklamın 

dəyəri il ərzində təxminən 21 milyard dollardır. Bu isə internet reklamının illik ümumi 

həcminin 14%-ni təĢkil edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə həm stolüstü, həm də mobil cihazlar üçün 

blok-proqramları iĢləyib hazırlayanların sayı artır. Belə ki, Apple Ģirkəti tərəfindən 

ĠOS 9 mobil əməliyyat sistemi istifadəyə verildikdən sonra istehlakçılar reklamı 

bloklayan proqramı birbaĢa AppleStore – dan yükləyə bilirlər. Android bazasında 

iĢləyən cihazlarda da brauzerdə olan reklamları bloklamaq mümkündür. 

2015-ci ilin tədqiqatlarına əsasən demək olar ki, bloklanmıĢ reklamların  2%-i 

mobil cihazların payına düĢür. Analitiklərin fikrincə, bu göstərici yaxın gələcəkdə hər 

il artmaqda davam edəcəkdir.  

Yuxarıda qeyd olunanlardan belə nəticəyə gəlmək olur ki,  ―banner – korluğu‖ və 

reklamı bloklayan istifadəçilərin sayının hər il artması internet – reklamının səmə-

rəliliyinə mənfi təsir göstərir. Auditoriyanın əhatə dairəsi daraldıqca, müĢtərinin cəlb 

olunması dəyəri artır. Belə Ģəraitdə marketoloqlar informasiyanın auditoriyaya çatdırıl-

masının yeni yollarını axtarıb tapmalıdırlar. Bu məsələdə təbii reklamın rolu çox 

böyükdür. 

Təbii reklamın konsepsiyası keçən əsrdən məlumdur. O dövrdə belə reklam qəzet 

və jurnalların müvafiq hissələrində yerləĢdirilirdi. Bu gün isə təbii reklam internetdə 

çox aktiv istifadə olunur və onun əsas prinsipləri dəyiĢməmiĢdir.   

Qeyd etmək lazımdır ki, ―təbii reklamı‖ bir mənalı anlayıĢ kimi qəbul etmək ol-

maz.  ABġ–nın KENT dövlət universitetindən olan tədqiqatçılar hesab edirlər ki, ―təbii 

reklam‖ onlayn reklam forması olmaqla yanaĢı, yayım zamanı istifadəçidə minimal 
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dərəcədə narahatçılıq yaratmalıdır. Bu zaman yayılan reklam məlumatı yayım yerinə 

uyğun və istifadəçiyə münasib seçilməlidir [1].   

Ġnteraktiv Reklam Bürosu (Interactive Advertising Bureau, IAB) təbii reklamın 

əsas 6 formasının istifadəsini tövsiyyə edir. Bunlar aĢağıdakılardır  [4] :  

1. Xəbərlər səhifəsində edilən reklam  (in-feed ads) – saytın xəbərlər bölməsində 

reklam informasiyasının yerləĢdirilməsidir.  Belə reklamda hər hansı bir əmtəə və ya 

sponsorluq haqda informasiya verilə bilər.    

2. AxtarıĢ sistemlərində yerləĢdirilən reklam (search ads). Ġstifadəçi hər hansı bir 

sözə uyğun axtarıĢ verdikdə tapılan nəticələrlə birgə reklam nümayiĢ olunur. 

3. Tövsiyyəli bloklar. Belə reklam saytda xüsusi müəyyən edilmiĢ hissədə yer-

ləĢdirilir. Belə bloklar xüsusi Ģüarlarla – ―Bu sizin xoĢunuza gələ bilər‖, ―Sizin üçün 

tövsiyyə olunur‖ və s. bu kimi çağırıĢlarla müĢayiət olunur.    

4. Elanlar (əmtəə və xidmətlərin birbaĢa reklamı). Belə reklam daha yüksək qiy-

mətli olub, əsas səhifələrdə yerləĢdirilir.  

5.  IAB tipli standart reklam. Bu, reklam platformasının tematik xüsusiyyətlərini 

nəzərə alan reklam banneridir.  

6. Digər formatlar. Buraya yuxarıda qeyd olunan formatlara aid olmayan rek-

lamlar daxildir.   

Müasir dövrdə internetdə yayımlanan təbii reklamlar günü gündən artır. Belə ki, 

«Business Insider UK» jurnalında qeyd olunur ki, 2014–cü ildə təbii reklamın bazar 

həcmi 8 milyard dollar, 2017–ci ildə isə bu rəqəm 21 milyard dollar olmuĢdur [2].  

Marketoloqların təbii reklama müraciət etmələrinin bir çox səbəbləri vardır. Bu 

səbəblərə aĢağıdakıları aid etmək olar: 

- Ġnternetdə olan digər reklam formatlarına nisbətən yüksək effektivliyi; 

- Qiymətinin ucuz olması və istehsal tezliyinin yüksək olması; 

- Yüksək tezlikli olması; 

- Ġstehlakçı tərəfindən bloklamadan yayınmaq mümkündür; 

- Ġstehlakçıda yorğunluq yaratmır; 

- Əlavə trafik gətirir. 

Əvvəlcədən hazırlanmıĢ Ģablonların olması hesabına təbii reklam qiymət baxı-

mından ucuz, istehsal cəhətdən isə tez baĢa gəlir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ģablon-

lardan istifadə etmədən, təbii reklamı unikal formada hazırladıqda onun qiyməti artır. 

Lakin belə reklamın da qiyməti digər vasitələrlə müqayisə etdikdə bir o qədər baha 

deyil.   

Internet kütləvi informasiya vasitəsində məqsədli auditoriyanı əhatə etmək üçün 

reklamverici təbii reklamı düzgün yerləĢdirməlidir. Reklam düzgün yerləĢdirildikdə 

istehlakçının reklam edilən məhsula və markaya etibarlılıq dərəcəsi artır və istehlakçı 

ilə qarĢılıqlı əlaqə yaranır. Bu zaman reklamın internet səhifənin hansı hissəsində 

yerləĢdirilməsinin də böyük əhəmiyyəti var.  

Indi isə səmərəli təbii reklamın yaradılması üzrə bəzi tövsiyyələri sizin diqqə-

tinizə çatdırmaq istəyirəm. Mənim fikrimcə təbii reklam aĢağıdakı tələblərə cavab 

verməlidir:  
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1. Ġstehlakçı üçün maraqlı və faydalı olmalıdır; 

2. Istehlakçını yormamalıdır; 

3. Münasib məqsədli auditoriyanın arasında yerləĢdirilməlidir; 

4. Reklamın məzmunu səhifənin mövzusuna uyğun və ya yaxın üslublu olma-

lıdır; 

5. Ġstehlakçı özünü aldadılmıĢ hiss etməməlidir; 

6. Ġstehlakçının materialları Ģərh etmək və müzakirədə iĢtirak etmək imkanı 

olmalıdır.  

Təbii reklam gizli xarakteri daĢıya bilər. Yəni istehlakçını maraqlandırmaq üçün 

onda qəsdən çaĢqınlıq yarada bilər. Lakin belə təbii reklamın hazırlanması çox çətin-

dir. Bu iĢə qeyri-peĢəkar yanaĢdıqda istehlakçı reklamı neqativ qəbul edəcək və ondan 

uzaqlaĢmağa çalıĢacaq. Belə halda istehlakçının reklamvericiyə qarĢı inamı da azalır. 

Reklamın mahiyyətinin düzgün və vaxtında açıqlanması neqativ effektdən qaçmağa 

imkan yaradacaq. Yuxarıda qeyd olunan tövsiyyələrə riayət etdikdə isə reklam isteh-

lakçını cəlb edəcək və səmərəli iĢləyəcəkdir.  

Sonda aparılmıĢ tədqiqatlardan əldə olunmuĢ nəticələri sizin diqqətinizə təqdim 

edirəm. Bu nəticələrə aĢağıdakılar aiddir: 

1. Ġstehlakçıların reklamı bloklama proqramlarından istifadə etmələri nəticəsində 

internet – reklamının ənənəvi üsullarının (əsasən bannerlərin) səmərəliliyi aĢağı düĢür. 

Nəticədə müĢtərinin cəlb olunması dəyəri yüksəlir.  

2. Təbii reklam digər vasitələrlə müqayisədə gələcək inkiĢaf perspektivlərinə 

malik olan yeni internet-reklam formasıdır. Onun digər internet – reklam vasitələri 

kimi dəqiq qaydaları yoxdur.    

3. Təbii reklamın istifadəsi internet-reklamını bloklama proqramlarına qalib 

gələrək reklam informasiyasının istehlakçıya çatdırılmasına imkan yaradır.  

4. Təbii reklamın səmərəli olması üçün marketoloqlar reklam məlumatının hazır-

lanmasının xüsusi qaydalarına riayət etməlidirlər.    
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REGĠONAL TURĠZM KOMPLEKSLƏRĠNĠN POTENSĠALININ 

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠNDƏ AMĠLLƏRĠN TƏHLĠLĠNDƏN  

ĠSTĠFADƏ OLUNMASI 

 

Ġqtisadi fəaliyyətin ən dinamik inkiĢaf edən sahələrindən biri də XX-ci əsrin fe-

nomeni adlandırılan turizmdir. Turizmin inkiĢafı ayrı-ayrı regionların inkiĢafına müs-

bət təsir edir, regional büdcə gəlirlərini təmin edir, əhalinin sosial-mədəni inkiĢafı, 

təkrar istehsalı, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün müvafiq Ģəraiti formalaĢdırır.  

Turizmin resurs potensialının tədqiqi və qiymətləndirilməsi sahəsində bir çox 

araĢdırmalar aparılıb ki, bunlardan M.Porterin, F.Kotlerin, S.Anholtun, V.Kvartalno-

vun, A.Pankruxinin tədqiqatlarını qeyd etmək olar. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, turiz-

min resurs potensialının qiymətləndirilməsi üçün kompleks yanaĢmadan, kompo-

nentlər metodundan, marketinq yanaĢmasından, ekspert təhlili metodundan və amil-

lərin təhlilindən istifadə etmək olar (5,6). 

Kompleks yanaĢmada turizm sahəsinə təsir edən bütün resurslar tədqiq olunur, 

komponentlər metodundan istifadə edərkən bir resurs növü seçilir, məsələn, meĢə, dag, 

su resursları və s. Marketinq yanaĢmasından istifadə edərkən turizm potensialı siste-

minin əsas tərkib elementləri qiymətləndirilir, qiymətləndirmənin aparılması üçün 

M.Porter tərəfindən təklif olunan ―rəqabətli romb‖ modelindən istifadə etmək tövsiyə 

olunur. Ekspert təhlili metodlarının köməyilə regional turizmə təsir edən amillərin təh-

lili aparılır, müxtəlif turizm əraziləri müqayisə olunur. 

Regional turizmin marketinq potensialı ərazi marketinq ilə sıx əlaqəli olan, mü-

rəkkəb struktura malik olan, regionun rəqabətqabiliyyətliliyi müəyyən edən, və  re-

gional turizm komplekslərində marketinq mexanizmlərinin inkiĢafı ilə bağlı olan anla-

yıĢdır. Ümumiyyətlə, regionun marketinq potensialı deyərkən, müxtəlif məqsəd seq-

mentləri üçün regionun unikal rəqabət üstünlüklərinin mövqeləĢdirilməsi və irəlilə-

dilməsi imkanlarının kompleks xarakteristikası baĢa düĢülür. 

Regionun marketinq xarakteristikasına iki blok xarakteristikalar aiddir. Birinci 

bloka bazarın rəqabətqabiliyyətliliyinin potensialı aiddir, yəni marketinq təsirinin əsas 

obyekti baxımından, regionun sosial-iqtisadi potensialı. Ġkinci bloka isə marketinq 

irəlilədilməsi potensialı, yəni ərazi marketinqinin müxtəlif metod və alətlərinin istifa-

dəsi təcrübəsi. 

Regional turizm komplekslərinin rəqabətqabiliyyətliliyini aĢağıdakı amillərin 

mövcudluğu müəyyən edir: 

- yüksək təbii-resurs potensialı, o cümlədən, mineral xammal resurslarının möv-

cud ehtiyatları; 

- sənaye potensialı, o cümlədən, sənayenin çoxsahəli strukturu, diversifikasiyası; 

- mühəndis infrastrukturunun inkiĢaf etməsi, enerji güclərinin mövcudluğu; 

- elmi-texniki və innovasiya potensialı; 



199 
 

- kənd təsərrüfatının inkiĢafı üçün uyğun Ģəraitin olması; 

- nəqliyyat kompleksinin və nəqliyyat qovĢaqlarının mövcudluğu; 

- əlveriĢli coğrafi mövqe, bu amil xüsusən, beynəlxalq nəqliyyat koridorlarına 

inteqrasiya imkanlarının yaradılması üçün zəruridir; 

- unikal rekreasiya resursları; 

- lazım olan əmək resurslarının mövcudluğu; 

- müxtəlif beynəlxalq tədbirlərinin, o cümlədən, idman yarıĢlarının, beynəlxalq 

festivalların və konfransların keçirilməsi perspektivləri.  

―Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaĢmıĢ turizm sənayesinin inkiĢafına dair 

Strateji Yol Xəritəsində‖ (3) turizmin inkiĢafını təmin etmək üçün ölkədə turizm və 

rekreasiya zonalarının yaradılması, regional turizm infrastrukturunun inkiĢafı, turizmin 

müxtəlif növlərinin inkiĢaf etdirilməsi, viza rejiminin asanlaĢdırılması nəzərdə tutulub.  

Regional turizm komplekslərinin marketinq potensialının qiymətləndirilməsi 

üçün müxtəlif metodlardan istifadə edilir. Mövcud metodlardan biri də amil təhlili 

metodudur. Bu metoddan istifadə edərək, müxtəlif amillərin (faktorların) regional 

turizm komplekslərinin fəaliyyətinə təsirini qiymətləndirmək mümkündür. 

Regional turizm komplekslərinin qiymətləndirilməsi üçün amil modelindən 

istifadə olunarkən, beĢ qrup amillər müəyyən etmək olar: ―Təbii resurs potensialı‖, 

―Material resurs potensialı‖, ―Əmək resurs potensialı‖, ―Ġnformasiya resurs poten-

sialı‖, ―Turizmlə əlaqəli sahələr‖. Bu amillərin təhlili üçün ekspert qiymətləndirilməsi 

metodlarından, o cümlədən Delfi metodundan istifadə oluna bilər. 

Ekspert qiymətləndirilməsi metodunun əsas məqsədi turizm sahəsinin resurs 

potensialının hər amili üzrə təhlil və qiymətləndirmələrin aparılmasıdır. Amil təhlili 

üzrə qiymətləndirmənin aparılması gələcəkdə turistləri ən çox cəlb edən əsas amilləri 

müəyyən etməyə və qiymətləndirməyə, yeni turizm növlərinin inkiĢafı üçün müvafiq 

təklifləri formalaĢdırmağa, turistlərin spesifik tələbatlarının ödənilməsi üçün əlveriĢli 

Ģəraitin yaradılmasına imkan verir.  

Hər amilə ayrılıqda nəzər salaq. ―Təbii resurs potensialı‖ amilinə beĢ əsas resurs 

daxildir: 

- ekoloji təmiz təbii mühit (relyef, flora, fauna, çaylar, göllər, Ģəlalələr); 

- dağlar, buzluqlar; 

- əlveriĢli iqlim; 

- mineral resurslar; 

- gəziləcək yerlər. 

Ümumiyyətlə, qeyd etmək olar ki, təbii resurs potensialına görə, regional turiz-

min inkiĢafı üçün ölkəmizdə münbit Ģərait mövcuddur. Ölkəmizin Xəzər dənizinin 

sahilində  yerləĢməsi, Sarısu, Ağğöl, Ağzıbirçala, Mehman, BöyükĢor, Hacıqabul kimi 

göllərin olması, Böyük Qafqazın cənubunda yerləĢməsi, Kiçik Qafqazın ərazisində 

yerləĢməsi və münbit iqlimin olması turizmin inkiĢafı üçün uyğundur. 

―Material resurs potensialı‖ amilinə aiddir: mehmanxana, qonaq evləri, istirahət 

mərkəzlərinin  sayı və rahatlığı, ictimai iaĢə obyektlərinin sayı və müxtəlifliyi; idman 

təyinatlı obyektlərin mövcud Ģəraiti (məsələn, kanat yolları); əyləncə obyektlərinin 

sayı. 
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Cədvəl 1. 

Sanatoriya – kurort müəssisələri, istirahət evləri və istirahət bazaları [4]. 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Sanatoriyaların, istirahət müəssisələrinin 

və istirahət bazalarının sayı 73 72 70 68 65 

Sanatoriyaların sayı 30 30 30 28 28 

Sanatoriyaların ümumi sayından uĢaq 

sanatoriyalarının sayı 14 14 13 13 13 

Sanatoriya-profilaktoriyaların sayı 3 2 2 2 2 

Sağlamlıq mərkəzlərinin sayı 4 5 5 5 4 

Ġstirahət evlərinin, profilaktoriyaların və 

pansionatların sayı 19 19 18 18 16 

Ġstirahət bazaları və digər istirahət 

müəssisələrinin sayı 17 16 15 15 15 

 

Cədvəl 1-in məlumatlarından göründüyü kimi, sanatoriyaların, istirahət müəs-

sisələrinin və istirahət bazalarının sayı son beĢ ildə azalmıĢdır, bu da təbii ki, material 

resurs potensialı blokunun mənfi qiymətləndirilməsi deməkdir. Eyni vəziyyət sağlam-

lıq mərkəzləri, istirahət evləri və istirahət bazalarına aiddir. 

Cədvəl 2. 

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin ümumi iqtisadi  

göstəriciləri [4] 
 

 2006 2010 2013 2014 2015 2016 

Mehmanxana və mehmanxana 

tipli müəssisələrin  sayı 285 499 530 535 536 548 

Birdəfəlik tutum 24706 30793 33951 35652 37278 40042 

Nömrələrin sayı 11403 14158 16559 17363 17953 20330 

Müəssisələrin əldə etdiyi gəlir, 

milyon manat 74.3 105.9 171.3 181.1 183.1 240.1 

Məhsul və xidmətlərin istehsalına 

çəkilən xərclər, milyon manat 50.0 87.9 145.5 147.1 171.7 204.9 

 

Birinci cədvəlin nəticələrindən fərqli olaraq, mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrin  sayını əks etdirən ikinci cədvəldə müsbət dinamika müĢahidə olunur. 

2006-2016-cı illər ərzində mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin  sayı 1.9 

dəfə artmıĢdır, bu müəssisələrin birdəfəlik tutumu 1.6 dəfə, nömrələrin sayı isə 1.8 

dəfə çoxalmıĢdır. Müəssisələrin əldə etdiyi gəlir 3.2 dəfə, məhsul və xidmətlərin 

istehsalına çəkilən xərclər isə 4 dəfə çoxalmıĢdır. 
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Cədvəl 3. 

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləĢdirilmiĢ Ģəxslərin sayı [8] 

 
 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

YerləĢdirilmiĢ 

Ģəxslərin  sayı 264058 438479 666348 672345 838145 1122068 

O cümlədən 

Ölkə vətəndaĢları 133821 226123 270887 279555 342497 345284 

Ondan,UĢaqlar 6804 12883 13920 13063 17451 18331 

MDB ölkələrinin 

vətəndaĢları 26802 41299 80656 70340 119716 157639 

Digər ölkələrin 

vətəndaĢları 103435 171057 314805 322450 375932 619145 
 

Növbəti cədvəlin məlumatları mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə 

yerləĢdirilmiĢ Ģəxslərin sayı ilə bağlıdır. 2005-2016-cı illər ərzində bu göstərici 4.3 

dəfə çoxalmıĢ, o cümlədən, bu göstəricinin 30.8%-i ölkə vətəndaĢları, 14.1%-i MDB 

ölkələrinin vətəndaĢları, 55.2%-i digər ölkələrin vətəndaĢları olmuĢdur. 

―Əmək resurs potensialı‖ amillərinə turistlərə göstərilən xidmətin keyfiyyəti və 

mədəniyyəti, istirahət edənlərin fəal dincəlməsi üçün fəal istirahət proqramının olması, 

mövcud kadrların kvalifikasiyası aiddir. Bu amillər qrupu regional turizmin inkiĢafı 

üçün zəruridir, lakin ölkəmizdə onlar kifayət qədər inkiĢaf etməyib. Müasir dövrdə bu 

amillərin yeni səviyyəyə yüksəldilməsi regional turizm komplekslərinin inkiĢafı üçün 

əsas məqsədlərdən biridir. 

Cədvəl 4.  

Ġqtisadi rayonlar üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə 

iĢçilərin orta illik sayı [4] 
 

Ġqtisadi rayonlar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ölkə üzrə - cəmi 6021 6198 77321 88259 99,009 88,364 9,838 10,015 

Bakı Ģəhəri 3194 3121 44241 55317 55,360 55,239 5,324 5,080 

AbĢeron iqtisadi 
rayonu 208 481 4441 2214 1187 1183 188 200 
Gəncə-Qazax 
iqtisadi rayonu 168 402 4450 5525 5548 5550 468 519 
ġəki-Zaqatala 
iqtisadi rayonu 345 359 4408 4434 4445 3368 1,091 1,459 
Lənkəran iqtisadi 
rayonu 249 329 3362 3360 3344 3347 284 319 
Quba-Xaçmaz 
iqtisadi rayonu 1144 676 5595 6601 11,144 7764 1,460 1,448 

Aran iqtisadi  
rayonu 148 262 2232 2248 2296 2299 331 320 
Yuxarı Qarabağ 
iqtisadi rayonu 2 2 2 2 2 4 2 2 

Dağlıq ġirvan 
iqtisadi rayonu 215 230 2234 226 3351 2284 364 355 
Naxçıvan Muxtar  
Respublikası 348 336 3356 3332 3332 3326 326 313 
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Cədvəl 4-ün təhlili göstərir ki, mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə 
iĢçilərin orta illik sayı 2.1 dəfə artmıĢdır, bu müəssisələrdə çalıĢan iĢçilərin sayının 
yarısı Bakı Ģəhərinə, 14.4% ġəki-Zaqatala iqtisadi rayonuna, 14.2%-i isə Quba-
Xaçmaz iqtisadi rayonuna düĢür.  

―Ġnformasiya resurs potensialı‖ amillər qrupuna regionun turizm ərazisi kimi 
tanınması, turistlərin regional turizm komplekslərinə münasibəti, regionların və 
ölkənin kurort zonası kimi tanınması.  Məhz bu qrupda marketinq mexanizmlərindən 
fəal istifadə olunmalı və regionlarda ərazi brendləri yaradılmalıdır. Bu istiqamətlər 
ölkəmizdə nisbətən zəif inkiĢaf edib, məhz bunların inkiĢafı ölkəmizi gələcəkdə 
cəlbedici turizm məkanı kimi mövqeləĢdirməyə imkan verə bilər. 

―Turizmlə əlaqəli sahələr‖ amillər qrupuna yol-nəqliyyat infrastrukturunun 
inkiĢafı səviyyəsi, ticarətin inkiĢafının səviyyəsi (suvenirlərin satıĢı), ödəmə sisteminin 
inkiĢafı səviyyəsi (o cümlədən, kart ödəmə sisteminin tətbiqi), mobil əlaqənin inkiĢafı 
səviyyəsi və məiĢət xidməti sahəsinin inkiĢafı səviyyəsi daxildir.  

Beləliklə, apardığımız tədqiqatlara əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, ölkədə 
turizmin inkiĢafına nail olmağın istiqamətlərindən biri də regional marketinqin inkiĢaf 
etdirilməsidir. Bu isə öz növbəsində regionlarda düzgün marketinq strategiyalarının 
formalaĢmasından və regionların həm daxili həm də xarici bazarda cəlbedici məkan 
kimi mövqeləĢdirilməsindən asılıdır. Regionların marketinq strategiyasını formalaĢ-
dırarkən aĢağıdakı təklifləri nəzərə almaq məqsədəuyğundur: 

- regionlarda onların qiymətləndirilməsini asanlaĢdıran rəqabət əlamətlərinin 
xüsusi qeyd olunması zəruridir; 

- turizmin təĢkilati-hüquqi əsaslandırılmasını həyata keçirmək üçün regionlarda 
turizm departamentlərinin yaradılması məqsədəuyğundur. Departamentlərdə regionun 
spesifik xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması Ģərtilə regional proqramların hazırlanması 
və realizasiyası həyata keçiriləcək; 

- regional turizmin informasiya-metodiki təminatının təkmilləĢdirilməsi.  Bu 
məqsədlə regionun tarixi, rekreasiya-müalicə məkanları haqqında broĢür və reklam 
bukletlərinin hazırlanması, regional turizm saytlarının yaradılması zəruridir; 

- regionlarda turizm infrastukturunun inkiĢafı. Bu məqsədlə müxtəlif tipli və 
ulduzlu mehmanxana və otellərin tikilməsi, iaĢə Ģirkətlərinin sayının artırılması, nəq-
liyyat əlaqələrinin yaxĢılaĢdırılması lazımdır; 

- ərazilərin turizm məkanı kimi mövqeləĢdirilməsi üçün ərazi brendlərinin 
yaradılması, və bu məqsədlə regionlarda müxtəlif tədbirlərin, sərgilərin, festivalların, 
yarıĢların keçirilməsi; 

- regional turizm komplekslərinin qiymətləndirilməsində amillər təhlilindən 
istifadə olunması. 
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ĠNSAN RESURSLARININ ĠDARƏ EDĠLMƏSĠNĠN MEYDANA GƏLMƏSĠ VƏ 

TƏġƏKKÜLÜ  

 

Bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanan yeni iqtisadi münasibətlər sisteminin 

formalaĢması mərhələsini yaĢayan Azərbaycanda, müasir tələblərə cavab verən 

iqtisadi təsərrüfatçılıq sisteminin qurulması, bir çox istiqamətlərdə yeni yanaĢmaların 

tətbiqini aktuallaĢdırır. Belə məsələlər sırasında müəssisə heyətinin fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi müasir inkiĢaf Ģəraitində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Nəzərə almaq vacibdir ki, ölkəmizdə uzun illər ərzində inzibati amirlik- sisteminin 

yaratdığı ―əmək fəaliyyətinin‖ çərçivə Ģərtləri sərt inzibati tədbirlərlə müəyyənləĢirdi. 

Belə sistemdə insanların fəaliyyəti məcburi xarakter daĢımaqla, təĢəbbüskarlıq və 

iqtisadi azadlıq üçün imkanlar yox səviyyəsində idi. Lakin hazırda, çox böyük iqtisadi 

inkiĢaf səviyyəsinə nail olunmuĢ Qərb, o cümlədən, hər bir vətəndaĢın vicdan və 

məĢğulluq azadlığına zəmanət verilən Avropa obrazlı Konstitusiyaya malik, bazar 

iqtisadiyyatlı ölkələrdə, insanların əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsi və onların idarə 

edilməsinə, çox parametrlərə malik mürəkkəb idarəetmə məsələsi kimi baxılır. 

Problem, daha yaxĢı texnika, texnologiya və iĢçilərə malik olanların qalib gəldiyi milli 

və beynəlxalq səviyyədə artan rəqabətlə getdikcə çətinləĢir. Beləliklə, inkiĢafın müasir 

mərhələsində, iĢçilərin ən mühüm iqtisadi resurs və yeni ideyaların generatoruna 

çevrildiyi mərhələdə, heyətin səmərəli idarəçiliyinin təmin edilməsi olduqca mühüm 

sosial-iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. Müasir dövrdə müxtəlif elm sahəsinə malik 

tədqiqatçıların və konkret olaraq, bilavasitə fəaliyyətdə olan menecerlərin qeyd olunan 

problemə artan diqqətinin əsas səbəbi də məhz buradandır. Elmi-texniki tərəqqinin 

sürətləndirilməsi, istehsalın yenilənməsi və maya dəyərinin aĢağı salınması, həmçinin 

humanist ideyaların inkiĢafına yönəlmiĢ yeni ideyaları generasiya etmək qabiliyyəti, 

əməkçi insanı istehsalın əvəzedilməz və ən səmərəli iqtisadi resursuna çevirmiĢdir.. 

Əgər klassik siyasi iqtisad da, xüsusilə, K.Marksın və onun davamçılarının əsərlərində 

iĢçinin yalnız fiziki əməyi əlavə dəyər mənbəyi kimi qəbul edilirdisə, Q.Beyker, 

T.ġuls kimi müasir iqtisadçıların əsərlərində formalaĢdırılmıĢ ‖insan kapitalı‖ 

nəzəriyyəsi insanın, iĢçi heyətin yaradıcılıq, düĢünmə fəaliyyətinə müasir innovasiya 

müəssisələrində böyük əlavə gəlir mənbəyi kimi baxılır. Hesab edilir ki, yaradıcı, 

motivasiyalı, səmərəli idarə edilən heyətə malik müəsssisələrdə, bu baxımdan geridə 

qalmıĢ müəssisələrdəkinə nisbətən eyni resurs sərfi ilə, daha böyük əlavə dəyər yara-

dılır. Nəzəriyyə müəlliflərinin bu mülahizəsi müxtəlif eksperimentlərin və elmi nəzə-

riyyələrin əksəriyyətində öz təsdiqini tapmıĢdır.  

Dünya təcrübəsində heyətin idarə edilməsi sahəsində mütərəqqi metodların Azər-

baycan Ģəraitində tətbiq edilməsi imkanlarının, inkiĢafı perspektivlərinin qiymətləndi-

rilməsi məqsədi ilə, heyətin idarə edilməsinin təkamülünün əsas mərhələlərin təsnifat-

laĢdırılması və bu əsasda iĢçi qüvvəsi, əmək ehtiyatları, insan ehtiyatları və müəssisə 

heyəti kimi kateqoriyaların dəqiqləĢdirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. Qeyd 

etməyi vacib sayırıq ki, müvafiq yerli elmi ədəbiyyatda göstərilən kateqoriyalar çox 
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vaxt,fikrimizcə doğru olmayaraq, sinonim anlayıĢlar, ifadələr kimi müvafiq fərqlən-

dirmələr aparılmadan istifadə edilir. 

Müəssisə heyətin idarə edilməsi kateqoriyasının yaranması və təkamülünün nə-

zəri-metodoloji əsaslarının araĢdırılması, yuxarıda göstərilmiĢ kateqoriyaların fərqlən-

dirilməsi, əməyin səmərəliliyinin artırılması metodlarının, ―əməyin iqtisadiyyatı‖ və 

―menecment‖ kateqoriyalarının mahiyyətcə fəqləndirilməsi ilə bağlı bir çox məsələlərə 

aydınlıq gətirir. Məsələ ondadır ki, yerli elmi iqtisadi ədəbiyyatda qeyd olunan termin-

lərə münasibətdə fikrimizcə həmiĢə doğru olmayan yalnıĢ Ģərhlər yaranmıĢdır. Hesab 

edirik ki, bunun əsas səbəbləri, ölkəmizdə məlum səbəblərdən uzun müddət ərzində iq-

tisad elmlərinin formalaĢmıĢ inkiĢaf xüsusiyyətləri, həmçinin iqtisad elmi və təcrübə-

sinin dünya praktikasından uzun müddətə təcrid edilməsi ilə, sovet və rus müəllif-

lərinin nəzəri mühakimələrinin hakim mövqe tutması ilə izah edilməlidir. 

Uzun tarixi müddət ərzində XIX əsrin sonunadək insana istehsal ehtiyatlarının 

bir növü kimi baxılırdı. Hesab edilirdi ki, iĢçilərin idarə edildməsinə xüsusi yanaĢmaya 

ehtiyac, zərurət yoxdur. Belə qiymətləndirmə, istehsal həcminin müstəsna olaraq, 

istehsala cəlb edilmiĢ ehtiyatların fiziki həcmindən asılı olduğu və insana ―epizodik‖ 

rol ayrılan ekstensiv inkiĢaf dövrü üçün xas idi. Orta əsrlərdə, hakim kəndli təsərrüfat-

ları ilə yanaĢı, bəzi hallarda, ustanın rəhbər rolunun avtoriteti ilə müəyyənləĢən pat-

riarxal münasibətlərə əsaslanan müxtəlif sənətkar emalatxanaları və birlikləri geniĢ 

yayılmıĢdı. Belə müəssisələrdə hər bir iĢçinin funksiyaları əməyin yaranmıĢ bölgüsünə 

müvafiq olaraq müəyyənləĢdirilirdi və bu funksiyaların yerinə yetirməsi zəruri idi. 

Belə müəssisələrdə, birləĢdirici element kimi, iĢə götürənin, mülkiyyətçinin minimum 

məsrəflərlə maksimum məhsul istehsal etmək istəyi çıxıĢ edirdi. Lakin, XVIII-XIX 

əsrlərin sənaye inqilabı kapital sahibləri və muzdlu iĢçiləri- fəhlələri yaratmaqla, bu 

münasibətləri tamamilə dəyiĢdi. ĠĢçilərin idarə edilməsi prosesi məcburi əməyin, ciddi 

nəzarətin təmin edilməsi və iĢdə yol verilən nöqsanlara görə cəzalandırmanın tətbiqini 

reallaĢdırdı. Kapitalın – müəssisənin sahibi minimum məsrəflərlə maksimum gəlir əldə 

etməyə çalıĢırdı. Əmək və kapital, iĢçi və kapitalist arasındakı qarĢıdurmanın sonrakı 

inkiĢafı birincilərin istismarının güclənməsi və sonuncuların zənginləĢməsinin sürət-

lənməsi xətti üzrə gedirdi. ĠĢçi qüvvəsinin artıqlığı Ģəraitində iĢçilərin stimullaĢdırıl-

masına və razı salınmasına heç bir ehtiyac yox idi. Əmək və kapital arasındakı kəs-

kinləĢən ziddiyyətlərin, idarəetmənin despotik üslubuna qarĢı iĢçilərin artan etirazları 

və texniki tərəqqinin inkiĢafı nəticəsində, mürəkkəb və bahalı maĢınların tətbiqinin 

iĢçilərin motivasiyasına yeni yanaĢmaları tələbi sayəsində aradan qaldırılması mümkün 

olmuĢdur. 

Elmi idarəetmənin əsasları amerikan mühəndis və alimi F.Teylorun 1895-ci ildə 

baĢladığı tədqiqatlarla qoyulmuĢdur. Ġlk dəfə olaraq o, istənilən ixtisaslaĢmıĢ və ixti-

saslaĢmamıĢ əməyin tədqiqi, sistemləĢdirilməsi və digər icraçıya ötürülməsi imkanının 

mövcudluğunu bəyan etmiĢdir. Bununla da o, müasir peĢə-texniki təlimin müasir siste-

minin əsaslarını qoymuĢdur. Özünün məĢhur Elmi idarəetmənin prinsipləri kitabında 

o, iĢçilərin ixtisaslaĢması və idarəetmə funksiyalarının sahibkar funksiyasından ayrıl-

ması və onun gələcəkdə menecer adlandırılacaq xüsusi hazırlanmıĢ insanlara verilməsi 

zərurətini sübut etmiĢdir. O, əmək əməliyyatlarının və müəssisənin idarə edilməsi üzrə 

tədqiqatların ayrı elmi istiqamətlərə ayrılması, idarəetmə və icra funksiyalarının 

fərqləndirilməsi zərurilyini göstərmiĢdi. F.Teylor ilk dəfə müəssisənin idarə olunma-
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sının xüsusi hazırlanmıĢ adamlara – menecerlərə tapĢırılmasını məqsədəuyğun hesab 

etmiĢdir. Bununla da o, öz tədqiqatlarında dəqiq elmlərə və qaydalara əsaslanan müs-

təqil tədqiqat sahəsi olan elm kimi menecmentin əsaslarını qoymuĢdur. Beləliklə, me-

necment hər Ģeydən əvvəl əmək üsullarının və metodlarının tədqiqi elmi və ya baĢqa 

sözlə, əmək üsullarının və metodlarının idarə edilməsi haqqında elm kimi meydana 

gəlmiĢdi. Məsələ ondadır ki, bu dövrdə iĢçilərinin böyük hissəsi istehsal iĢçilərindən 

ibarət olduğundan, mühəndis-menecer F.Teylor təbii olaraq, əsas vəzifəni istehsal iĢçi-

lərinin əmək fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsində görürdü. 

F.Teylorun ideyalarının davamçıları Lilian və Frenk Hilbert olmuĢdur. Onların 

tədqiqatları əmək üsullarının və metodlarının yaxĢılaĢdırılması, əməyin normalaĢ-

dırılması, iĢçilərin əmək Ģəraitinin təkmilləĢdirilməsi məsələlərini əhatə etmiĢdir. 

Məsələn onlar ilk dəfə olaraq əmək əməliyyatlarını xırda hissələrə parçalamaqla, 

onların yerinə yetirilməsi üçün zəruri zaman normalarının müəyyənləĢdirilməsindən 

ibarət əməyin mikroelementli normalaĢdırılma metodikasını təklif etmiĢlər. Əməyin 

mikroelementli normalaĢdırılması, bir tərəfdən istənilən əmək proseslərinin daha vacib 

elementlərini tapmağa, digər tərəfdən isə iĢin yerinə yetirilməsinin ən yaxĢı üsullarının 

seçilməsi və bunun bütün iĢçilərə öyrədilməsini mümkün edir. 

F.Teylor, Q.Qant və F.Hilbertlər, Q.Emerson iĢçilərin idarə edilməsi üzrə təd-

qiqatları istehsal heyətinin iĢinin tədqiqi əsasında aparmaqla, eyni zamanda həm 

əməyin təĢkilinin yaxĢılaĢdırılması, istehsal əməliyyatlarının yerinə yetirilməsinin yeni 

vasitələrini kəĢf etməklə, əməyin təĢkilinin yaxĢılaĢdırılması üzrə zəruri texniki vasitə-

lərin ixtirasına yönəldilmiĢdi. Beləliklə, onların əməyin elmi təĢkili metodları, o za-

mana görə həm əməyin səmərəliliyinin artırılmasında, həm də əmək proseslərinin təd-

qiqi metodlarının tətbiqində mühüm tərəqqi olan əməyinin təĢkilinin texnokratik me-

todlarına çevrilmiĢdir. Onlar belə yanaĢmaları, özlərinin təhsilinə, fəaliyyət növünə 

görə uzun zaman ərzində texnokrat, bacarıqlı mühəndis-texnoloq, konstruktor, ixtiraçı 

olma amili ilə izah edilə bilər.Çünki,uzun tarixi inkiĢaf dövrü ərzində bir və ya bir 

neçə insanın iĢtirakı ilə baĢ verən istehsal prosesləri (məsələn, sənətkarlar və ya 

sexlərdə, manufakturalarda) baĢlıca olaraq, texnoloji proseslərin yerinə yetirilməsi ilə 

səciyyələndirilmiĢdir. F.Teylorun və onun ardıcıllarının bu prosesləri yaxĢı bilməsi 

onun əsas elementlərini birgə əmək prosesinin gediĢatında istehsal iĢçilərinin idarə 

edilməsi prosesinə köçürməyə imkan verirdi. Nəticədə, hesab edilir ki, təklif olunan: 

1. Əməyin ciddi bölgüsü və yerinə yetirilən əməliyyata görə hər kəsin fərdi 

məsuliyyəti; 

2. Əməyin və iĢlərin icrasına nəzarətin sərt rejimi; 

3. Bütün iĢlərin fərdi Ģəkildə yerinə yetirilməsi və müvafiq məsuliyyətin təsbit 

edilməsi kimi birinci üç əsas təklifini yerinə yetirilən texnoloji proseslərin analogiyası 

kimi qəbul etmək mümkünsə, onların: 

4. Artıq hərəkətlərin aradan qaldırılması zəruriliyi və əməyin daha səmərəli üsul-

larının və metodlarının öyrədilməsi. Əməyin normalaĢdırılması və iĢ vaxtı məsrəflə-

rinin minimallaĢdırılmasına yönümlü əmək bölgüsünün inkiĢafı; 

5. Əməyin planlaĢdırılması, nəzarəti, ödəniĢi funksiyalarının idarəetmənin müs-

təqil funksiyasına çevrilməsi. Ġdarəetmədə avtoritarizm; 

6. Maddi stimullaĢdırma və əmək Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması zəruriliyi kimi tək-

liflərini keyfiyyətcə yeni təkliflər sırasına aid etmək məqsədəuyğundur. 
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Artıq həmin illərdə bütün mütəxəssislər, iĢçilər və sahibkarlar arasında əmək-

daĢlıq ruhunun inkiĢafının zəruriliyini qeyd edirdilər. Təsadüfi deyildir ki, məhz Birin-

ci Dünya Müharibəsindən sonra Avropada və Amerikada fəhlə hərəkatının daha böyük 

yüksəliĢi müĢahidə edilirdi. Eyni zamanda, yuxarıda adları çəkilən alimlərin tədqi-

qatlarına əsasən, artıq XX əsrin 20-ci illərində təĢkilatın vahidlik, bütövlük kimi idarə 

edilməsini zəruri hesab edən, müəyyən iyerarxik struktur kimi müəssisə anlayıĢı geniĢ 

istifadə edilməyə baĢlamıĢdı. Bu illərdə eləcə də məlum olmuĢdur ki, idarəetmə baxı-

mından yalnız istehsal heyətinin deyil, həmçinin müəssisələrin miqyasının geniĢlən-

məsinə və texniki tərəqqiyə görə fasiləsiz olaraq, sayı artan idarəetmə heyətinin də 

ciddi strukturlaĢmasına ehtiyac vardır. 

 

 

İbrahimov  Ş.M., 

iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu 

                                                                                                                 

MÜƏSSĠSƏLƏR ARASINDAKI HƏYATA KEÇĠRĠLƏN RƏQABƏTĠN 

ġƏRTLƏRĠ 

 

Respublikamız müstəqillik əldə etməklə öz gələcək taleyini milli əsaslarla yeni-

dən qurmağa, milli mentalitet və milli kodlar üzrə köklənməyə rəvac vermiĢ oldu. 

SSRĠ-nin dağılması, respublikalar arasında iqtisadi-siyasi əlaqələrin zəifləməsi və 

parçalanması getdikcə özünü bütün sahələrdə göstərməyə baĢladı. Ġqtisadi əlaqələrin 

pozulması, müəssisələrin qarĢılıqlı təchizat və təminatlarının pozulması ölkəmizdə 

fəaliyyətdə olan yüngül sənaye  müəssisələrinin getdikcə müflisləĢməsinə və tədricən 

öz fəaliyyətlərini dayandırmağa baĢladılar. Ġttifaq üzrə bütün sənaye müəssisələrinin 

bir-biri ilə zəncirvari əlaqədə olması, sistemin çökməsi ilə tədricən istehsal müəs-

sisələrinin fəaliyyətlərinə təsir edərək onların tamamı ilə çökməsinə səbəb oldu. Müəs-

sisələrdə istehsal olunan malların satıla bilməməsi, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin 

aĢağı düĢməsi, alternativ malların ölkə ərazisinə gətirilməsi, o malların  estetik goru-

nüĢünün, qiymətinin nisbətən ucuz olması tələb və təklifin nisbətinin  dəyiĢməsi bu 

prosesi daha da sürətləndirməyə baĢladı. Nəticədə fəaliyyətdə olan iri və orta həcmli 

müəssisələr fəaliyyətlərini tamamilə dayandırmağa məcbur oldular, yeni kiçik və orta 

sahibkarlıq subyektləri formalaĢmağa baĢladı. Ölkəmizdə kiçik müəssisələrin yaran-

ması, iqtisadiyyatın  bazar iqtisadiyyatı istiqamətində yenidən qurulması  rəqabət mü-

hitin formalaĢmasına və inkiĢafına rəvac verdi.  

Azərbaycanda yüngül sənaye müəssisələrinin fəaliyyətlərinin bərpa edilməsi və 

yeni müəssisələrin yaradılması istiqamətində dövlətmiz son illərdə xeyli iĢlər görmüĢ 

və görməkdədir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ġlham Əliyev səhmləri 

dövlətə məxsus olan ―Azərbaycan Sənaye Korporasiyası‖ Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 

yaradılması haqqında fərmanı buna əyani misaldır. Qeyd edək ki, ölkədə iqtisadiyyatın 

tarazlı, rəqabətqabiliyyətli və dayanıqlı inkiĢafını təmin etmək dövlətin iqtisadi siya-

sətinin prioritetlərindəndir. Aparılan davamlı iqtisadi islahatlar və iqtisadiyyatın diver-

sifikasiyası siyasəti nəticəsində iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi, sənaye-

nin inkiĢafında da uğurlar əldə olunmuĢ sənaye məhsulları istehsalının həcmi son 
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illərdə xeyli artmıĢdır. Bu məqsədlə yaradılan ―Azərbaycan Sənaye Kooperasiyası‖ 

tərkibindəki yüngül sənaye müəssisələrinin dayanıqlı və rəqabətqabiliyyətli inkiĢafı 

məqsədi ilə Porterin yeni yaradılacaq müəssisələrdə fikrimizcə BeĢ Qüvvə təhlilinin 

öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edər. 

Porterə görə, beĢ qüvvədən biri olan ―sənayedə mövcud rəqiblər arasındakı rəqa-

bət‖, sektordakı müəssisələrin gəlirliliyinin müəyyən (təyin) olunmasının ana ünsür-

dür. O, hesab edir ki, sahə daxilindəki rəqabəti təyin və rəqabət səviyyəsinin formalaĢ-

masında rol oynayan əsas amillər aĢağıdakılardır: rəqib müəssisə sayı, tələb-təklif  ta-

razlığı, sahənin geniĢlənmə  sürəti, sabit xərclər/ümumi xərclər, fasilələrlə yaranan boĢ 

dayanmalar, məhsul fərqlilikləri, maya dəyərindəki  artımlar, cəmləĢmə və tarazlıq, 

rəqabətçi fərqləndirmə, sahədən çıxıĢ maneəsini və  avadanlıqların (müəssisənin) boĢ 

dayanma səviyyəsini və s. nəzərə almaq lazımdır. Göstərdiyimiz bu amillərin müəs-

sisənin fəaliyyətinə təsirini araĢdıraq: 

I. Rəqib sayının çox olduğu bir bazarda, təbii olaraq rəqabətdə sıx olur. Çünki, 

bütün rəqiblər eyni müĢtərilər və eyni qaynaqlar üçün mübarizə aparmalıdır. Yerli və 

milli sahədə çox sayda, irili-xırdalı çoxlu yüngül sənayenin  istehsal müəssisələri 

yerləĢir. Beynəlxalq sahədə isə baĢda Çin, Hindistan və Pakistan olmaqla bir çox 

ölkələrdə yüngül sənaye (toxuculuq-trikotaj) sahəsinə marağın artması, bu sahəyə yeni 

müəssisələrin daxil olması da  rəqabət Ģərtlərinin artmasına səbəb olur. 

II. Təklif - Tələb quruluĢu mövcud rəqabətə təsir edən mühüm  əhəmiyyətli fak-

tordur. Hər cür bazarda, rəqabəti  müəyyən edən ana faktor təklif-tələb tarazlığıdır. 

Təklifin çox, tələbin aĢağı olduğu bazarlarda rəqabət yüksək, əks halda isə aĢağı olur. 

Az inkiĢaf etmiĢ və ya inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin yüngül  sənaye sahələrinin ço-

xalmasına yaranan həvəs-maraq səbəbindən  bu sahədə təklif  çoxluğu yaranır. Bu tək-

lif çoxluğu, toxuculuq müəssisələrinin qiymətləri istədikləri kimi müəyyən etmələrinin  

və həddindən artıq gəlir əldə etmələrinə maneə yaradır. 

III. Tələbdən sonra, rəqabətliliyi müəyyən edən əsas amillərdən biri gəlirliliyin  

bu sahədə müəssisələr arasında bölgüsüdür. Yerli və milli sahədə gəlirlilik aĢağıyuxarı 

bütün müəssisələrdə eyni səviyyədədir. Yalnız yaxĢı ―imic‖ formalaĢdırmağı bacarmıĢ 

bir neçə  müəssisəsinin gəliri yüksək ola bilər. Beynəlxalq sahədə isə, xüsusiilə, Avro-

pada bəzi toxuculuq müəssisəsi markalarının gəlirliliyi çox yüksəkdir. Uzaq ġərqdəki 

rəqib toxuculuq müəssisələrinin gəlirliliyinin, Azərbaycanın toxuculuq  müəssisələ-

rindən daha yaxĢı olmasının əsas səbəbi  maya dəyərinin aĢağı olmasıdır. Xüsusən 

oradakı əmək xərcləri buradakılara  görə çox aĢağıdır. Buradan aydın olduğu  kimi 

maya dəyərinin  rəqabətə təsir edən əhəmiyyətli faktorlardan biridir. Bu vəziyyət daha 

ətraflı "2-Potensial GiriĢ Təhlükəsi" hissəsində açıqlanır. 

IV. Mühüm faktor kimi bazarın geniĢlənmə  sürətinin yüksək olduğu hallarda, 

biznes gəlirlərini asanca artıra bildiklərindən rəqabətə ehtiyac yoxdur. Ancaq yavaĢ 

böyüyən bazarlarda vəziyyət dəyiĢməkdə və müəssisələr bazar paylarını artırmaq üçün 

bir-birləri ilə daha çox rəqabət etmək məcburiyyətində qalırlar. Azərbaycanda yüngül 

sənaye sahəsi kifayət qədər inkiĢaf etmədiyindən bazarın böyümə sürəti olduqca 

sürətlidir. Bu səbəbdən də rəqabət Ģərtlərinin artır və yeni rəqabət mühiti formalaĢır. 

V. Yüksək sabit xərclər, toxuculuq müəssisələrin xərclərini ödəmək üçün mini-

mum istehsal miqdarlarının çox yüksək səviyyələrdə olmasına səbəb olur və satmaq 

məcburiyyətində olduqları  bu məhsullar üçün eyni vəziyyətdəki digər müəssisələrlə 
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rəqabət etmək məcburiyyətindədirlər. 

VI. Tələbdən çox istehsal olunan məhsulun saxlanması üçün müəssisənin  anba-

rının olmaması məhsulun daha tez satılması məsələsini meydana gətirir. Bu vəziyyət-

dəki müəssisələrin sayı çox  olarsa sektorda  rəqabət mühiti meydana gələcək. Yerli və 

milli toxuculuq  sektorunda ümumiyyətlə, sifariĢ əsasında  istehsala üstünlük veril-

məkdədir. Bu səbəblə ölkə içində saxlama xərclərinin də  rəqabətə təsir etdiyini  deyə 

bilərik. Çin kimi ġərq ölkələri istehsalçıları Avropada anbarlar kirayəyə götürərək, 

buralara davamlı istehsal ilə məhsullarını yığaraq əleyhinə olan çatdırılma müddəti 

problemini həll etsələr də saxlama xərcləri maya dəyərinin artmasina səbəb olur . 

VII. Sahədə müəssisələrin satıĢ Ģəbəkələrinin olması və quruluĢu da mövcud 

rəqabətə təsir etməkdədir. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən toxuculuq müəssisələrinin nə 

ölkə daxili nə də xaricdə marketinq-satıĢ Ģəbəkəsi yoxdur. Uzaq ġərq ölkələrin 

toxuculuq məhsulu istehsalçıları  bunun əhəmiyyətini  dərk edərək Avropada bir neçə 

nöqtədə marketinq mərkəzlərini qurmuĢlar. Azərbaycanda toxuculuq müəssisələri  

satıĢ Ģəbəkələrini ortaq qura bilərlər. Ölkəmizdə qida sektorunda belə Ģəbəkələrin 

olmasını nəzərə alaraq onlarla birgə bu fəaliyyəti həyata keçirmək olar. 

VIII. Rəqiblərin boĢ dayanmaları da rəqabətə təsir edən faktorlardandur. Bəzi 

müəssisələr, mövcud imkanlarını istifadə edərək ən azından sabit xərcləri aĢağı salaraq  

ucuz qiymətlə məhsul  istehsal edə bilirlər. Bu da rəqabət mühitinin cəmləĢməsinə sə-

bəb olur. Sektorda istehsal  potensialının  olmasının əsas səbəbi isə təklifə  görə tələbin 

aĢağı olmasıdır. Xüsusilə inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə yüngül sənaye sahəsinə əhə-

miyyətli investisiyaların qoyulması, gələcəkdə bu sahədə fəaliyyət göstərən müəssi-

sələrin daha  çox istehsal gücü ilə iĢ təhlükəsinin  qarĢı-qarĢıya qalmasına yol aça 

biləcək. 

Porterin inkiĢaf etdirdiyi BeĢ Qüvvə analizinə görə beynəlxalq bazarda  müasir 

Ģəraitdə və gələcəkdə də yüngül (toxucu-trikotaj) sənayedə ciddi rəqabət gözlənilir. 

Bunun əsas səbəbi sahədəki müəssisələr arasında sıx bir rəqabətin olması, alıcı 

seçiminin güclü olması və bu sahəyə  potensial giriĢlərin davam etməsidir. Buna görə 

toxucu-trikotaj müəssisələri köhnə istehsal və marketinq üsulları ilə ölkə və dünya 

bazarlarında əvvəlki kimi müvəffəqiyyətli olması gözlənilmir. Azərbaycanda hal-

hazırda toxucu-trikotaj müəssisələri əhəmiyyətli bir dəyiĢmə vaxtı ilə qarĢı-qarĢıyadır. 

Bu dəyiĢikliyi müvəffəqiyyətli bir Ģəkildə reallaĢdıran sahibkarlar fəaliyyətlərini 

davam etdirərkən, dəyiĢməyə uyğunlaĢa bilməyən müəssisələr isə bu sahədən çıxmaq 

təhlükəsi ilə üzləĢəcəklər. 

Bu məqsədlə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yüngül sənaye müəssisələri: 

- fərqliliyə söykənən rəqabətə üstünlük verməli, məhsul istehsalında, çeĢid seçi-

mində, qiymətdə  fərqlilik edərək  rəqabət üstünlükləri təmin edilməli; 

- beynəlxalq bazara məhsul çıxarmağı düĢünərsə ucuz, sıravi və kütləvi olaraq 

çıxarılan toxuculuq məhsulları yerinə, Ġtaliya  nümunəsində olduğu kimi moda, marka 

və fərdi istəklərin ön planda olduğu toxuculuq  məhsulları istehsal etməli. Ancaq yerli 

və regional bazarlarda imic qazanmadan (marka)  beynəlxalq  bazarlarda imic yarat-

mağa (marka)  çalıĢmalı; 

- əlavə dəyəri yüksək tekstil və hazır geyim məhsulları inkiĢaf etdirməyə çalıĢ-

malı və bu istiqamətdə (ur-GE iĢlərinə) məhsul istehsalını  inkiĢaf etdirməyə əhəmiy-

yət verməli, davamlı yeni model və çox müxtəlif məhsullar təqdim etməli, yanmayan, 
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tərlətməyən texniki toxuculuq, hazır geyim məhsullarına daha çox istiqamətlənməli, 

bununla da, rəqib müəssisələrə görə əhəmiyyətli fərqliliklər yaratmağa çalıĢmalı; 

- miqyaslı iqtisadiyyatlarını ən yaxĢı Ģəkildə istifadə edərək, müəssisələrin və 

iĢçilərin məhsuldarlığını daha çox artıraraq Çinə (CXR) görə məhsul istehsalında 

xərcləri (xərc dezavantajını) aĢağı salmağa çalıĢmalı; 

- müəssisənin böyüklüyü, maliyyə gücü və s. xüsusiyyətlərə görə alıcılar və ya 

rəqiblər ilə çox yaxĢı strateji əməkdaĢlıq (tədarükdə, istehsalda, marketinqdə, payla-

mada və s. sahələrdə) qurulmağa çalıĢmalı; 

-  beynəlxalq tədarük zənciri yaradaraq, xammal və bəzi əlavə dəyəri aĢağı 

prosesləri (köməkçi malları)  iqtisadiyyatları güclü olan ölkələrdən tədarük edilməli; 

-  mövcud istehsal gücünün istifadə olunmayan hissəsini müəyyən edərək, həmin 

hissədə  baĢqa bir müəssisənin məhsulunun sifariĢ əsasında istehsal  edilməsini təmin 

etməklə, ən azından sabit xərclərə maddı kömək olması  təmin edilməli; 

- müasir tələbləri ödəyən yaxĢı bir xərc sistemi (xərc uçotu) quraraq xərclərin 

daha yaxĢı idarə olunması təmin edilməli; 

-  müasir Ģəraiti nəzər alaraq  yeni ―istehsal təqib proqramları‖ ilə daha çevik bir 

istehsal sahəsinin qurulması təmin edilməli, 

- son olaraq müĢtərilərlə çox yaxĢı bir əlaqə qurulmalı və hətta bu vəziyyət 

dostluq və tərəfdaĢlıq səviyyəsinə çatdırmağa  çalıĢılmalıdır. 
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QLOBALLAġMA VƏ ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFDA  TƏHSĠLĠN ROLU 

            
Müasir dövrdə qloballaĢma prosesi milli dövlətlərə güclü təsir edərək qitələrarası 

və regionlararası münasibətlərdə qarĢılıqlı asılılıq yaradaraq, dünyanın siyasət, iqtisa-

diyyat, mədəniyyət, elm, texnologiya və s. sahələrində yeni keyfiyyət dəyiĢiklikləri ilə 

müĢahidə olunan mürəkkəb proseslərində özünü göstərir. Hər bir milli-mədəniyyət, 

milli-mənəvi dəyər, həm də qlobal mədəniyyətin, ümumbəĢəri dəyərlərin bir hissəsi 

kimi çıxıĢ edir.  

QloballaĢmaya yanaĢmalar çox müxtəlifdir. Onun əsas səbəbləri qloballaĢma 

prosesinin ictimai həyatın bütün sahələrini əhatə etməsi ilə yanaĢı, cəmiyyətdə hələ də 

fərdiyyəçilik və eqoizm hisslərinin güclü olmasıdır. Belə ki, güclü dövlətlər dünyada 
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gedən qlobal proseslərdən daha çox faydalanmağa və əsasən öz maraqlarının həyata 

keçirilməsinə çalıĢırlar. QloballaĢma dünyada ictimai fəaliyyətin beynəlmiləlləĢməsi, 

milli iqtisadiyyatların vahid sistemdə qovuĢmasıdır. Bu da öz növbəsində kapitalın 

dünyada asanlıqla dövriyyəsinə, dünyanın informasiya üçün açıq olmasına əsaslanır. 

BəĢəriyyətin inkiĢafı texniki tərəqqi, universal qanunlar və dəyərlərlə təzədən müəy-

yənləĢdirilir, daha böyük iqtisadi, siyasi qurumların yaradılması istiqamətində hərəkət 

edir. Bu isə öz növbəsində inteqrasiya olunmuĢ qlobal məkana doğru irəliləyiĢi Ģərt-

ləndirir (2.səh.43). Dünyada gedən texniki inkiĢafla əlaqədar olaraq dövlətlər arasında 

əlaqələr getdikcə artır, müxtəlif xalqlar və ayrılıqda insanlar bir-birinin texniki nailiy-

yətlərindən, mədəniyyətlərindən bəhrələnirlər. Bu baxımdan qloballaĢma təbii-tarixi 

proses kimi qiymətləndirilə bilər.  

QloballaĢma bəĢəriyyətin tarixi inkiĢaf qanunauyğunluqları əsasında formalaĢmıĢ 

yeni mərhələdir. O yeni informasiya, kommunikasiya texnologiyaları əsasında ayrı-

ayrı xalqların vahid iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni əlaqələr sisteminə cəlb olunması 

prosesidir.QloballaĢma dövlətlərin sabit inkiĢafının, bütövlüyünün və idarəetmə sis-

temlərinin stabilliyinin təmin olunmasına, iqtisadi münasibətlərdə ayrıseçkiliyin ara-

dan qaldırılmasına, xalqların rifah halının yüksəldilməsinə kömək etməlidir (1.səh.6).  

Cəmiyyətin iqtisadi inkiĢafının əsasını texnika və texnologiya, texnologiyanın 

əsasını elm təĢkil edir, elm isə öz növbəsində təhsil vasitəsi ilə inkiĢaf etdirilir. Ona 

görə də iqtisadiyyatın inkiĢafı üçün mühüm Ģətlərdən biri təhsilin inkiĢafı hesab 

olunur. Təhsil cəmiyyətin və dövlətin inkiĢafında mühüm rol oynayan, strateji əhə-

miyyəti ilə fərqlənən fəaliyyət sahəsidir. Təhsilə münasibət millətin gələcək taleyinə 

münasibətdir. Ġctimai həyatın bütün sahələrində bacarıqlı mütəxəssislər yetiĢdirmək 

təhsilin əsas funksiyasıdır .Təhsil elmi biliklərin mənimsənilməsi prosesidir. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, elmi fəaliyyət yaradıcı bir iĢdir və yeni elmi biliklər əldə olun-

masına istiqamətlənmiĢdir. Lakin, yaxĢı təĢkil olunmuĢ təhsil prosesi yaradıcı təfək-

kürü də inkiĢaf etdirir. Elmin məqsədi insanın intellektual dünyasını zənginləĢdirmək, 

onu daha bilikli etmək və bu biliyin qüvvəyə çevrilməsi üçün ona kömək etməkdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, elmi biliyin maddi qüvvəyə çevrilməsi istehsal prosesində 

keyfiyyət dəyiĢikliyi yaradır.  

Müasir dünya ölkələri, o cümlədən bütün inkiĢaf etmiĢ ölkələr təhsili strateji 

üstün sahə elan edir və ölkələrinin gələcək inkiĢafının təhsil sisteminin səviyyəsindən 

asılı olduğunu etiraf edir. Qeyd etmək lazımdır ki, təhsil insanın həyat və əmək 

sahəsində sistemləĢdirilmiĢ bilik, bacarıq və davranıĢları əldə etməsidir. Siviliza-

siyanın əsas fenomenlərindən biri sayılan təhsil insanın sosial varlıq olaraq tarix 

səhnəsinə çıxdığı və ilk təcrübəsini ötürməyə ehtiyac hiss etməyə baĢladığı vaxtdan 

etibarən baĢlıca amilə çevrilmiĢdir. Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə edəndən 

sonra təhsil sistemində bir çox islahatlar aparmıĢdır.  

Müasir Azərbaycanın qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi 

strategiyanın layiqli davamçısı Prezident ilham Əliyev neftdən əldə olunan vəsaitlərin 

iqtisadiyyatın digər sahələrinə, ilk növbədə, qeyri-neft sektorunun inkiĢafına və insan 

kapitalının formalaĢdırılması məqsədinə yönəldilməsini hökumət qarĢısında prioritet 

vəzifələr kimi müəyyənləĢdirmiĢdir. 

Texnogen proseslərin geniĢ vüsət aldığı müasir qloballaĢma əsrində elm və təhsil 

sahəsində qazanılan nailiyyətlər dövlətlərin ümumi inkiĢaf səviyyəsindən və poten-
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sialından xəbər verən, sosial-iqtisadi, mədəni-intellektual yüksəliĢi təmin edən vacib 

meyarlardan biri kimi çıxıĢ edir. 

Ġqtisadi tərəqqi, demokratikləĢmə və insan hüquqlarının etibarlı təminatı baxı-

mından özünün yüksək inkiĢaf mərhələsinə çatmıĢ dövlətlərin bu nailiyyətləri məhz 

elmə, təhsilə böyük diqqət və qayğı nəticəsində əldə etdiyi danılmaz həqiqətdir. 

Təcrübə göstərir ki, iqtisadi inkiĢaf strategiyasını elmi əsaslar üzərində qurmaqla elmi 

inkiĢafı dövlət quruculuğu prosesinin mühüm təminatı sayan, hər zaman proqressiv 

ənənələrə istinad edən dövlətlər milli tərəqqiyə nail olur, dünya arenasında müasir 

Ģəraitdə özünəlayiq yer tuturlar. 

Sosial amil göstəriciləri - insan kapitalı, əmək haqqı, sosial bərabərsizlik və insan 

inkiĢafı indeksini özündə birləĢdirir. Cəmiyyətin inkiĢafı bilavasitə insanın fəaliyyəti, 

onun əməyinin məhsuldarlığı ilə əlaqəli olduğundan insana qoyulan investisiya - insan 

kapitalı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ġnsan kapitalı təhsil, elm, səhiyyə, mədəniyyət, 

incəsənət, informasiya xidmətinə əsaslanmaqla formalaĢır, insan kapitalı kompleks 

sahələri əhatə etməklə istər iqtisadi, istər sosial, istərsə də siyasi-hüquqi sahəyə geniĢ 

təsir imkanlarına malikdir. Sadalanan amillər insanın cəmiyyətdəki mövqeyini müəy-

yənləĢdirməklə, onun həyat səviyyəsini xarakterizə edir. Bu baxımdan son zamanlar 

beynəlxalq qurumlar bir çox ölkələrdə insan kapitalını həmin parametrlərə görə 

ölçərək, milli sərvətin tərkibində istehsal və təbii resurslarla yanaĢı, insan kapitalını da 

hesablayırlar. Təcrübə göstərir ki, insan potensialının formalaĢdırılması sahəsində əsas 

ağırlıq məhz təhsil sisteminin üzərinə düĢür. Burada söhbət təkcə ali təhsil sistemindən 

deyil, təhsilin bütün pillələrindən - məktəbəqədər, ümumtəhsil, məktəbdənkənar, ilk 

peĢə-ixtisas, orta ixtisas, ali və əlavə təhsil müəssisələri gedir. 

Təhsil əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin, rnsan inkiĢafı indeksinin 

mühüm amillərindən biri olmaqla, ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafının sürətlənməsinə 

hərtərəfli təsir göstərir. Bu amil indiki bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində təhsilin səviyyə-

sinin artırılmasına xüsusi diqqət yetirilməsi zəruriliyini qarĢıya qoyur. ĠnkiĢaf etmiĢ 

ölkələrin təcrübəsindən məlumdur ki, təhsil insanın istedadının, intellektinin üzə 

çıxmasına kömək edən mühüm vasitədir və cəmiyyətin inkiĢafının özülünü təĢkil edir. 

Bu baxımdan indiki bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində Azərbaycanda təhsil sisteminin 

dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması vacibdir. Dünya təcrübəsinə diqqət yetir-

dikdə, təhsilin ölkədə nəinki sosial-iqtisadi, sosial-mədəni inkiĢafa nail olunmasında, 

həmçinin onun təhlükəsizliyinin, dayanıqlığının təmin edilməsində, cəmiyyətin gələ-

cək inkiĢaf perspektivlərinin müəyyənləĢdirilməsi və proqnozlaĢdırılmasında mühüm 

yer tutan yaradıcı fəaliyyət sahəsi olduğunu görmək olar. 

Son illər sosial-iqtisadi inkiĢaf prosesinin sürətlənməsi ilə əlaqədar respubli-

kamızın beynəlxalq aləmə çıxıĢına geniĢ imkanlar yaranmıĢdır. Lakin bu imkanların 

gerçəkləĢdirilməsi hər Ģeydən əvvəl ölkədə elmin və təhsilin inkiĢaf səviyyəsindən, 

yeni texnika və texnologiyaların tətbiqindən, yeni elmi biliklərin, ixtisasların mənim-

sənilməsindən asılıdır. Yalnız bu halda  Azərbaycanın sivil dünyaya inteqrasiyasına və 

dünya miqyasında nüfuzunun artmasına nail olmaq mümkündür. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin təhsil sistemi 

qarĢısında qoyduğu vəzifələrə uyğun olaraq, Təhsil Nazirliyi təhsilin ən ciddi prob-

lemləri ilə bağlı strateji təhlillərə əsaslanmıĢ inkiĢaf proqramlarının həyata keçiril-

məsini davam etdirmiĢ, təhsil sferasının müxtəlif sahələri üzrə mövcud olan proq-
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ramların ümumi sayı artmıĢdır. Həyata keçirilən inkiĢaf proqramları və digər məq-

sədyönlü tədbirlər nəticəsində ayrı-ayrı təhsil pillələri üzrə bir sıra ciddi nailiyyətlər 

əldə edilmiĢ, perspektiv inkiĢaf istiqamətləri müəyyənləĢdirilmiĢdir.  

Azərbaycan təhsilinin inkiĢaf strategiyası gələcək təhsil mərhələləri üçün bir növ 

təməl rolunu oynayan məktəbəqədər təhsilin düzgün qurulmasına yönəlmiĢ fəaliy-

yətdən baĢlanır. Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin təkmilləĢdirilməsi 

üzrə ĠnkiĢaf Proqramı qəbul edilmiĢ, bu proqramın 2006-2010-cu illəri əhatə etməsi 

nəzərdə tutulmuĢdur. 

Həmin proqramın tam icrasına qədər də məktəbəqədər təhsil sahəsində bir sıra 

ciddi uğurlar qazanılmıĢdı. Sahə üzrə müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi praktikası 

geniĢlənmiĢ, bölgələrdə, ayrı-ayrı müəssisələrdə «Addım-addım» texnologiyası tətbiq 

edilmiĢ, tərbiyəçilər üçün treninq mərkəzləri yaradılmıĢdır. Məcburi köçkün uĢaqlar 

üçün 33 UĢaq ĠnkiĢaf Mərkəzinin fəaliyyəti təĢkil edilmiĢ, UNĠCEF, UNESCO, 

Ümumdünya Ərzaq TəĢkilatı, ACĠ və s. bu kimi beynəlxalq təĢkilatlarla səmərəli 

əməkdaĢlıq əlaqələri qurulmuĢ, əlaqələr daha da inkiĢaf etdirilmiĢdir. Məktəbəqədər 

təhsil sahəsində özəl sektorun fəaliyyətə baĢlaması və qısa müddət ərzində özünü 

doğrultması da mütərəqqi yeniliklərdən biridir.Azərbaycan hökuməti və Asiya ĠnkiĢaf 

Bankı arasında imzalanmıĢ saziĢə əsasən «Erkən yaĢ dövründə uĢaqların inkiĢafı» üzrə 

kredit layihəsi hazırlanmıĢdır. 

Təhsil sahəsində qloballaĢma ilk növbədə bir‐biriləri ilə sıx əlaqələri olan 

millətlərin ölkələr arasında sərbəst hərəkət etmək və müstəqil Ģəkildə iĢ yeri tapmaq, 

xalqların, millətlərin qarĢılıqlı anlaĢmasını və fəaliyyət göstərməsini təmin etmək 

imkanına malik olan fərdlər yetiĢdirilməsində özünü göstərir. Bu qəbil insanlardan, 

həmçinin fərqli Ģəraitdə yaĢamaları, fəaliyyət göstərmələri və mədəniyyətlərarası 

dialoqun fəal iĢtirakçıları olmaları da gözlənilir. BaĢqa sözlə desək, informasiya 

əsrində təhsilin baĢlıca qayəsi milli kimliyini itirməmək Ģərti ilə müxtəlif mədəniy-

yətlərin hakim olduğu coğrafiyalarda mövcud Ģəraitə uyğunlaĢmağı və uğur 

qazanmağı bacaran dünya vətəndaĢları yetiĢdirməkdir. Belə olan halda, qloballaĢma 

Ģəraitində yalnız öz ölkəsində oxumaq məcburiyyətində qalmayan hər bir vətəndaĢ 

təhsil alacağı ölkəni və tədris ocağını sərbəst Ģəkildə seçmək hüququ əldə edir.  

Avropada təhsilin ―beynəlmiləlləĢməsi‖ prosesi gedir. Bu əsasən Avropa ölkə-

lərinin inteqra-siyası ilə əlaqədar olub, təbii xarakter daĢıyır. Avropa ġurasının əsas 

məqsədi humanitar sahədə əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsinə yardım etməkdir. Təhsil 

sahəsində beynəlxalq konvensiyaların hazırlanması, konfransların, seminarların, eks-

pertlərin yığıncaqlarının təĢkili, təhsil və mədəniyyətlə bağlı informatik materialların 

yayılması və s. Avropa ġurasına daxil olan ölkələrin təhsil sistemləri bir-birindən 

köklü surətdə fərqlənir. Müxtəlif Avropa ölkələrində təhsil sistemlərindəki mövcud 

idarəetmə, maliyyələĢdirmə, proqram, dərslik, metodika və digər sahələrdə fərqlər 

tədricən aradan qaldırılmaqdadır. Bu ölkələrin inteqrasiyası təhsil sistemlərinin də 

inteqrasiyasını tələb edir. Təhsil sahəsində geri qalmıĢ ölkələrə həm beynəlxalq, həm 

də Ģuranın digər inkiĢaf etmiĢ ölkələri müxtəlif növ yardımlar edirlər. Təhsilin səviy-

yəsinin bütünlükdə qalxması və eyniləĢdirilməsi Avropa ġurası təĢkilatı qarĢısında ən 

əsas vəzifələrdən biri kimi elan olunur.  
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Sosial institutların gələcək inkiĢafına birbaĢa keyfiyyətli təhsillə bağlıdır. Azər-

baycanın Avropa ġurasına daxil olması ölkəmizdə gedən təhsil islahatlarının məhz 

Avropa standartları çərçivəsində aparılmasını tələb edir. Azərbaycanın geostrateji 

vəziyyəti, maddi sərvətləri, intellektual insan ehtiyatlarının və s. olması bizim ölkəmizi 

Avropa üçün ―maraqlı‖ edir. Son illər ölkəmizdə təhsil islahatlarını aparmaq üçün 

dünya maliyyə institutları tərəfindən ayrılmıĢ kreditlər və qrantlar bunu bir daha təsdiq 

edir. Dediklərimizə sübut olaraq Avropa Birliyi Erasmus + proqramının maliyyə 

dəstəyi ilə Bakı Biznes Universitetində 2018-ci ildən etibarən tədrisin keyfiyyətinin 

idarəetmə sistemi yaradılmasını, ―Azərbaycan Universitetlərində Keyfiyyətə Nəzarət 

Mərkəzlərinin yaradılması və inkiĢaf etdirilməsi Layihəsi‖nin tətbiq edilməsini göstər-

mək olar. Bu layihənin məqsədi tədrisin keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılması üçün univer-

sitetlərdə keyfiyyətə təminat mərkəzlərini yaratmaqla təhsilin idarə edilməsini yenidən 

təĢkil etmək, sektorda insan resurslarını inkiĢaf etdirmək və müəllim peĢəsinin 

nüfuzunu artırmaqdan ibarətdir. Layihədə Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, Azərbaycanda 

olan 11 təhsil müəssisəsi və 5 Avropa Ali təhsil müəssisəsi iĢtirak edir. Layihənin icra 

müddəti 3 ildir. Yuxarıda göstərilənlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, universitet 

ölkənin inkiĢaf konsepsiyasına uyğun olaraq ―Azərbaycanda təhsilin inkiĢafı üzrə 

Dövlət Strategiyası‖ istiqamətində düzgün və uğurlu fəaliyyət göstərir. 

Beynəlxalq təcrübənin təhlili göstərir ki, iqtisadiyyatın inkiĢafı üçün mühüm 

Ģətlərdən biri təhsilin inkiĢaf etməsidir. Təhsil cəmiyyətin və dövlətin inkiĢafında 

mühüm rol oynayan, strateji əhəmiyyəti ilə fərqlənən fəaliyyət sahəsidir. Təhsilə 

münasibət millətin gələcək taleyinə münasibətdir. Ġctimai həyatın bütün sahələrində 

bacarıqlı mütəxəssislər yetiĢdirməkdə təhsilin rolu əvəzsizdir. Nəzərə almaq lazımdır 

ki, təhsil elmi biliklərin mənimsənilməsi prosesidir. Düzgün təĢkil olunmuĢ təhsil 

prosesi yaradıcı təfəkkürü də inkiĢaf etdirir. Elmin məqsədi insanın intellektual 

dünyasını zənginləĢdirmək, onu daha bilikli etmək və bu biliyin qüvvəyə çevrilməsi 

üçün ona kömək etməkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, elmi biliyin maddi qüvvəyə 

çevrilməsi istehsal prosesində keyfiyyət dəyiĢikliyi yaradır. Universitetlərin reytinqinə 

təsir edən əsas faktorlardan biri elm və təhsil mühitidir. Müntəzəm seminar, kon-

franslar, yeni elmi nəticələrin çapdan öncə müzakirəsi də çox əhəmiyyətlidir və elm-

təhsil mühitinin tərkib hissəsidir (3, səh.95)  

Qlobal elm və təhsil məkanına inteqrasiya edən Azərbaycanda hər iki sahənin 

qarĢısında duran baĢlıca vəzifə qabaqcıl texnologiyalar əsasında innovativ inkiĢafa nail 

olunması, yeni tədris mexanizmlərinin iĢlənilməsi, təlim-tədris prosesində yeni elmi-

metodiki nailiyyətlərin tətbiq edilməsidir. Bu istiqamətdə görülən tədbirlər çərçivə-

sində mühüm məsələlərdən biri də gənc nəslin innovativ inkiĢafında böyük önəm kəsb 

edən və informasiya cəmiyyətinin yeni tədris modeli olan distant tədris sisteminin 

tətbiqidir. Ölkəmizdə yeni təlim formalarının, o cümlədən distant tədrisin inkiĢafı və 

tətbiqi, interaktiv tədris imkanlarından geniĢ istifadə olunması istiqamətində kompleks 

iĢlər həyata keçirilir. Respublikanın bütün elm və təhsil müəssisələrində qabaqcıl 

texnologiyalar əsasında distant tədris mərkəzlərinin yaradılması istiqamətində mərhə-

ləli Ģəkildə tədbirlər görülür.  

Regionlarda təhsilin, səhiyyənin, mədəniyyətin, bədən tərbiyəsi və idmanın daha 
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da inkiĢaf etdirilməsi, ümumtəhsil məktəblərinin 10 illik kompüter texnologiyası ilə 

təchizi proqramının hazırlanıb həyata keçirilməsi, orta məktəb Ģagirdlərinə dərsliklərin 

pulsuz verilməsi, sağlamlıq imkanları məhdud uĢaqlar üçün bölgələr üzrə məktəb, 

internat - məktəb, texniki peĢə məktəblərinin yaradılması, bu müəssisələrin ixtisaslı 

pedaqoji kadrlarla təminatı üçün məqsədli yenidən hazırlanma kurslarının təĢkili, orta 

ümumtəhsil məktəbləri Ģagirdləri arasında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olimpiada-

ların, viktorinaların, məĢğulluq problemləri ilə bağlı dəyirmi masaların və konfrans-

ların keçirilməsi, gənclərin iĢsizlik problemləri ilə bağlı sosioloji tədqiqat iĢlərinin 

aparılması bu proqramın tərkib hissəsi kimi nəzərdə tutulmuĢdur. 

Ġstedadlı gənclərin müasir peĢə və ixtisaslar üzrə inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə təhsil 

almalarına və istehsalat təcrübəsi keçmələrinə kömək, sərhədyanı və dağlıq rayonlarda 

gənclər üçün yeni iĢ yerlərinin yaradılması, onların sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul 

olmasının təĢviqi, ölkənin bütün regionları üzrə ali və orta ixtisas, texniki peĢə, 

həmçinin Ģəhər və kənd ümumtəhsil məktəbləri üçün yeni binaların tikintisi, mövcud 

binaların təmiri, təhsil müəssisələrinin texniki təchizatının yaxĢılaĢdırılması da bu 

proqramda irəli sürülən müddəalar sırasındadır. 

Bu gün müstəqil Azərbaycanda təhsil sistemində irimiqyaslı islahatlar prosesi 

artıq dönməz xarakter almıĢdır. Prezident Ġlham Əliyevin təhsil sisteminə diqqət və 

qayğısı sayəsində milli təhsil sisteminin aydın sabahını təmin edəcək inkiĢaf proq-

ramları təsdiq olunaraq reallaĢdırılmağa baĢlamıĢ, Azərbaycan təhsilinin davamlı 

inkiĢafına yönəlmiĢ əsaslı addımlar atılmıĢdır. Bu tədbirlər içərisində təhsilin məzmu-

nunun yeniləĢdirilməsi, yeni proqram, dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanması, 

təhsilin idarə olunmasının təkmilləĢdirilməsi, təhsil müəssisələrinin maddi-texniki və 

tədris bazasının möhkəmləndirilməsi, tədrisdə müasir informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarından (ĠKT) istifadə olunması, beynəlxalq əlaqələrin geniĢləndirilməsi 

yolu ilə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və bu kimi prioritet sahələr üstünlük təĢkil 

edir.  

Cənab Ġlham Əliyev çıxıĢlarında daim vurğulayır ki, ölkədə həyata keçirilən yeni 

neft strategiyasının, sosial-iqtisadi islahatların uğurları davamlı və tarazlı inkiĢaf 

baxımından zəruri olan zəngin intellektual resurslarla bərabər insan kapitalının forma-

laĢmasına da xidmət etməlidir. «ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsinə nəzər salsaq görə-

rik ki, onlarda uğurun əsas səbəbi neft-qaz deyil, bilikdir, savaddır, müasirlikdir. Bizdə 

isə həm bu olmalıdır, həm də əlbəttə ki, təbii ehtiyatlar da var. Bu amillərin sintezi 

Azərbaycanı çox qabaqcıl, müasir ölkəyə çevirəcəkdir» - deyən dövlət baĢçısının 

müəyyənləĢdirdiyi sosial-iqtisadi inkiĢaf strategiyasının mahiyyətində dayanıqlı və 

sabit inkiĢaf edən iqtisadi sistemin formalaĢdırılması məqsədi dayanır. Bu siyasət 

neftdən asılılığı azaltmaqla ölkədəki dinamik iqtisadi inkiĢaf tempini sabit saxlamağa 

imkan verən fundamental əsasların yaradılmasını nəzərdə tutur. Neft tükənən, bərpa 

olunmayan təbii sərvətdir - Prezident Ġlham Əliyev bu əvəzsiz təbii sərvətin ixracından 

qazanılan böyük vəsaitlərin, ilk növbədə, insan faktorunun inkiĢafına yönəldilməsini, 

elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlərinin tətbiqi yolu ilə dayanıqlı milli inkiĢafın 

təmin edilməsini zəruri sayır. Dövlət baĢçısı haqlı olaraq bildirir ki, neft Azərbaycan 

üçün məqsəd deyil, davamlı iqtisadi tərəqqini təmin etmək üçün vasitədir. Dünya 
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təcrübəsində iqtisadiyyatın yalnız neft üzərində qurulması, habelə neft gəlirlərinə 

güvənlik nəticəsində iqtisadi sistemi iflic edən «Holland sindromu» kimi mənfi 

presedent də var. Məhz buna görə də dövlət baĢçısı iqtisadi inkiĢafa yalnız neft amili 

hesabına nail olmağı məqbul saymır, tarazlı və davamlı tərəqqi naminə qeyri-neft 

sektoruna xüsusi diqqət yetirilməsini önə çəkir: «Biz öz siyasətimizi elə aparmalıyıq 

ki, guya Azərbaycanda neft yoxdur. Ġqtisadiyyatın bütün sahələrində və ilk növbədə, 

qeyri-neft, sektorunda mövcud strukturlar inkiĢaf etdirilməlidir. Biz yalnız bu yolla 

Azərbaycanı hərtərəfli inkiĢaf etmiĢ dövlətə çevirə bilərik». 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin neftdən əldə olunan vəsaitlərin böyük 

qisminin insan kapitalına yönəldilməsini təmin etmək istiqamətində yeritdiyi məqsəd-

yönlü strategiya inkiĢaf etmiĢ bir sıra dövlətlərin təcrübəsində özünü tam doğrult-

muĢdur. Bu gün Uzaq ġərqin zəngin təbii sərvətləri olmayan bir sıra dövlətlərinin, 

konkret desək, Yaponiyanın timsalında tam əminliklə demək olar ki, elm və təhsil, 

yüksək ixtisaslı kadr potensialı hər bir dövlətin davamlı sosial-iqtisadi, mədəni-

intellektual yüksəliĢinin əsas təminatı qismində çıxıĢ edir. Ġntellektual potensial əhə-

miyyətinə və gətirdiyi dividendlərə görə bu gün hətta zəngin təbii sərvətləri belə 

üstələyir. Müasir dünyada rəqabətə tab gətirmək üçün, ilk növbədə, təhsilə, zəngin 

biliklərə, informasiya texnologiyalarına arxalanmaq lazımdır. 

Doğrudan da, tarixi təcrübə göstərir ki, təbii sərvətlərin zənginliyi bəzi hallarda 

xalqlara və dövlətlərə davamlı inkiĢaf deyil, çoxsaylı arzuolunmaz problemlər gətirir. 

Ġndinin özündə də neftlə zəngin bəzi ölkələrin gərginlik və qeyri-stabillik mühitində 

yaĢaması, təbii sərvətləri üzərində sahiblik hüququnu itirməsi ilə bağlı çoxsaylı 

misallar gətirmək mümkündür.  

Beləliklə, qloballaĢma prosesinin təsiri ilə Azərbaycan təhsil sistemi Avropa 

təhsil sisteminə inteqrasiya etməkdədir. Bununla yanaĢı, keçmiĢ səhvlərin təkrarı 

yolverilməzdir. Yəni Azərbaycanda təhsil islahatları apararkən milli mənafelər nəzərə 

alınmalıdır. Təlim məsələlərində, xüsusən də ayrı-ayrı fənlərin tədrisinin plan və 

proqramlarında, yeni metodların yaradılmasında Avropa ölkələrinin əldə etdiyi müsbət 

təcrübə müəyyən araĢdırmalardan sonra ölkə təhsil sisteminə tətbiq oluna bilər. 

Təhsilin tərbiyə məsələlərində milli özünüdərk və dövlətçilik prinsipləri önə çəkilmə-

lidir. Belə ki, yüksək vətəndaĢ mövqeli insanların yetiĢdirilməsi təhsil sisteminin əsas 

vəzifəsidir.  
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ĠNSAN KAPĠTALI- DAVAMLI ĠNKĠġAFIN ƏSAS HƏDƏFLƏRĠNDƏNDĠR 

 

Ġnsan kapitalına - insanın cəmiyyətdə özünü tam realizə etmək və cəmiyyətin 

imkanlarından tam istifadə etmək üçün insanın biliyinin, bacarığının, əlaqələrinin, 

peĢəkarlığının cəmi kimi baxılır. Qeyd etmək olar ki, insan kapitalı - təhsilə və ixtisaslı 

hazırlığa qoyulmuĢ kapital sayəsində toplanılmıĢ texniki bilik və bacarıqlar ehtiyatının 

rolu, əhəmiyyəti, reallaĢdırılması istiqamətlərinin dərindən öyrənilməsi müasir 

dünyada və ölkəmizdə xüsusi aktuallıq və böyük sosial-iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir.  

Ġnsan kapitalının yüksək səviyyədə inkiĢaf etməsində əsas məqsəd davamlı 

inkiĢafı təmin etməkdən ibarətdir. Odur ki, müasir dövrdə Ulu Öndərimiz Heydər 

Əliyevin uzaq - görən siyasətinin nəticəsi olaraq müasir dövrdə davamlı inkiĢafın 

təmin edilməsində insan kapitalının rolu və əhəmiyyəti günü- gündən inkiĢaf edir və 

geniĢlənir. [4,5] 

Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti Ġlham Əliyev demiĢdir;«Biz iqtisadi 

inkiĢafımızın gələcək istiqamətlərini müəyyən edərkən güclü elmi əsaslara söykən-

məliyik» (3). 

Müasir dövrdə insanın fiziki və intellektual inkiĢafı  davamlı inkiĢafın əsas 

göstəricilərindən birinə çevrilmiĢdir. Belə ki, davamlı inkiĢaf konsepsiyası sosial 

ədaləti, ekoloji təhlükəsizliyi və iqtisadi effektliliyi özündə birləĢdirən əsas istiqa-

mətləri nəzərdə tutur. Bu məqsəd üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin olması çox 

vacibdir. Bu gün insan kapitalı və davamlı inkiĢaf konsepsiyaları bir-birini tamamlayır. 

Yüksək səviyyəli inkiĢaf etmiĢ insan kapitalı olmadan davamlı inkiĢafa nail olmaq 

olmaz. 

Kapitallar sistemində formalaĢan və kapitallar kapitalı olan insan kapitalı - 

təhsilə və ixtisaslı hazırlığa qoyulmuĢ kapital sayəsində toplanılmıĢ texniki bilik və 

bacarıqlar ehtiyatının rolu, əhəmiyyəti, reallaĢdırılması istiqamətlərinin dərindən 

öyrənilməsi müasir dünyada və ölkəmizdə xüsusi aktuallıq və böyük sosial-iqtisadi 

əhəmiyyət kəsb edir.  

Bunu xüsusilə nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, ölkənin və bütövlükdə cəmiyyətin 

inkiĢaf səviyyəsini və iqtisadi tərəqqisini dövlətin malik olduğu təbii sərvətlərindən 

daha çox onun təhsilinin, elminin inkiĢaf səviyyəsi müəyyən edir. Müasir dövrdə bu 

mühüm sosial-iqtisadi məsələnin həlli ön plana keçir və xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Çünki elmi-texniki tərəqqinin və elmi-texniki inqilabın nəticələri, əhalinin bilik 

səviyyəsi, onların texniki bilik və bacarıqlara yiyələnməsi əhalinin həyat səviyyəsinin 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99miyy%C9%99t
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yüksəldilməsinin və bütövlükdə ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafının baĢlıca və əsas 

təminatçısı kimi çıxıĢ edir.  

Ölkəmizdə təhsilin və elmin inkiĢafının yeni mərhələyə qaldırılmasında xalqı-

mızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olmuĢdur. Onun təklif və 

tövsiyələri ölkədə təhsilin təĢkili və inkiĢafının proqramına çevrilmiĢdir. Ümummilli 

lider Heydər Əliyev demiĢdir: "Elmə qoyulan sərmayə xalqın intellektual sabahına 

xidmət edir". [5, 89-91] 

Hazırda ölkəmizdə də informasiya cəmiyyəti və elm tutumlu iqtisadiyyat forma-

laĢmıĢdır. Ġnformasiya və kommunikasiyaların davamlı inkiĢafı dövlət siyasətinin 

prioritet istiqamətləri sırasında yer almıĢ, onun nəinki sosial-iqtisadi inkiĢafda, habelə 

təhsilin və elmin irəliləməsində mühüm rolu hiss olunmağa baĢlamıĢdır. [2, 281-288] 

Müasir dövrdə ölkələrin inkiĢaf səviyyəsi iqtisadi meyarlarla yanaĢı həm də onun 

mövcud kadr potensialı və intellektual kapitalının həcmi ilə ölçülür. Bu da təsadüfi 

deyil. Çünki, bütün ölkələrin inkiĢaf surəti insan amili ilə sıx bağlıdır. Hərtərəfli və 

davamlı inkiĢafın etibarlı yolu elm və təhsilə daha çox diqqət göstərilməsindən, insan 

kapitalına yatırımdan keçir. Bunu gözəl anlayan Prezident Ġlham Əliyev də ölkənin 

davamlı inkiĢafını təmin etmək üçün  Azərbaycan xalqının sərvəti olan, qara qızılın 

insan kapitalına çevrilməsi siyasətini ortaya qoymuĢdur. Məhz bu siyasətin nəticəsində 

Azərbaycanda ―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili 

üzrə Dövlət Proqramı‖ qəbul edilmiĢ və bu gün də uğurla həyata keçirilir. Proqram 

çərçivəsində 5000 nəfər Azərbaycan gəncinin dünyanın ən yaxĢı təhsil ocaqlarında 

dövlət hesabına təhsil alması hədəflənir. Bu gənclərin hər biri təhsillərini baĢa vurduq-

dan sonra Azərbaycana qayıdacaq, əldə etdikləri bilik və təcrübə ilə ölkənin inkiĢafına 

töhfələrini vermiĢ olacaqlar. [8]  

Cəmi 20 illik müstəqil tarixi olan və öz telekommunikasiya peykini əldə edən 

ölkələr dünyada nadir haldır. Azərbaycan bu sıradadır və liderlər arasındadır. Bu 

hadisə bir daha göstərdi ki, ölkədə Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən aparılan siyasət 

müasir dəyərlərə, intellektual əsaslara arxalanır və Azərbaycan sürətlə inkiĢaf edir. 

Azərbaycanın inkiĢaf modeli müasir dövlət quruculuğunun nümunəsidir. Azərbaycan-

da ĠKT sektorunun inkiĢafının əsasları  dahi Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuĢdur. 

2003-cü ildə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında ĠKT sahəsində Azərbaycanın Milli 

Strategiyası hazırlanmıĢdır və bu sənəddə qoyulan məsələlərin həlli 2012-ci ildə uğurla 

baĢa çatdırılmıĢdır. 

Hazırda Azərbaycanda və bütün dünyada müasir, modern iqtisadiyyatın ən mü-

hüm sosial-mədəni amilinə çevrilən insan kapitalının formalaĢmasına, möhkəmlən-

məsinə və inkiĢafına xüsusi diqqət göstərilir. Bu mənada, ölkəmizdə həyata keçirilən  

sosial-iqtisadi islahatlar hər bir Azərbaycan vətəndaĢının rifahının yüksəldilməsinə 

yönəlib. Prezident Ġlham Əliyevin vurğuladığı kimi, insan amili, ölkə vətəndaĢlarının 

sosial-iqtisadi rifahının yaxĢılaĢdırılması, ölkəmizin yüksək inkiĢaf etmiĢ ölkələr 

sırasına daxil olması həyata keçirilən çoxĢaxəli islahatların baĢlıca hədəfidir. Bu məna-

da, iqtisadi subyektlərin rəqabət qabiliyyətliliyini yüksəltməyə imkan verən sosial-

yönümlü siyasətin hazırlanması və həyata keçirilməsi strategiyası mühüm prioritet 
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təĢkil edir. Bütün bunlar müvafiq fəaliyyət sahələrini əhatə edən dövlət proqram-

larında, strateji konsepsiyalarda dolğun ifadəsini tapır.  

Burada insan amilini Ģərtləndirən bir sıra mühüm amillərə diqqət yetirmək 

gərəkdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, uğur qazanmaq üçün güclərin məqsədyönlü Ģəkil-

də təmərküzləĢməsi və düzgün strategiya seçilməsi vacibdir. Təcrübə göstərir ki, insan 

amilinə xüsusi diqqət yetirildikdə kompleks planlaĢdırma və idarəetməni həyata keçi-

rən təĢkilatlar daha uğurlu fəaliyyət  göstərərək, uyğun fəaliyyət sahəsindəki orta mən-

fəətlə müqayisədə daha çox qazanc, mənfəət əldə edirlər. Bu, həm dövlətin, həm cə-

miyyətin strateji maraqlarına uyğundur. 

Ġnsan kapitalının formalaĢmasında, inkiĢafında elmi-konseptual yanaĢmanın rolu 

kifayət qədər böyükdür. Bu, həm də dövlətin sosial siyasətinin təməl prinsiplərindən 

birini təĢkil edir. ―Ġnsan kapitalı‖ anlayıĢı XX əsrin ortalarında elmi dövriyyəyə gətiri-

lib və daha çox iqtisadi anlayıĢ kimi iĢlədilir. Müvafiq konsepsiyanın yaradıcıları 

Amerika iqtisadçıları, iqtisadiyyat sahəsində Nobel mükafatı laureatları Teodor ġults 

(Theodore Schultz) və Harri Bekker (Gary Becker) sayılır.  

Hazırda Azərbaycan sosial-iqtisadi inkiĢaf sürətinə görə, dünyada liderlik edən 

dövlətlərdən sayılır. Həyata keçirilən geniĢ islahatlar, çoxçeĢidli infrastruktur layihələr 

nəticəsində ölkədə dinamik inkiĢaf davamlı xarakter alıb. [7] Regionda inkiĢaf 

göstəricilərinə görə alternativsiz lider olan Azərbaycan qısa zamanda böyük miqyaslı 

infrastruktur, sənaye və sosial layihələri həyata keçirib. 

Bu, ölkəmizin əldə etdiyi böyük uğurdur, ölkənin strateji inkiĢaf perspektivi  

baxımından, yeni nailiyyətlərin əldə edilməsinə obyektiv zəmin yaradır. Bununla 

yanaĢı, davamlı tərəqqinin geniĢləndirilməsi və dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrin 

dairəsinə daxil olmaq üçün bir çox mühüm iĢlər həyata keçirilir ki, bu da ölkəmizin 

mühüm, strateji hədəflərindəndir. Strateji planda belə geniĢmiqyaslı planları həyata 

keçirmək və strateji məsələləri tam həll etmək üçün gələcəkdə layihələrin inkiĢafını 

tədricən aĢağıdakı tövsiyələrə uyğun olaraq aparmağa təklif edilir: 

- mövcud insan kapitalının inkiĢafı sahəsində dünya təcrübəsinin elmi tədqiqi və 

optimal, səmərəli istifadəsini davam etdirmək; [3] 

- milli, regional xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, Azərbaycanda istifadə üçün ən 

uyğun insan kapitalının toplanmasının effektiv üsul və vasitələrinin müəyyən edilməsi;  

- insan kapitalının davamlı inkiĢafı üzrə milli strategiyanın əsas konseptual 

müddəalarının inkiĢafı və onun effektiv Ģəkildə tətbiqinin müasir mexanizmlərinin 

iĢlənib hazırlanması. 

Bununla bağlı Prezident Ġlham Əliyev dəfələrlə qeyd edib ki, Azərbaycan 

hökumətinin apardığı siyasətin baĢlıca məqsədi nefti - ―qara qızıl‖ı insan kapitalına 

çevirməkdən ibarətdir: ―Neftimizi, yəni ―qara qızıl‖ı insan kapitalına çevirə bildik. 

Siyasi və iqtisadi islahatlar sahəsində fəal siyasət və enerji siyasəti nəticəsində biz son 

üç il ərzində iqtisadi artımı 96 faiz səviyyəsinə qaldıra bildik. Həmin dövr ərzində, 

əsasən, iqtisadi islahatlar siyasəti və enerji strategiyası sayəsində biz dünyada 

iqtisadiyyatı ən sürətlə inkiĢaf edən ölkə olmuĢuq‖. 

Bu gün Azərbaycan insan kapitalı fondunu formalaĢdırmaqla dövlət və özəl 
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sektorun ən müasir bilik və texnologiyaları mənimsəmiĢ kadrlarla təmin olunmasına 

nail ola bilər. Respublikamızda bundan ötrü böyük potensial ehtiyatlar mövcuddur. [9] 

Azərbaycanın əldə etdiyi valyuta gəlirlərinin insan kapitalına çevrilməsi bu gün 

sosial-iqtisadi siyasətin baĢlıca hədəflərindən birinə çevrilib. Hökumətin insan kapitalı 

ilə bağlı xüsusi ixtisaslaĢmıĢ struktur yaratmaq təĢəbbüsü bu baxımdan olduqca 

təqdirəlayiqdir. ĠnkiĢaf etmiĢ dövlətlərin təcrübəsini nəzərə alan hökumət bu təĢəbbüsü 

reallaĢdırmaqla intellektual və yüksək idarəetmə qabiliyyətinə malik güclü insan 

kapitalı bazası formalaĢdırmaq imkanı qazanır ki, bu strateji inkiĢaf perspektivi baxı-

mından böyük hədəflərə hesablanmıĢ addımdır. Müasir Ģəraitdə, bütün sosial-iqtisadi 

inkiĢaf meyllərinin kökündə insan amili dayanır. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin ən mühüm 

sərvəti, kapital fondu məhz zəngin biliyi və təcrübəsi olan insanlardır. Bununla bağlı, 

hökumət xarici ölkələrdə təhsil alan gənclərin sayının artırılması, onların tədris 

xərclərinin yüksəldilməsi ilə bağlı məqsədyönlü addımlar atır. 

 ―Ġnsan kapitalı‖ eyni zamanda, insanın ətrafında olan hər bir resursdan maksi-

mum səmərəli istifadə etməkdir. Çünki insanın öz bilik və qabiliyyətlərini reallaĢdır-

ması üçün onun hər Ģeydən istifadə edə bilməsidir. Burada ictimai durum da mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün ölkəmizdə gənclərin ―insan kapitalı‖na yönəlik tədbirlər 

təĢkil edən çoxsaylı gənclər təĢkilatları, ictimai birliklər fəaliyyət göstərirlər. Hətta, 

gənclərlə iĢləyən həmin təĢkilat və birliklərin maliyyələĢdirilməsi üçün  Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu yaradılmıĢdır. Bu fondun yara-

dılmasında məqsəd isə gənclər siyasəti ilə bağlı elm, təhsil, mədəniyyət və digər sosial 

sahələrə yönəlmiĢ ictimai və sosial əhəmiyyətli, o cümlədən beynəlxalq səviyyədə 

həyata keçirilən layihə və proqramları qrant Ģəklində məqsədli maliyyələĢdirmək, 

həmin sahədə konfrans, seminar, festival, olimpiada və digər tədbirlərin təĢkili üzrə 

layihələri dəstəkləmək, maddi-texniki bazanın gücləndirilməsinə və müasir tələblərə 

uyğunlaĢdırılmasına yardım etməkdir. 
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DÖVLƏT SEKTORUNDA KORPORATĠV ĠDARƏETMƏNĠN TƏTBĠQĠ 

ĠMKANLARI 

 

Son dövrlərdə milli iqtisadiyyatda inkiĢafın davamlı və dayanıqlı olması istiqa-

mətində dövlət tərəfindən ardıcıl olaraq sosial-iqtisadi tədbirlər keçirilməkdədir. Nəzə-

rə almaq lazımdır ki, belə tədbirlərdən biri kimi ―Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 

əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsi‖ ni xüsusən vurğulamaq lazımdır. Ölkə 

baĢçısının 2016-cı il 16 mart tarixli 1897 nömrəli Sərəncamına əsasən ―Milli iqtisa-

diyyatın və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsi‖ hazırlanmıĢ, xəritə 

ümumilikdə milli iqtisadiyyatın 11 sektorunu özündə ehtiva etmiĢdir [2]. Müxtəlif 

mərhələləri özündə birləĢdirməklə (qısa, orta və uzun) 2020-ci il, 2020-2025-ci illər və 

2025-ci ildən sonrakı dövrləri əhatə edəcəkdir. 2020-ci ilədək olan hədəflərə iqtisadi 

inkiĢaf strategiyası və tədbirlər planının hazırlanması, 2025-ci ilədək olan dövrlərdə 

tədbirlər planının və strategiyanın iĢləmə mexanizminin qiymətləndirilməsi, 2025-ci 

ildən sonrakı dövrlər üçün artıq inkiĢafın davamlı və dayanıqlı göstəricilərinin-

nəticələrinin əldə olunması nəzərdə tutulmuĢdur.  

Strateji Yol Xəritəsinin əsas fərqləndirici xüsusiyyətindən biri kimi onun həm 

milli, həm də qlobal çağırıĢların optimal nisbətlərini özündə birləĢdirməsini, tədbir-

lərin SWOT təhlilinin aparılmasını və maliyyə mənbələri kimi yeni investisiya layihə-

lərinin reallaĢdırılmasını misal göstərə bilərik [2]. Sənəddə xüsusən diqqət çəkən mə-

qam kimi özəl sektor ilə dövlət sektorunun birgə əməkdaĢlığını ön plana çıxartmaq 

lazımdır. Dövlət sektoru üzrə dövlət investisiyalarının katalizator rolunu oynaması 

dövlət sektorunun milli iqtisadiyyatın inkiĢafı istiqamətində ən baĢlıca dəstəkləyici 

tədbir kimi qiymətləndirmək lazımdır. 

Məlumdur ki, dövlət sektorunun fəaliyyəti subyekt olaraq onun qurumlarının 

iĢləmə mexanizmini əhatə edir və hər bir tədbir üçün qeyd olunduğu kimi müəyyən 

cavabdehlik daĢıyacaqdır. Burdan belə qənaətə gəlmək olar ki, iqtisadi subyekt olaraq 

dövlət sektorunun milli iqtisadiyyatın inkiĢafının ikinci əsas istiqaməti kimi nəzərdə 

tutulmalıdır. 

Strateji yol xəritəsi üzrə ikinci hədəfdə göstərilir ki, ―paylarının (səhmlərinin) 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin fəaliyyətində səmərəliliyin 

artırılması və özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi yolu ilə iqtisadi dinamikliyi təmin 

etmək” [2] nəzərdə tutulmuĢdur. Aydın məsələdir ki, dövlət sektoru üzrə iqtisadiyyatın 

idarə edilməsində iĢtirak edən müvafiq strukturların fəaliyyətində səmərəliliyin 

artırılması və bu istiqamətdə rollarının daha çevik iqtisadi dınamikaya əsaslanması 

tələb olunmuĢdur. Həmçinin, növbəti özəlləĢdirmə prosesi üçün iĢlərin davam etdiril-

məsi də dövlət sektorunun müəyyən iqtisadi yükdən azad olmasını Ģərtləndirəcəkdir. 

ġübhəsiz ki, dövlət sektoru ilə özəl sektor arasında dəqiq sərhəddlərin müəyyən 

olunmasını da deyil, onların qarĢılıqlı əməkdaĢlığı tələb olunmaqla vahid məqsədə 

xidmət edilməsi sənədin əsas tələblərindən biri olmuĢdur. Bu əməkdaĢlıq ―həm özəl, 

həm də dövlət sektorunda idarəetmə maliyyə, bio, kommunikasiya, informasiya, nano, 
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sənaye və baĢqa sahələrdə mütərəqqi texnologiyaların tələblərinə uyğun hala gələ-

əkdir. Yeni texnoloji avadanlıqların inkiĢafı ilə paralel olaraq artan ―informasiya 

təhlükəsizliyi‖ risklərinin minimuma endirilməsi və idarə edilməsi qeyd etmək lazım-

dır ki, qlobal çağırıĢ kimi Azərbaycan Respublikası üçün də aktuallıq kəsb etməyə 

baĢlamıĢdır‖. 

Ölkəmizin son 10-il ərzində əldə etmiĢ olduğu iqtisadi yüksəliĢin təməlində neft 

sektorunun rolu qədər iqtisadi artımın dövlət tələbindən formalaĢması da diqqət 

çəkmiĢdir. Bu liberal iqtisadiyyatın quruculuğu yolunda maneə kimi görsənsə də real 

gerçəkliyi əks etdirməklə, həmin illərdə iqtisadi inkiĢafın təkanverici qüvvəsi kimi 

çıxıĢ etmiĢdir. Bu baxımdan sənəddə diqqət çəkən məsələlərdən biri də məhz iqtisadi 

artımın dövlət tələbi üzərindən dayanıqlı özəl tələb üzərinə transformasiyası hesab 

olunur. Dövlət sektorunun iqtisadi inkiĢafdakı rolunu yüksək qiymətləndirməklə 

Cənub-ġərqi Asiya ölkələrində bir dönəm reallaĢdırılmıĢ ―dövlət kapitalizmi‖ anlayıĢı 

ilə eyniləĢdirilməsi, onun müəyyən inkiĢaf modelinə çevrilməsi qəbul edilmiĢdir. 

Ġqtisadi təhlil və nəzəri dəyərləndirmələr dəfələrlə təsdiq etmiĢdir ki, ölkəmizdə 

dövlətin iqtisadi müdaxiləsi zəruri səbəblərdən iqtisad inkiĢafı ĢərtləndirmiĢ və bu hal 

davamlı xarakter daĢımıĢdır. Bu xarakterdə dövlətin iqtisadi rolu ölkədə makroiqtisadi 

siyasətin ən aktiv qanadı kimi fiskal siyasətin həyata keçirilməsini göstərmək lazımdır. 

Ġrihəcmli neft gəlirlərinin dövlət tərəfindən iqtisadiyyata yönəldilməsinin əsas kanalı 

kimi isə məhz dövlət büdcəsinin investisiya xərcləri çıxıĢ etmiĢdir. Dövlət sektoru üzrə 

belə iqtisadi fəallıq 2010-cu ilə qədər aktiv hal almıĢ, sonradan isə səngiməyə 

baĢlamıĢdır. 2010-cu ilə qədər əsasən neft gəlirlərinin artım tempi və 2008-ci il qlobal 

maliyyə böhranının baĢ verməsi dövlət sektorunun bazar iqtisadiyyatı sisteminə əsas-

lanan ölkə iqtisadiyyatında ―iqtisadi fəallığını‖ daha da artırmıĢ və ĢərtləndirmiĢdir.  

2010-cu ildən baĢlayaraq 2014-cü ilə qədər əsas fondlara investisiya qoyulu-

Ģundan dövlət sektorunun xüsusi çəkisi nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksək olmuĢdur. 

Belə ki, müvafiq olaraq əsas fondlara investisiya qoyuluĢunun ümumi həcmindən 

dövlət sektoru 60%, 2011-ci ildən 55%, 2012-ci ildən 60%, 2013-cü ildən 55%, 2014-

cü ildə isə təxminən 53% olmuĢdur. Neft gəlirlərinin kəskin azalması nəticə etibarı ilə 

investisiya qoyuluĢunda müəyyən azalmalara gətirib çıxarmıĢ və 2015-ci ildən 

etibarən özəl sektorun bu istiqamətdə fəallığı diqqəti cəlb eləmiĢdir [1]. 

Qlobal miqyasda korporativ idarəetmənin aktuallıq kəsb etməsi bu sahənin 

qanunvericilik bazasının daha da mütərəqqi olmasını ĢərtləndirmiĢdir. Bu baxımdan 

bir çox ölkələrdə dövlət müəssisələrini tənzimləyən qanunlara yenidən baxılır, idarə-

etmə strukturu, iyerarxiyası, səhmdarlar və idarəedənlərin funksiyaları daha da opti-

mallaĢdırılır.  

Dövlət müəssisələrində korporativ idarəetmənin tətbiqi ilə strateji sektora aid 

olan müəssisələrin fəaliyyətini, onlar arasında sərhədlərin dəqiq müəyyənliyini mütləq 

həyata keçirmək lazımdır. Bu aspektdə bir çox ölkələr vahid mövqedən çıxıĢ edir. 

Ümumi qanunauyğunluq belədir ki, dövlət və ictimai sektor üçün strateji əhəmiyyət 

kəsb edən sahələrə nəzarətin dövlətin öz əlində olur və onun əsaslandırılması aĢağıdakı 

cəhətlərlə müəyyənləĢir: 

- təbii inhisarda olan müəssisələrə nəzarətin həyata keçirilməsi; 

- müxtəlif sahələrə aid olan müəssisələri üçün fərqli qaydaların müəyyən olun-

ması; 
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- siyasi, iqtisadi və institusional məsələlərlə bağlı problemlərin tarazlı həlli; 

- xüsusən nəqliyyat sektorunda nəzarətin daha da gücləndirilməsi; 

- təbii resursların hasilatı və bölgüsü üzrə nəzarətin daha da gücləndirilməsi və s.  

Digər sahələri əhatə edən və təbii inhisarçılıqda olan müəssisələrin korporativ 

idarəetmə sisteminə keçidini açıq və çevik xarakter daĢımalıdır. Nəzərə almaq lazımdır 

ki, beynəlxalq təcrübədə dövlət mülkiyyətinin idarəetmənin vahid modeli yoxdur, 

lakin hər bir dövlət ölkənin ictimai, iqtisadi və sosial vəziyyətindən irəli gələrək 

müxtəlif səpkili modellər ortaya qoyurlar:  

- Ġkili mülkiyyət modeli. Bu model əsasən korporativ idarəetmə sistemində yalnız 

hüquqi cəhətdən dövlət müəssisələrinə səsvermə imkanı verir. Ġqtisadi məsələlər üzrə 

qərarların qəbul olunması isə tam sərbəst qaydada qəbul edilir Əsasən ġərqi Avropa 

ölkələrində geniĢ tətbiq edilməkdədir. 

- MəĢvərət idarəetmə modeli. Bu modelin köməkliyi ilə siyasi və iqtisadi qərarlar 

əlaqələndirmə mərkəzləri yaradılaraq qəbul edilir. Əlaqələndirmə orqanları əsasən 

aĢağıdakı tövsiyələri irəli sürür (daha mütərəqqi formada Pribaltika ölkələrində geniĢ 

tətbiq edilməkdədir): 

a) Dövlət müəssisələrində maliyyə və qeyri-maliyyə hesabatları üzrə fəaliyyət 

istiqamətlərini; 

b) Dövlət müəssisələrinin fəaliyyəti üzrə illik və icmal hesabatların tərtib edilib 

ictimaiyyətə çatdırılması; 

c) Strateji planlaĢdırmanın həyata keçirilməsi üzrə təcrübələrin öyrənilməsi; 

d) Dövlət müəssisələrinin fəaliyyət istiqamətindən asılı olaraq müddətli strateji 

hədəflərin müəyyən olunmasını; 

e) Fəaliyyət istiqaməti üzrə monitorinqin həyata keçirilməsi, idarəetmə tərkibinin 

dəyiĢdirilməsi və rəhbərlik üzrə namizədlərin irəli sürülməsini; 

f) ġəffaflıq qaydalarına əməl edilməsi üzrə qiymətləndirmənin həyata keçiril-

məsi. 

- MərkəzləĢdirilmiĢ idarəetmə modeli. Xüsusən də, qlobal səviyyəli böhranlar baĢ 

verdikdə, dövlət müəssisələrinin dayanıqlılığını təmin etmək üçün belə bir idarəetmə 

modelinə ehtiyac duyulmuĢdur. Bu modelin əsas cəhəti ondan ibarətdir ki, dövlət 

müəssisələrinin əmlak dəyərinin qorunub saxlanılması, böhranlardan onların qorun-

ması və yüksəliĢ dövrü üçün bu təsərrüfat obyektlərini daha fəal bazar subyektinə 

çevrilməsi məqsədi daĢıyır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu idarəetmə modeli məĢvərət 

modelinə də keçidi nəzərdə tutur. Burda əsas məqsəd aĢağıdakılar hesab olunur: 

a) Maraqların təmin olunması, yarana biləcək münaqiĢələrin qarĢısının alınması; 

b) ĠxtisaslaĢdırılmıĢ fəaliyyətin yaradılması, məhdud resurslardan səmərəli istifa-

də, qeyri-iqtisadi münaqiĢələrin azaldılması və peĢəkarlığın artırılması; 

c) Dövlət mülkiyyəti üzrə fəaliyyətin icrasında vahidlik və ardıcıllıq prinsipinin 

qorunması; 

d) ġəffaflıq və hesabatlılığın artırılması. 
Dövlət müəssisələrinin korporativ idarəetmədə fəaliyyətini daha da sürətlən-

dirəcək bir neçə model vardır ki, onlara aĢağıdakıları aid edə bilərik: 

- Fransa: Bu modelin əsas xüsusiyyətləri dövlət üçün daha çox strateji əhəmiyyət 

kəsb edən sahələrdən nəzarətin təmin edilməsi; daha dayanıqlı müəssisələrin fəaliyyət 

sahələrini geniĢləndirmək üçün imkanların yaradılması; milli və birlik səviyyəsində 
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(Avropa birliyi) iqtisadi artıma töhvə verə biləcək sahələrdən müəssisələrin fəaliy-

yətini stimullaĢdırmaq; milli və birlik səviyyəsində iflas astanasında olan və ictimai 

əhəmiyyət kəsb edən sektorlar və müəssislərin sağlamlaĢdırılması proqramında iĢtirak 

etmək [4]. 

- Macarıstan: 1995-ci ildən baĢlayaraq özəlləĢdirmənin kütləvi xarakter alması bu 

ölkədə dövlət mülkiyyəti müəssisələrinə marağı azaltmıĢ, lakin bir sıra halları nəzərə 

almaqla onların fəaliyyəti istiqamətləri dəstəklənmiĢdir. Əsasən, kommunal və dövlət 

xidmətlərini həyata keçirən müəssisələrin, milli iqtisadiyyat üzrə strateji əhəmiyyət 

kəsb edən təĢkilatların, xüsusi vəzifələri yerinə yetirən ölkənin müdafiə sənayesinə aid 

olan müəssisələrin və dövlət sektorunda səsvermə hüququ dövlətə aid olan təsərrüfat 

subyektlərinin dövlət mülkiyyətində olması xarakterik haldır. Digər ölkələrə münasi-

bətdə bu ölkədə korporativ idarəetmənin yetərli dərəcədə aktual olmadığı aydın 

görünür [4]. 

- Norveç: Dövlət mülkiyyətinin fəaliyyətinin əsas məqsədi bu ölkədə çoxĢaxəli 

və dəyər yaradan sahələrin dəstəklənməsidir. Bu aspektdə qarĢıya qoyulan məqsəd-

lərdən asılı olaraq dövlət müəssisələrini 4 qrupa bölmək olar: 1) sırf kommersiya 

məqsədini güdən müəssisələr; 2) milli maraqları əks etdirən, qoruyan bu tipli Ģirkətlər 

(burada milli maraq dedikdə, əsasən milli bazarın inkiĢafı nəzərdə tutulur); 3) digər 

xüsusi məqsədləri olan müəssisələr; 4) milli və birlik xarakterli strateji məqsədlərə 

xidmət edən təsərrüfat subyektləri. Bu ölkədə dövlət mülkiyyətinin korporativ idarə-

etmədə ən qabaqcıl müəssisəsi Statoil hesab olunur. ġirkətdə dövlətin payı 67% 

olmaqla əlavə dəyərin, dövlət gəlirlərinin, investisiya qoyuluĢlarının, ixrac dəyərinin 

ən böyük hissəsini özündə birləĢdirir. Dövlət sektoru üzrə bu Ģirkətin milli iqtisa-

diyyatda rolunun və mövqeyinin güclü olmasına baxmayaraq, korporativ idarəetmənin 

tətbiqi ilə bu rol ÜDM-in həcmində azalan templə inkiĢaf edir. Belə ki, 2014-cü ildə 

neft-qaz sektorunun ÜDM-də payı 16% təĢkil edirdisə, 2017-ci ildə bu rəqəm 12%-ə 

qədər aĢağı düĢmüĢdür [3]. Bundan baĢqa dövlət mülkiyyətində olan digər müəs-

sisələrin çəkisi aĢağıdakı kimidir: telekom 3%, səhiyyə 3%, poçt 1%, istehsal infra-

strukturu 2%. [4]. 

- Sloveniya: Korporativ idarəetmədə respublikamız üçün örnək ola biləcək mə-

qamları geniĢ ola biləcək ölkə kimi xarakterizə olunur. Səhm nəzarət paketinin 50%+1 

pay olmaqla prinsipi əsas götürülür və dövlət müəssisələrinin fəaliyyət istiqaməti 

korporativ idarəetmə baxımından aĢağıdakı sahələri ehtiva edir: elektron rabitə 

Ģəbəkəsi infrastrukturu; nəqliyyat infrastrukturunu (avtomobil və dəmiryolu); təbii 

inhisarda olan sahələr, xüsusən də limanlar; kommunal sektor üzrə enerji sənayesini, 

enerjinin paylanmasını, ictimai nəqliyyat infrastrukturunu və s. [4]. 

- Hollandiya: Bu ölkədə dövlət sektoru müəssisələrində idarəetmə ikipilləli 

olaraq tətbiq edilir. Dövlət müəssisələrində olan təĢkilatların fəaliyyətini stimullaĢ-

dırmaq və Ģəffaflığı artırmaq məqsədilə müĢahidə Ģuraları yaradılmıĢdır. MüĢahidə 

Ģuralarının üzvləri müvafiq nazirlər tərəfindən təyin edilir. Özəl sektordan fərqli 

olaraq, dövlət sektorunun müĢahidə Ģuraları vahid qanunvericilik əsası ilə deyil, hər 

müəssisəyə aid olan əsasnamələr ilə idarə edilir. (Hoek F., Montfort C. və Vermeer C. 

(2005).) [4] 

- Yeni Zelandiya: Digər ölkədən fərqli olaraq dövlət müəssisələrində idarəetmə 

vahid qanunvericiliyə tabe edilir. Bundan baĢqa həmin dövlət müəssisələrinin fəaliy-
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yəti ölçüyə gələn meyarlar əsasında qiymətləndirilir. ġəffaflığın və hesabatlılığın 

gücləndirilməsi məqsədilə audit yoxlamalarını müntəzəm olaraq həyata keçirir. Dövlət 

mülkiyyətinə aid olan müəssisələrin heç bir halda bazar prinsiplərinə qarĢı olmamalı, 

beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyət göstərmələri əsas prinsiplərdən hesab olunur. 

(CCAMU (2007), Dövlət Müəssisələrində Korporativ Ġdarəetmə, Dünya Bankı Qrupu 

(2014)) [4]. 
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Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə korporativ idarəetmə siste-

min yaradılması daha mürəkkəbdir. Belə ki, ölkənin iqtisadiyyatının inkiĢaf səviyyə-

sinə uyğun, dəyiĢən Ģərtlər müvafiq korporativ idarəetmə sisteminin də təkmilləĢdiril-

məsi və modernləĢdirilməsi tələb olunur. BirləĢmiĢ ġtatlardakı korporativ qalmaqallar 

səhmdarlara yönəldilmiĢ iqtisadi sistem çərçivəsində keçirilir. Sistemin təkmilləĢdiril-

məsi üçün Sarbanes qanunu - Oxley 2002-də Ģirkətə yeni öhdəliklər və məhdudiyyətlər 

qoyulmuĢ, rəhbərliyi və rəhbərlərinin məsləhətləri qəbul edilmiĢdir. Almaniyada və 

Yaponiyada paydaĢların maraqlarını nəzərə alan bir sistem onilliklər ərzində yaradıl-

mıĢ və təkmilləĢdirilmiĢdir. Amma iqtisadi tənəzzüllər və problemlər bu ölkələrin 

müəyyən edilmiĢ korporativ idarəetmə mexanizmini təkrar nəzərdən keçirmək və 

qismən dəyiĢdirmək məcburiyyətindədir.  

Sistemin formalaĢması prosesinin sürətləndirilməsi korporativ idarəetmə digər 

ölkələrin nümunələrini istifadə etməklə mümkündür. Bu potensial investorlar üçün 

qeyri-müəyyənlik və təhlükə dərəcəsini azaldır, keçid iqtisadiyyatına yeni investi-

siyaların daxil olmasına kömək edir. Bununla belə, korporativ idarəetmə sistemi uzun 

müddət diqqətdənkənar qalır, digər model isə ölkənin mədəni ənənələrinə uyğun 

olaraq dəyiĢir [5, səh. 123] . 

Korporativ idarəetmə ilə bağlı müxtəlif baxıĢlar əsasən agent nəzəriyyəsinin 

təsiri altında formalaĢmıĢdır.―Agent‖ (agensy theory) nəzəriyyəsi isə korporativ müna-

sibətlər mexanizmini agent xərcləri prizmasından araĢdırır. Bu nəzəriyyəyə görə 

kapitalın mülkiyyətçiləri ilə bu kapitalı idarə edən agentlərin maraqları üst-üstə düĢ-

mür. Biznesin uğurlu olmasında maraqlı olsalar da onların qrup maraqları fərqlidir. 

Korporativ idarəetmə nəzəriyyələrinin fərqli olmalarına baxmayaraq qeyd etmək la-

http://www.norskpetroleum.no/en/economy/governments-revenues/
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development
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zımdır ki, korporativ münasibətlər səhmdarların, Direktorlar ġurasının, menecerlərin 

və digər Ģəxslərin maraqlarının uzlaĢdırılmasına yönəlmiĢdir Agentlik xərclərinin 

minimal olduğu korporativ idarəetmə sisteminin axtarıĢı uzun müddət korporativ ida-

rəetmənin əsas mexanizmlərindən biridir. Beləliklə, firmanın müqavilənin nəzərdə 

tutulduğu nəzəriyyəsi ortaya çıxdı. Rəhbərlik və sahib arasındakı müqavilənin təkmil-

ləĢdirilməsi ilə əlaqədar agentlik xərclərinin azaldılması mümkündür. Daha sonra bir 

çox Ģirkətin rəhbərlik tərəfindən idarə olunduğunu və sahibinin gücünün ölçülə kiçik 

olduğunu təsbit etdi. Artan iqtisadi səmərəliliyin əsas elementlərindən biri də korpo-

rativ idarəetmə sistemidir. Açıq bir Ģirkətin idarə heyəti (idarəetmə),  müĢahidə Ģurası, 

səhmdarlar və digər maraqlı tərəflər arasında əlaqələrin kompleksidir. Ümumiyyətlə 

sistem xüsusiyyətləri sistemdə xarakterikdir: keyfiyyətli elementlərin fərq-ləndiril-

məsi; bütövlüyü və məhdudiyyətləri; müxtəliflik mövcudluğu strukturun for-malaĢ-

ması, özünü qurulması, inkiĢafı və inkiĢafı ilə ziddiyyətli olanlar daxil olmaqla müxtə-

lif qarĢılıqlı əlaqələr həyata keçirilir.  

Korporativ idarəetmə sistemi idarəetmə strukturları (səhmdarlar, menecerlər, per-

sonal, digər maraqlı tərəflər) Ģirkətlər arasında korporativ əlaqələr kimi müəyyən edi-

lir. Korporativ idarəetmə sistemi daxili və xarici amillərin təsiri altında formalaĢır. 

ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə korporativ idarəetmə sisteminin formalaĢdırılması prosesini 

təqdim edir. [1] Bu, Ģirkətin davranıĢını və fəaliyyətinin effektivliyini müəyyən edən 

daxili və xarici amilləri əks etdirir. Düzgün qurulmuĢ səmərəli korporativ idarəetmə 

sistemi Ģəffaflıq və açıqlığı təmin etməyə imkan verir. ġirkətin əsas qərarları ilə əla-

qədar güc, həm də icra orqanlarının fəaliyyətinə düzgün nəzarət, onların hesabatlılığı 

Ģirkətin direktorları, idarəçiləri və iĢçilərinin davranıĢlarına aydınlıq və dəqiqlik gətirir. 

Effektiv korporativ idarəetmə sisteminə daxildir: 

- korporativ dəyərləri və davranıĢ qaydalarını müəyyənləĢdirmək;  

- korporativ strategiyanın müəyyənləĢdirilməsi (strateji məqsədlər), Ģirkətin 

fəaliyyətinin və fərdi iĢçilərin əməyinin qiymətləndirildiyi əsasında;  

- kiçik səviyyəli idarə heyətindən idarə heyətinin üzvlərinə qədər dəyiĢən bir 

qərar vermə ilə nəticələnən məsuliyyət, səlahiyyət və məsuliyyətin aydın Ģəkildə 

ayrılması; 

- idarə heyəti üzvləri, idarə heyəti və auditorlar arasında (xarici və daxili) qarĢı-

lıqlı əlaqə mexanizminin yaradılması;  

- o cümlədən effektiv daxili nəzarət sistemi risklərin idarə edilməsi; 

- əsas səhmdarlar, idarə heyətinin üzvləri və ya əsas qərar verənlər arasında 

qarĢıdurmaların baĢ verə biləcəyi fəaliyyət sahələrinin monitorinqi; 

- maddi və peĢə yönümlü mükafatlar, müvafiq informasiya axınları və s. 

Müasir tədqiqatçılar korporativ idarəetmə konsepsiyasının formalaĢmasını və 

onun əsasında korporativ idarəetmə strukturunu təĢkil edən korporativ idarəetmə 

sisteminin yaradılması üçün bir model hazırlamıĢdır. Korporativ idarəetmə konsepsi-

yasının formalaĢması aĢağıdakılardan ibarətdir: [2] 

- korporativ idarəetmənin məqsəd və vəzifələrinin müəyyən edilməsi. Məqsəd 

istənilən vəziyyəti, son nəticəni təmsil edir. Məqsədlərə niyyət və obyektiv funksiyalar 

daxildir;  

- üst rəhbərliyin və Ģirkətin bütün komandasının xəbərləri; 

- korporativ idarəetmə strategiyasının seçilməsi, fəaliyyətinin əsas istiqamətləri 
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və onların icrası üsulları; 

- birləĢən korporativ idarəetmə siyasətlərinin seçilməsi ümumi rəhbərliyin və 

qərarların qəbul edilməsinin inkiĢafı yüksək səviyyəli korporativ idarəetmə mexanizm-

ləri; 

- korporativ keyfiyyətin və məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi üçün seçmə 

meyarları zəif idarəetmə;  

- meyar üçün qərar vermək üçün istifadə üst səviyyə idarə sahələri, sonrakı 

korporativ idarəetmə səviyyələrində istifadə olunan meyarlara uyğun olmalıdır; 

- inkiĢaf edilmiĢ konsepsiya çərçivəsində korporativ idarəetmənin bir və ya digər 

variantını həyata keçirmək üçün istifadə olunacaq korporativ idarəetmənin həyata 

keçirilməsinin vasitələrinin seçilməsi; 

- korporativ idarəetmə strukturunun elementlərinin seçilməsi, idarəetmə qərarla-

rının qəbul edilməsi üçün müvafiq məlumatın müəyyənləĢdirilməsi;  

- korporativ idarəetmə strukturunun elementləri arasında informasiya əlaqələrinin 

müəyyənləĢdirilməsi; 

- strukturda elementlərin daxil edilməsinin mümkünlüyünün qiymətləndirilməsi 

korporativ idarəetmə, məsələn, sistemdə səhm ehtiyatlarının istifadəsi idarəetmə ödə-

niĢi və s. 

Maraqların korporativ idarəetmənin balans mexanizmi əsasən ətraf mühitin və-

ziyyətindən asılıdır. BalanslaĢdırılmıĢ korporativ idarəetmə sistemi yalnız balanslı və 

nisbətən sabit xarici mühit olduqda mövcud ola bilər. O korporasiyaya cəlbedici təsir 

mexanizmini təĢkil edir. Əmtəə və maliyyə bazarları daxili korporativ proseslərə cavab 

verir. Korporativ nəzarət bazarının intizam funksiyası ilə birbaĢa əlaqəsi var, Bazar 

institutları korporativ idarəetmə keyfiyyətinin müstəqil reytinqi kimi öz intizam 

mexanizmlərindən istifadə edirlər. Müvəffəqiyyətli bir korporativ idarəetmə sisteminin 

qurulması, səmərəli bir korporasiyanın qurulması üçün zəruri, lakin kifayət deyil. 

Korporativ idarəetmə mövzusu strateji qərarların vaxtında düzəldilməsi ilə bağlıdır. 

Ġlkin məsuliyyət strateji səhvlər rəhbərliyə aiddir. ġura tərəfindən direktorlar intizam 

tənbehi tətbiq edirlər. Müxtəlif korporasiyaların biznes uğursuzluqlarının təhlili 

göstərir ki, onlar bir güc balansı ilə əlaqəli deyil. Güc balansı vacibdir və effektiv 

korporativ idarəetmə sisteminin qurulması üçün əsasdır. Üstəlik, bu sistemin ortaya 

çıxmasını qarĢısını almaq üçün effektiv strateji qərarlara əsaslanmalıdır. Səhvlər və 

onlar meydana gəldikdə düzgündür. Nəticədə, strateji qərarların qəbul edilməsi prosesi 

əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢilməlidir. 

Bir ölkənin inkiĢafında Ġdarə heyəti üzvlərinin iĢtirakına dair texniki qərarlar 

əsasən aĢağıdakılardır: [7, səh 45]  

- strateji yönümlü bir korporativ idarəetmə sistemi qurarkən, idarəetmə nəzarə-

tindən qərarların qəbul edilməsi prosesini yaxĢılaĢdırmaq üçün müəyyən iĢlər 

görəcəklər;  

- müstəqilliklə asılılıq üçün köprülər, lakin rəhbərliyə deyil, Ģirkətə eyni zamanda 

əhəmiyyətli dəyiĢikliklər edilməlidir: Ġdarə heyəti üzvləri yalnız təmsil etməməlidirlər.  

- müxtəlif maraqlı tərəflər üçün, həm də nüfuzlu idarə heyətinin prosedurları 

keçmiĢ qərarların effektivliyini hesabat vermək və Ģirkətin yeni qərarlarını, strate-

giyaları və siyasətlərini geniĢ və məhsuldar müzakirə etməyə yönəltməkdən ibarətdir;  

- idarə heyətinin üzvləri məlumatların geniĢ yayılmasını təmin etməlidirlər;  
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- iĢ vaxtınızın əsas hissəsi: Ġdarə heyətinin üzvü iĢi, prosesin fəal iĢtirakçısı 

olduğu üçün müvafiq olaraq ödənilməlidir. Səhm kapitalının yaradılması;  

- rəhbərlik, idarə heyəti və kapital bazarının iĢtirakçıları arasındakı ünsiyyət 

prosesi əhəmiyyətli dərəcədə yaxĢılaĢdırılmalıdır; 

- effektiv korporativ qərarların qəbul edilməsi prosesini yaratmaq lazımdır.  

BalanslaĢdırılmıĢ korporativ idarəetmə sistemi dinamik, qeyri-sabit, qeyri-ba-

lanslı korporativ xarici mühitdə çətin Ģəkildə fəaliyyət göstərir. Korporativ idarəetmə 

monitorinqlərin effektivliyinə və qərarlar effektivliyinə strateji yönümlü sistemə 

yönəlib. Əsasən strateji qaydası səhmdar dəyərində sabit artımdır. Bu halda əsas 

problem Ģirkətin dəyərinin strateji idarəolunmasına gətirib çıxarır. 

Direktorlar səviyyəsində qərarların effektivliyinin təhlili strateji qərarların gələ-

cəkdə Ģirkətin dəyərinə necə təsir edəcəyini proqnozlaĢdırmağa əsaslanmalıdır. Təlim 

üçün bu analiz analitik modelləri inkiĢaf etdirməlidir. Praktikada aĢağıdakı əsas 

analitik modellər istifadə olunur: [8, səh.156] 

- kapital dəyəri modeli (Səhmdarı əlavə dəyər - SWA); 

- iqtisadi dəyər modeli Əlavə - EVA);  

- investisiya pul vəsaitlərinin hərəkəti CFROI). 

Bu modellər müxtəlif əsas göstəricilərdən istifadə edirlər, lakin onların hamısı 

Ģirkətlərin əsas dəyərinin artımının qiymətləndirilməsinə. ġirkətlərin dəyərinin artma-

sına strateji diqqət yetirməklə biz əsas dəyərdə sabit bir artımdan danıĢırıq. Bu meyar 

direktorlar Ģurasının səviyyəsində strateji qərarların formalaĢdırılmasının əsasını təĢkil 

edir. Korporativ idarəetmə göstəricilərinin strateji yönümlü sisteminin qurulması 

sənaye xüsusiyyətləri, Ģirkətin korporativ strukturu və dominant qərar qəbuletmə 

proseslərini nəzərə alaraq, mövcud idarəetmə və nəzarət üçün göstəricilər sisteminin 

inkiĢafı ilə bağlıdır. ġirkət büdcə prosesində, mühasibat uçotu, investisiyalar üçün 

məsuliyyətin bölüĢdürülməsində təĢkilati dəyiĢikliklərə ehtiyac duyur. Direktorlar 

Ģurası strateji və investor əlaqələrinin maliyyələĢdirilməsi üçün məsuliyyət daĢıma-

lıdır. Korporasiyanın daxili strukturunda korporativ səviyyədə dəyər yaratmaq üçün 

məsul olan kapitallaĢma mərkəzləri (dəyər mərkəzləri) yaradıla bilər. Strateji yönümlü 

korporativ idarəetmə sisteminin qurulması əhəmiyyətli intellektual maliyyə təĢkilati 

resursları tələb edən vaxt aparan bir vəzifədir. 

Daxili korporativ idarəetmə mexanizmləri daxili və xarici idarəetmə mexanizm-

lərinin iki növü sahibləri və muzdlu menecerlər arasında, nəzarət payı və azlıq səhm-

darları arasında olan münaqiĢələrin həllində istifadə edilə bilər. 

AĢağıdakı daxili mexanizmlər fərqlənir: 

- sahiblik quruluĢu; 
- idarə heyəti; 
- menecerlər üçün düzgün ödəniĢ strukturu; 

- maliyyə Ģəffaflığı və açıqlanması. 
Bir müəssisənin dəyərini maksimum dərəcədə artırmaq üçün həlledici olan dörd 

daxili nəzarət mexanizminin sahiblik strukturu var.  

Mülkiyyət baĢlanğıcdan dağılıbsa, böyük bir səhmdarı ortaya çıxması səhmdarlar 

tərəfindən idarəçilərin fəaliyyətinə nəzarət etmək cəhdlərindən irəli gələn azad sürü-

cünün problemini azaldır. Sahiblik konsentrasiyası böyük səhmdarlar üçün müəs-

sisənin resurslarını digər səhmdarların hesabına öz məqsədləri üçün istifadə etməyə 
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böyük imkanlar verir. Direktorlar Ģurası səhmdarlar korporativ idarəetmə menecerlə-

rinin fəaliyyətinə təsir göstərə biləcək ikinci vasitədir. Ġdarə heyəti əsasən menecer-

lərdən ibarətdirsə, bu təsir daha az təsirli olur. Menecerlərin və səhmdarların maraq-

larını barıĢmaq üçün üçüncü mexanizm düzgün əmək haqqı strukturudur. Menecerlər, 

həm səhmlərin bazar dəyərinə, həm də bağlıdırlar. Mühasibat uçotu hesabatına əsasən 

müəssisənin fəaliyyəti - xəbərlə üst rəhbərliyin iqtisadi maraqları daha uyğun gəlir. 

Səhmdarların maraqlarına məruz qalan mənafelərinin maraqları Ģirkətdə iĢtirak payı 

olmasıdır.  

Korporativ idarəetmə üçün vacib mexanizmlər maliyyə Ģəffaflığı və açıqlamanın 

düzgün ölçüsüdür. Səhmdarlar Ģirkətin fəaliyyətini müĢahidə və nəzarət edə və 

investisiya qərarları qəbul edə bilməsi üçün müəssisənin fəaliyyəti, onun maliyyə 

vəziyyəti və xarici Ģəraiti barədə kifayət qədər, dəqiq və vaxtında məlumat verməlidir, 

maliyyə Ģəffaflığı, müntəzəm audit, beynəlxalq mühasibat uçotu sisteminin tətbiqi 

səhmlər birjasında ticarət əməliyyatlarında iĢtirak edir [6, səh.67]. 

Xarici korporativ idarəetmə mexanizmləri, xarici mexanizmlər korporativ olaraq 

eyni dərəcədə əhəmiyyətli rol oynayır. Daxili idarəetmədən daha yaxĢı idarə olunur. 

Bunlar arasında fond bazarları, korporativ nəzarət bazarları, əmək bazarı və s. Resurs-

ların səmərəli Ģəkildə ayrılması üçün ən vaciblərdən biri Ģərtlər korporativ nəzarət 

üçün aktiv bazardır. Bu bazar, səriĢtəli menecerləri səmərəsiz menecerlərdən kənar-

laĢdırmaq üçün kifayət qədər sayda səhmə sahib olmağa imkan verir.  

Könüllü birləĢmə və satınalmalar onlar bütün ölkələrdədir və korporativ idarə-

etmə bazarında aparıcı əməliyyatlar kütləsini təĢkil edirlər. Tədqiqatçılar hüquqi struk-

turun və qanunverici rolunu müəyyən etmiĢlər: Menecerləri cəlb etmək və səhmdar-

ların davranıĢını nəzarət etmək. Anglo-Saxon hüquqi ənənəsinə sahib olan ölkələrdə 

idarəetmə səviyyəsi daha yüksəkdir və kiçik səhmdarlar daha yaxĢı qorunur, əksinə, 

qitə sistemi olan ölkələrdə kiçik səhmdarlar adətən daha az qorunur.  
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ĠSTEHLAK BAZARININ FORMALAġMASININ NƏZƏRĠ ASPEKTLƏRĠ 

 

Ayrı-ayrı bazar strukturları istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak proseslərində 

iĢtirak edərək regionda təkrar istehsal prosesinin təbii gediĢatını təmin edirlər.Bu 

prosesin son həlqəsi kimi lokal istehlak bazarı çıxıĢ edir.Ġstənilən ölkənin birinci 

əhəmiyyətli məqsədi cəmiyyətin həyati əhəmiyyətli istehlak mallarına olan tələbat-

larını ödəsin və regionlarda əhalinin rifah halını yüksəltsin. Bu səbəbdən istehlak 

bazarının formalaĢması və inkiĢafı problemlərinə kompleks yanaĢma zəruridir. 

Regional istehlak bazarının fəaliyyəti aĢağıdakı elementlər arasındakı əlaqələrin 

strukturu ilə müəyyənləĢir: əhalinin tələbatları və istehsal arasında; regional bazarda 

əmtəə və xidmətlərə olan tələb və təklif arasında; gəlirlərin diferensiasiyası və isteh-

lakın xarakteri ilə; istehlakın səviyyəsi və strukturu arasında; cari istehlak və yığım 

arasında; istehlakın ictimai və fərdi formaları arasında əlaqələr və s. 

Regional istehlak bazarının fəaliyyət məqsədi mövcud regionda əhalinin əm-

təələrə olan tələbini maksimal ödəməkdir. Bunun əsasında tələb və təklifin qarĢılıqlı 

əlaqəsinin bazar mexanizmləri vasitəsiylə əmtəə-pul münasibətlərinin maksimum 

istifadəsi durur və regionda təkrar istehsal prosesi səmərəli fəaliyyət göstərir.    

Ölkənin istehlak bazarı ayrı-ayrı regionların istehlak bazarlarının məcmusundan 

ibarətdir. Regional istehlak bazarı əhalinin tələbatlarını ödəyən mübadilə sahəsində 

yaranan sosial-iqtisadi əlaqələrin ərazi sistemidir. O həm alıcılarla satıcılar arasında 

iĢ,xidmət, əmtəə münasibətlərinin, həm də tələb ilə təklif arasında münasibətlərin məc-

musudur. Regional istehlak bazarı açıq, dinamik sosial-iqtisadi sistem olub, qarĢılıqlı 

təsir və əlaqədə olan iqtisadi sistemdir (3).  

Regional istehlak bazarlarının formalaĢması obyektiv olaraq konkret ərazidən və 

regionların hər birində tədavül sferasının təĢkilindən asılıdır.Bazar sisteminin forma-

laĢmasının təĢkilati-iqtisadi elementlərindən əlavə, mövcud sistemin bazar iqtisadi 

sisteminin müasir tələblərinə nə dərəcədə cavab verməsi də təhlil olunmalıdır. 

Regional istehlak bazarı bir sıra əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirir: 

- alqı-satqı sövdələĢmələrinin vasitəsiylə alıcılar və satıcılar arasındakı münasi-

bətləri, həmçinin kontragentlərin iqtisadi maraqlarını təmin edir; 

- regionlararası ticari-iqtisadi münasibətlərdə regionun iĢtirakını təmin edir; 

- müxtəlif əmtəələrin qiymətləri arasında nisbəti və tarazlı qiyməti müəyyən edir; 

- tələb və təklifin strukturunda kəmiyyət nisbətini müəyyənləĢdirir; 

- birbaĢa və əks əlaqələr vasitəsiylə istehsalçılar və istehlakçılar üçün siqnal 

sistemi rolunu oynayır; 

- regionların əhalisi, müxtəlif sosial qruplar arasında əmtəə və xidmətlərin böl-

güsünü həyata keçirir. 

Regional istehlak bazarına üç böyük seqment aiddir: ərzaq malları bazarı, qeyri-

ərzaq malları bazarı və istehlak xidmətləri bazarı.Hər üç seqment öz qarĢılıqlı alqı-

satqı əlaqələri vasitəsiylə uzlaĢır və əhalinin tələbatlarını təmin edərək regionun 

səmərəli inkiĢafına səbəb olur. 
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Hazırda  "istehlak bazarı" anlayıĢının mahiyyətini izah edən yanaĢmaların sayı 

kifayət qədərdir.Bu yanaĢmalar istehlak bazarının inkiĢafının müxtəlif sosial-iqtisadi 

aspektlərini əks etdirir: 

- istehlak bazarının sosial-iqtisadi inkiĢafının loqistik tərkibinin müəyyənləĢ-

dirilməsi; 

- satıcıların öz məqsədlərini reallaĢdırmasına dair münasibətlər; 

- əhalinin ehtiyaclarının ödənilməsinə dair münasibətlər; 

- regionun iqtisadiyyatında istehlak bazarının yeri və rolu; 

- istehlak bazarının sosial-iqtisadi münasibətlərinin dövlət tənzimlənməsi; 

- nemətlərin mübadiləsi sahəsində sosial-iqtisadi əlaqələrin meyarları və s. 

Ġstehlak malları bazarı-kütləvi istehlak təyinatlı malların bazarıdır. O aĢağıdakı 

tədbirlərin nəticəsində formalaĢır: 

1. Ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının istehsalı və satıĢı sahəsində sahibkarlğın 

inkiĢafı; 

2. Kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafına dəstək yolu ilə; 

3. Kütləvi istifadə təyinatlı istehlak mallarının vergi və kredit stimullaĢdırılması. 

  Ġstehlak malları bazarı funksional bazardır. Burada obyekt kimi əmtəələr, sub-

yekt kimi isə satıcılar çıxıĢ edərək əmtəələrin istehsalçıdan istehlakçıya doğru hərə-

kətini həyata keçirir. 

Ġstehlak bazarının infrastrukturu dedikdə bütün bu sahəyə daxil olan pərakəndə 

və topdan ticarət müəssisələri və təĢkilatları (ticarət strukturları, əmtəə istehsalçıları və 

əmtəələrin tədavülü sferasıının normal fəaliyyətini, həmçinin bütün əhali qruplarına 

ticari xidmətlərin göstərilməsini təmin edən fəaliyyət növlərinin məcmusu) baĢa duĢu-

lür (4). 

Regional istehlak malları bazarının formalaĢma xüsusiyyətlərini aĢağıdakı kimi 

təsvir etmək olar: 

 

 
Regional səviyyədə istehlak malları bazarının xüsusiyyətləri 

daxili həmçinin xarici iqtisadi, sosial, 

siyasi vəziyyətə reaksiya verən  açıq 

sistem 

Nisbi təcrid olma və müstəqillik 

məhdud fəaliyyət, müəyyən sərhədlər 

hüdudunda fəaliyyət 

əhalinin müxtəlif tələbatlarını ödəyə bilən geniĢ 

çeĢidlilik 

istehlak malları satıcılarının sayının 

alıcıların kəmiyyətinə nisbətdə azlığı 

istehlak təyinatlı əmtəələrə tələbin fasiləsizliyi 

 

müxtəlif regional bazar altsisteməri ilə sıx 

əlaqə 

ərzaq mallarının yerli istehsalçıları arasında güclü 

rəqabət 

regionda sosial-iqtisadi vəziyyətin asılı 

olduğu strateji təyinatlı məhsullar 

istehlak bazarının əsas subyektləri pərakəndə 

ticarət müəssisələridir 

qiymətlərin istehsalçılar və satıcılar 

tərəfindən təyin edilməsi 

əmtəələrin tək nüsxə, yaxud dəstələrlə əldə 

edilməsi 

əmtəələrin əldə edilməsinin məkan və 

zamanının qeyri-dəqiqliyi 

kənd təsərrüfatı və emaledici sənayenin bütün 

sahələri ilə qarĢılıqlı əlaqə 
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Regional istehlak bazarlarının və bazar infrastrukturlarının təĢkilinin əsas qanu-

nauyğunluqlarını aĢkarlamaq üçün müxtəlif iqtisadi məktəblər çərçivəsində yaranan 

nəzəri konsepsiyalara diqqət yetirək. 

Regional bazarların fəaliyyəti  haqqında vacib nəzəriyyələrdən olan tədavül sfe-

rasının və istehsalın yerləĢdirilməsi konsepsiyasıdır. Bu nəzəriyyə istehlak bazarını 

bazarın məkan və müəssisənin yerləĢmə problemləri nöqteyi nəzərindən təhlil edir. Bu  

yanaĢmanın tərəfdarları Ġ.Q.fon Tyunen, V.Launqardt, V.RoĢer, A.LeĢ, U.Ayzard kimi 

iqtisadçılardır. 

Qeyd etdiyimiz nəzəriyyə bir neçə istiqamətdə inkiĢaf etmiĢdir. Əsas müddəaları 

XIX əsrdə klassik alman siyasi iqtisad məktəbinin nümayəndələri tərəfindən forma-

laĢdırılmıĢdır. A.Predel göstərmiĢdir ki, istehsalin yerləĢdirilməsi üçün bir yox bir neçə 

əlveriĢli yer ola bilər.Bu əlveriĢli nöqtələrin seçimi xammal mənbələri və məiĢət 

bazarlarının məkan spektlərindən asılıdır.T.Palander isə "xətti bazar" modelini təklif 

etmiĢdir ki, burada əsas yeri bir mərkəzi bazar tutur. Digər istehlakçılar və təbii 

resurslar isə ətraf məkan üzrə bərabər paylanır, lakin əmtəələrə tələb dəyiĢməz hesab 

edilirdi. Nəzəriyyənin çatıĢmaz cəhəti isə istehsalın yerləĢdirilməsi zamanı optimallaĢ-

dırma meyarının nəzəri əsaslandırıla bilməməsidir. Çünki, optimallaĢdırmanın əsas 

meyarı xalis gəlirin maksimumlaĢdırılmasıdır və istehsalın yerləĢdirilməsinə dair 

qərarı isə sahibkar verir. Sahibkarın qərarları isə subyektiv xarakter daĢıyır (2). 

Bazarların məkan qarĢılıqlı əlaqələri və bazar potensialları nəzəriyyəsində 

regiona yaxud regional bazarlara ümumilikdə kütlə kimi baxılır. Bu kütləyə daxil olan 

bazarlar arasında qarĢılıqlı əlaqələrin intensivliyi və tezliyi müəyyən qanunauyğunluq-

lara tabe olaraq kütlənin daxili elementlərinin davranıĢına təsir edir. 

Bazar potensialları nəzəriyyəsi XX əsrin 80-90-cı illərində regional əmtəə və 

xidmətlər bazarların proqnozlaĢdırılması ilə məĢğul olan M.Birkin, F.Fouldjer və digər 

iqtisadçıların iĢlərində populyarlaĢıb. 

1930-cu illərdə V.Kristallerin mərkəzi yerlər (central place theory) konsep-

siyasının əsası qoyulmuĢdur. V.Kristaller mərkəzi yerlər dedikdə, özünü və ətrafındakı 

ərazilərin əmtəə və xidmətlərə olan tələbatını ödəyən iqtisadi əraziləri nəzərdə tuturdu. 

Bu model sonralar A.LeĢ və B.Berri tərəfindən təkmilləĢdirilmiĢdir.Tədqiqatlar göstər-

di ki, elmi-texniki tərəqqinin, aqlomeratların inkiĢafı, ticarət və maliyyə sisteminin 

beynəlmiləlləĢməsi, pərakəndə və topdan ticarətin inteqrasiyası nəticəsində bazar 

zonaları və bazar mərkəzlərinin iyerarxiyasında, topdan və pərakəndə ticarət müəssisə-

lərinin yerləĢməsində əhəmiyyətli dəyiĢikliklər baĢ verir. 

Əmtəə axınlarının məkan bölgüsü nəzəriyyəsi regional bazara əmtəə hərəkəti 

kanallarının məcmusu kimi baxaraq, əmtəələrin istehsalçıdan istehlakçıya doğru hərə-

kətinin maliyyə, həm də maddi-texniki tərəfini araĢdırır. Bu nəzəriyyənin müəllifləri 

əmtəə-bölgü proseslərini ona təkcə ticarət deyil,regional bazarı təĢkil edən maliyyə-

kredit sistemləri və digər iqtisadi sahələri daxil edərək kompleks təhlil edirlər. 

Bu iqtisadi yanaĢmaya F.Klarkın "bazar prosesləri üçbucaqı" və U.Aldersonun 

"bazarların heteragenliyinin radikallığı" konsepsiyaları aiddir. 

80-90-cı illərdə əmtəə axınlarının məkan üzrə bölgüsü nəzəriyyəsi üç əsas 

istiqamətdə inkiĢaf etmiĢdir: artan rəqabət mühitində regionların ticarət-bölgü sistemi; 

bölgü sisteminin regional proqramlaĢdırılması; bölgü kanallarının strukturu, Ģaquli, 

üfuqi və çox kanallı ticarət-bölgü sisteminin iĢlənib hazırlanması. 
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Tədavül və istehsal sferasının regional xüsusiyyətləri və müxtəlif əmtəələrin 

bazar zonalarının ərazi sərhədləri nəzərə alınmasa, rəqabət mühiti iqtisadi məkandan 

təcridi Ģəkildə təhlil edilə bilməz. Ġlk dəfə məkan rəqabətinin klassik modeli X.Xostel-

linq tərəfindən iĢlənilib və sonradan E.Çemberlinin əsərlərində təkmilləĢdirilib. Regio-

nal bazarlarda rəqabət mühitinin formalaĢması problemləri həmçinin A.LeĢ və digər 

iqtisadçıların iĢlərində də öz əksini tapmıĢdır. 

Bu məktəb iki elmi istiqamətin kəsiĢməsi nəticəsində formalaĢıb.Bu istiqamətlər 

rəqabət nəzəriyyəsi və antiinhisar tənzimlənməsi nəzəriyyəsidir.Bu məktəbin nüma-

yəndələri bazarların coğrafi sərhədlərinin və tutumunun müəyyənləĢdirilməsi metodu-

nu, bazarın strukturunu formalaĢdıran amilərini( istehsal miqyası effekti, tranzaksiya 

xərcləri, texnoloji dəyiĢikliklər və s.) iĢləyib hazırlamıĢlar. 

Rəqabət mühiinin öyrənilməsinə struktur-təĢkilati yanaĢmadan əlavə marketinq 

yanaĢma da populyarlıq qazanmıĢdır. Onun tərəfdarları hesab edirlər ki, regional 

bazarlarda rəqabət mühtininin təhlilinə təĢkilati-struktur yanaĢma pərakəndə və topdan 

ticarətin inkiĢafının regional xüsusiyyətlərini, əmtəə hərəkəti kanallar sistemini,əmtəə 

axınlarının intensivliyini nəzərə almır. Bu problemlər səhv formalaĢan regional bazar-

lar konsepsiyasının nəticəsidir. 

Ġqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrinin qloballaĢması prosesi ərazi üzrə əmək böl-

güsü sistemində regional bazarların ənənəvi üstünlüklərinin zəifləməsinə səbəb olur. 

Ġstehlak bazarlarının inkiĢafında yeni meyllər ortaya çıxır. Bu meyllər regionlararası 

əmək bölgüsünün transformasiyası, detal və əməliyyat üzrə ixtisaslaĢmaya əsalanan 

texnoloji əmək bölgüsünün inkiĢafı ilə əlaqədardır. Müxtəlif ölkələrin müəssisələri 

arasında texnoloji əlaqələr güclənəir və bu iri, çoxsahəli kompleksləri təmsil edən 

transmilli korporasiyaların fəaliyyəti ilə Ģərtlənir. 

Bazara institusional yanaĢma vasitəçilərin iqtisadi subyekt kimi rolu (R.Uester-

fild), bazarın institusional strukturu (R.Breer,E.Duddi), bazarın riyazi-iqtisadi model-

ləĢdirilməsi, bazar agentlərinin qarĢılıqlı əlaqə matrisli modeli (F.Bulder-ston, A.Hoq-

qat) hazırlanmıĢdır. Bu istiqamətin nümayəndələri tərəfindən bazarın institusional 

aspektləri öyrənilmiĢ və bazar institutları regional səviyyədə təhlil olumuĢdur. 

Ġstehlak bazarının digər bir konsepsiyası istehlakçı davranıĢı nəzəriy-yəsidir. 

Bazarda istehlakçıların davranıĢına dörd qrup amil təsir edir: mədəniyyət səviyyəsi 

amilləri (mədəniyyət,submədəniyyət və sosial vəziyyət); sosial xarakterli amillər  

(referent qruplar, ailə, rollar və statuslar); Ģəxsi amillər (yaĢ, ailənin həyat tsikli mər-

hələsi, məĢğuliyyət növü, iqtisadi vəziyyət, həyat səviyyəsi, Ģəxsiyyət tipi və istehlak-

çının özü haqqında fikirləri) və psixoloji amillər (motivasiya, dərketmə,mühakimə və 

münasibətlər). Bu amillər istehlakçının tələbatlarını tam ödəməyə və onları cəlb etmə-

yə imkan yaradır. Bazarda fəaliyyət göstərən istehlakçının beynində baĢ verən proses-

ləri, onun qıcıqlandırıcılara reaksiyasını dərk etməlidir. Çünki, alıcının xüsusiyyətləri 

onların məhsulu almaq haqqında qərarına təsir edir. 

Ġstehlakçı davranıĢı nəzəriyyəsi göstərir ki, istehlakçılar öz tələbatlarını maksi-

mumlaĢdırmaq üçün gəlirlərini necə xərcləyirlər və onların seçimlərinə əmtəələrin 

qiyməti, gəlir, istəkləri hansı yolla təsir edir. Beləliklə, deyə biləri ki, istehlak bazarın-

da tələbin formalaĢmasında bu nəzəriyyənin rolu danılmazdır. 

Geomarketinq konsepsiyasına əsasən regional istehlak bazarına istehlak əmtəələ-

ri və xidmətlərinə tələb və təklifin məkan xüsusiyyətləri və bazar zonaları nöqteyi 
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nəzərindən baxılır. Bazar zonalarının qiymətləndirilməsində mərkəzi yerlər və məkan 

qarĢılıqlı əlaqələri istifadə olunur. Bu konsepsiyanın tərəfdarları regional istehlak 

bazarının inkiĢafının əsas problemini pərakəndə ticarət sisteminin ərazi təĢkilində 

görürlər. Pərakəndə ticarət sisteminin ərazi təĢkili bazar zonaları və ticarət mərkəz-

lərinin iyerarxiyasına əsaslanır. 

Regional istehlak bazarının geomarketinq konsepsiyası elmi-texniki tərəqqinin, 

informasiya cəmiyyətinin inkiĢafı, qloballaĢma və beynəlmiləlləĢmənin təsirilə isteh-

lak və ticarətdə struktur dəyiĢikliklərinə əsaslanır. Ġnstitusional məktəbin nümayən-

dələri regional istehlak bazarına müəyyən bazar zonaları sərhədlərində istehlak 

əmtəələrinin alqı-satqısını həyata keçirən firmaların məcmusu kimi baxırlar. Regional 

istehlak bazarının institusional strukturuna ticarət-vasitəçilik fəaliyyəti, əmtəələrin 

saxlanılması, daĢınması,reallaĢdırılmasını həyata keçirən firmalar daxildir. 

Ġstehlak bazarının inkiĢafı və fəaliyyətinə dair müxtəlif nəzəriyyələrin təhlili 

onun inkiĢaf istiqamətlərini müəyyən etməyə imkan verir: 

- regionların təsərrüfatçılıq edən subyektlərinin və bazar institutlarının qarĢılıqlı 

fəaliyyətinin səmərəliliyini yüksəldən iqtisadi proseslərin təkmilləĢdirilməsi; 

- hüquqi və ticari-iqtisadi təcrübəyə əsaslanaraq xidmətlərin təĢkili formaları və 

iqtisadi əlaqələrin ən əlveriĢli formalarının seçilməsi; 

- istehlakçıların maraqlarını üstün tutan regional bazar sisteminin yaradılması; 

- istehlak bazarının tipini nəzərə alan əlveriĢli əmtəə axını kanalının seçilməsi; 

- regonun istehlak bazarı infrastrukturunun loqistik, maddi, informasiya və 

maliyyə proseslərinin optimallaĢdırılması və maddi-texniki bazanın inkiĢafı; 

- regional istehlak bazarının əsas istiqamətlərinin seçilməsi və inkiĢafı; 

- regionun istehlak bazarının inkiĢaf prognozlarının formalaĢdırılması.  

Ölkədə istehlak bazarının inkiĢafına regional inkiĢafın bir sıra sosial-iqtisadi 

amilləri mənfi təsir göstərə bilər. Bunlara aiddir: 

- əhalinin əksər hissəsinin alıcılıq qabiliyyətinin aĢağı səviyyədə olması; 

- Ģəhər və kəndlərdə məskunlaĢan insanların həyat səviyyəsində kəskin fərqlən-

mə; 

- regionlarda bazar infrastrukturlarının zəif inkiĢafı; 

- demoqrafik vəziyyətin pisləĢməsi; 

- regionların iqtisadiyyatında mənfi meyllərin mövcudluğu və.s. 

Müasir Ģəraitdə istehlak bazarının uzunmüddətli dövr üçün  nəzərdə tutulmuĢ 

inkiĢaf və tənzimlənmə konsepsiyasının iĢlənməsi və onun mərhələlərlə reallaĢdırıl-

ması öz aktuallığını itirməyib. Ġstehlak bazarının tənzimlənməsi nəzəriyyəsi  regional 

idarəetmə qurumlarına uzunmüddətli bazar inkiĢaf strategiyası və onların reallaĢdırıl-

masnın alternativ variantlarını təklif edə bilər. Bunun vasitəsiylə inkiĢaf edən bazar 

münasibətlərinin formalaĢdırılması yolları, perspektivdə istehlak bazarının inkiĢafının 

sosial-iqtisadi, investisiya və ekoloji parametrləri müəyyənləĢdirilərək, bazarın tənzim-

lənməsinin iqtisadi və hüquqi metodlar sistemi elmi əsaslandırıla bilər. 

Region səviyyəsində istehlak bazarının uzunmüddətli inkiĢaf konsepsiyası bir 

sıra meyarlara əsaslanır: 

- bazar sisteminin strukruru bazarın bir neçə tiplərini ehtiva edir. Bu bazarlardan 
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hər birinin özünəməxsus formalaĢma və tənzimləmə xüsusiyyətləri vardır. 

- Ġstehlak bazarı spesifik subyektlərdən ibarətdir ki, bu subyektlər fəaliyyət, 

tənzimləmə forma və metodlarını müəyyən edir. 

- Ġstehlak bazarı infrastrukturlarının inkiĢafı bazar sisteminin digər elementləri ilə 

qarĢılıqlı əlaqə Ģəraitində baĢ verir. 

- Ġstehlak bazarının tənzimlənməsi mexanizmi ziddiyyətsiz bünövrə üzərində 

qurulmalıdır. 

Konsepsiyaya əsasən, istehlak bazarının uzunmüddətli inkiĢafının məqsədi -bazar 

sistemi elementlərinin ticarət-vasitəçilik, maliyyə-kredit, informasiya-kommersiya, 

xarici iqtisadi və  idarəetmə əlaqələrinə əsaslanan regional istehlak bazarının formalaĢ-

ması üçün iqtisadi mühit yaradılmalıdır. Ġstehlak bazarının sonrakı normal inkiĢafı 

üçün pul-kredit sistemi, vergi,xarici iqtisadi və nəzarət-normativ tənzimləmənin tək-

milləĢdirilməsi zəruridir. 

Bazarın effektiv fəaliyyəti üçün iqtisadi potensial ehtiyatları və bazar infrastruk-

turunun maddi-material bazarının yaradılması vacibdir. Bu iki amilin olmaması təsər-

rüfatçılıq edən subyektlər arasında qarĢılıqlı əlaqələr pozula, müqavilələr üzrə əmtəə 

çatdırılması gecikə,ticarət müəssisələrinin təminat ritmi pozula, təsərrüfat öhdəlik-

lərinin icrası çətinləĢə bilər. Regional istehlak bazarıının inkiĢaf programı və inkiĢaf 

edən bazar infrastrukturları olmadan bu problemləri həll etmək mümkün deyildir. 

Programın iĢlənilməsi bir sıra məqsədlər blokunun açılmasını tələb edir: bazar infra-

strukturunun inkiĢafı, əmtəə və xidmətlərə tələbin proqnozlaĢdırılması, regional isteh-

lak bazarının xarici iqtisadi əlaqələrinin inkiĢafı,bazarın inkiĢaf programına dövlətin 

maliyyə dəstəyi və dövlət tənzimlənməsi, əmtəə və maliyyə axınlarının tarazlığı, təĢ-

kilati-idarəetmə strukturu. 

Ġstehlak bazarının inkiĢaf strategiyası mövcud statistik məlumatların təhlilinə, 

ticarət sahələrinin nümayəndələri, ekspertlər və biznes cəmiyyəti, yerli özünüidarə 

orqanlarının təmsilçiləri ilə qarĢılıqlı fikir mübadiləsinə əsaslanaraq iĢlənib hazırlan-

malıdır. O ölkə iqtisadiyyatın innovativ inkiĢaf ssenarisinin tələblərinə cavab verən 

əmtəə bölgüsü sisteminin (commodity distribution system) yaradılmasına xidmət 

etməlidir. 

Uğurla keçirilən regional inkiĢaf programı kimi regionlarda mövcud olan əmək 

ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə etmək, iqtisadiyyatın 

qeyri-neft sektorunun inkiĢafını sürətləndirmək və aqrar sektorda islahatları dərinləĢ-

dirmək, əhalinin məĢğulluğunu artırmaq, yoxsulluğun səviyyəsini azaltmaq, infrastruk-

turu yeniləĢdirmək, əlveriĢli investisiya Ģəraiti, müasir tipli müəssisələr, yeni iĢ yerləri 

yaratmaq istiqamətində sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli fərmanı ilə ―Azərbaycan Res-

publikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)‖ 

təsdiq edilmiĢdir. 

Regionların inkiĢafına dair birinci  Dövlət Proqramının uğurla həyata keçirilmə-

sinin ardınca ikinci və üçüncü konsepsiyalar - «Azərbaycan Respublikası regionlarının 

2009-2013-cü illər və 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı» 

təsdiqləndi. Həmin proqramda qarĢıya qoyulan vəzifələr də uğurla yerinə yetirildi. 
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Ötən 10 ildə neftdən əldə edilən gəlirlərdən regionlarda həyata keçirilən layihə-

lərə hər il milyardlarla manat vəsait ayrıldı. Bu investisiyalar bölgələrdə sosial-iqtisadi 

inkiĢaf üçün ən vacib Ģərti-infrastrukturun yenidən qurulmasını və inkiĢafını təmin 

etmiĢ oldu. 

Regionların inkiĢafına dair 2009-2013-cü illəri əhatə edən ikinci dövlət proqramı 

çərçivəsində dövlət tərəfindən bölgələrə yatırılan investisiyaların həcmi ildən-ilə daha 

da artırıldı. Bu proqramın həyata keçirilməsinin dörd ili ərzində (2009-2012) region-

ların inkiĢafına cəmi 14,5 milyard manat dövlət investisiyası yönəldildi. 2013-cü ildə 

isə regionlar üçün ölkə üzrə əsaslı vəsait qoyuluĢunun 77 faizi və ya 5,3 milyard manat 

vəsait ayrılmıĢdır. 

Nəticədə, neft gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsinin bölgələrin inkiĢafına sərf olun-

ması siyasətinin nəticəsi olaraq ötən 10 il ərzində bu məqsədlə ümumilikdə 27 milyard 

manata yaxın vəsait ayrılmıĢdır. Bu dövlət investisiyaları bölgələrin sosial-iqtisadi 

inkiĢafı üçün əhəmiyyətli təkan rolunu oynadı (7). 

Qeyd etmək olar ki, "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə 

sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı" da artıq qəbul edilmiĢdir. Dövlət Proqramında 

müəyyən edilmiĢ məqsədə nail olmaq üçün regionlarda infrastruktur təminatının, o 

cümlədən əhalinin kommunal xidmətlərlə təminatının daha da yaxĢılaĢdırılması, ixrac-

yönümlü və rəqabətədavamlı məhsul istehsalı istiqamətində sahibkarlığın inkiĢafının 

sürətləndirilməsi, əhalinin, xüsusi ilə kənd əhalisinin məĢğulluq səviyyəsinin artırıl-

ması və yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması istiqamətində tədbirlərin davam etdiril-

məsi kimi mühüm vəzifələrin də yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulub (8). 

Müasir dövrdə istehlak malları bazarının inkiĢafı və təhlilinin təkmilləĢdirilməsi 

üçün bir sıra istiqamətlər mövcuddur: 

- istehlak bazarının inkiĢafında prioritetlərin müəyyən edilməsi; 

- müasir ticarət və dükan komplekslərinin inkiĢafı; 

- göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

- əmtəə hərəkəti və əmtəə axınlarının optimallaĢdırılması; 

- istehlak malları bazarının tənzimlənməsinin mövcud olan qanunvericilik baza-

sının təkmilləĢdirilməsi; 

- səmərəli topdan ticarət sistemini təmin edən vasitəçi təĢkilatların, anbar təsər-

rüfatı Ģəbəkəsinin formalaĢdırılması; 

- istehlak malları bazarında investisiya fəaliyyəti üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması. 

Bazar münasibətlərinin öyrənilməsində iqtisadi diaqnostika yeni yanaĢmadır.O 

iqtisadi və empirik tədqiqatların sintezinə əsaslanır. Müasir dövrdə konservativ bazar 

konsepsiyaları nəzəri xarakter daĢıdığından yeni metodoloji yanaĢma zəruridir ki, 

bazar proseslərinin iqtisadi diaqnostikası bu vəzifəni yerinə yetirir.Ġqtisadi diaqnostika  

istehlak malları bazarının  inkiĢaf xüsusiyyətlərini qiymətləndirir. 

Ġqtisadi diaqnostika  iqtisadi siyasət obyektinin retrospektiv, operativ və kom-

pleks-perspektiv təhlilinə əsaslanır.Bu metod istehlak bazarının ən əhəmiyyətli prob-

lemlərini və inkiĢaf prioritetlərini  müəyyən edərək, onun fəaliyyətinin səmərəliliyini 

yüksəltməyə və mövcud vəziyyətini yaxĢılaĢdırmağa imkan verən qısamüddətli və 

uzunmüddətli tədbirlər proqramı hazırlamağa qadirdir. 
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Beləliklə, istehlak bazarının formalaĢmasının nəzəri aspektlərinin təhlili göstərdi 

ki, istehlak bazarı mürəkkəb iqtisadi kateqoriya olmaqla regionda sosial-iqtisadi Ģəraitə 

əhəmiyyətli təsir göstərir və təkrar istehsal prosesində vacib yer tutur.  

Ġstehlak malları ticarəti sahəsində təsərrüfat mexanizmi sosial ədalətin və iqtisadi 

səmərəliliyin tarazlığına əsaslanır. Bu onu sübut edir ki, istehlak malları bazarı regio-

nun bazar iqtisadiyyatının müstəqil sosial-iqtisadi altsistemidir. Regionun sosial-iqti-

sadi altsistemi kimi istehlak malları bazarının mahiyyəti ilk növbədə vahid regional 

bazarın xüsusi hissəsi olmasında, ikincisi, regionun istehlak bazarının əhəmiyyətli his-

səsi olmasında,üçüncüsü isə təsərrüfatçılıq edən subyektlər arasında iqtisadi əlaqələrin 

xüsusi forması kimi çıxıĢ etməsində əks olunur. 

Regional istehlak bazarı daim inkiĢafda olan,ölkədə və dünyada baĢ verən dəyi-

Ģikliklərə çevik reaksiya verən,qloballaĢma,inteqrasiya,innovativ inkiĢafa məruz qalan 

açıq sistemdir. O həm daxili, həm də xarici iqtisadi, sosial və siyasi Ģəraitə reaksiya 

verir, regionlararası əmtəə axınları, iĢçi qüvvəsinin miqrasiyası, pul və kapitalların 

hərəkətindən asılıdır. 

Regional istehlak bazarının bu spesifik funksiyaları onun ayrıca iqtisadi kateqo-

riya kimi öyrənilməsini vacib edir. 

Həmçinin, regional istehlak bazarlarına dair konsepsiyalara nəzər saldıqda goru-

rük ki, onların fərqləndirilməsi araĢdırılan iqtisadi hadisənin çoxcəhətliliyi və çoxas-

pektliyi ilə bağlıdır. Hər konsepsiya regional istehlak bazarının mahiyyətini fərqli 

müəyyən edir ki, bu təhlilin məqsədindən, problemə metodoloji yanaĢmadan asılıdır. 

Ümumilikdə, istehlak bazarının konseptual əsaslarının təhlili regional istehlak 

bazarı nəzəriyyələrinin iqtisadi tənzimləmə və iqtisadi inkiĢaf nəzəriyyələri ilə uzlaĢ-

dığını deməyə imkan verir. 
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ALĠ TƏHSĠL SĠSTEMĠNDƏ TƏHSĠL VƏ TƏDRĠS PROQRAMLARININ 

TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠNƏ MODUL YANAġMA 

 

Müasir dövrdə Azərbaycan cəmiyyətinin həyat fəaliyyətinin bütün sferalarında 

baĢ verən dərin dəyiĢikliklər və bazar islahatlarının inkiĢafı ilə əlaqədar ali təhsilin 

məzmunun dəyiĢilməsi aktual məsələlərdəndir. Burada əsas problem ali təhsildə hansı 

konkret tədris-didaktik texnologiyaların və alqoritimlərin seçilməsi və tətbiqi təĢkil 

edir. 

Fikrimizcə, tədris prosesinin gediĢatında  inteqrasiya olunmuĢ yeni öyrətmə me-

todlarının iĢlənməsi və tətbiqi əsas rol oynayır. Bu baxımdan, müasir iqtisadi biliklər 

və vərdiĢlər gələcək mütəxəssislərə professional vəzifələr olaraq tədris olunmalı və 

öyrədilməlidir. Ali təhsilin inteqrasiyalaĢmıĢ tədrisi kontekstində xüsusi iqtisadi fən-

lərin modulunun proqramlara və dərsliklərə daxil edilməsi həyata keçirilməlidir. Nə-

zərə alınmalıdır ki, müasir sosial-iqtisadi Ģəraitdə universitetlərin buraxılıĢ məzun-

larına olan əsas tələbi əmək bazarı ilə müəyyən edilir. Bu baxımdan mütəxəssislərin 

iqtisadi bilikləri və savadlığı onların professional faydalılıq göstəriciləri hesab olunur. 

Ġnteqrasiya olunmuĢ tədrisin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir mütəxəssis artıq 

tələbəlik dövründən bilməlidir ki, iqtisadi biliklər ona nə üçün lazımdır. O, bu bilik və 

vərdiĢləri öz gələcək profesional fəaliyyətində necə istifadə edəcək. Məsələnin belə 

qoyuluĢu, ali təhsil müəssisələrində iqtisadi fənlərin tədrisinin prinsipcə yeni metod-

larla aparılmasını tələb edir. Ġqtisadi fənlərin strukturunun optimallaĢdırılması maliyyə, 

sahibkarlıq, menecment, marketinq, audit və kommersiya sahələrində tədris olunan 

fənnlərin nəzəri və praktiki tətbiqi baxımdan iqtisadi biliklərin səmərəli nisbətdə 

bölgüsünü zəruri edir. Ali təhsil əmək bazarında sərt rəqabət Ģəraitində formalaĢır və 

inkiĢaf edir. Bu da universitetlərdə  iqtisadçı mütəxəssislərin hazırlanması proseslərinə 

və metodlarına əhəmiyyətli təsir göstərir. Bu sahədə aparılan islahatların əsas məqsədi 

universitetlərin fəaliyyətnin yeni xarici və daxili iqtisadi Ģəraitə və cəmiyyətin artan 

təlabatına uyğun qurulması təĢkil edir. Bu baxımdan Bakı Biznes Universitetinin 

təcrübəsi təqdirəlayiqdir. Belə ki, tədrisdə yeni məzmun keyfiyyət dəyiĢikliyinin əldə 

edilməsi məqsədilə  universitetdə tədris olunan dünya iqtisadiyyatı, statistika və iqtisa-

di informatika fənlərinin tədrisi prosesi əmək bazarının tələbləri əsasında aparılır.  Bu 

xüsusi bir vəzifədir ki, əmək bazarının sifariĢini baĢa düĢmək, onun realizə texnologi-

yasını layihələĢdirmək, adekvat texnoloji tədris sistemini qurmaq və  təkmilləĢdirilmə-

si prosesi həyata keçirilir. Universitetin qəbul etdiyi proqrama əsasən məzunların iĢlə 

təmin edilməsi istiqamətində əməli iĢlərin aparılması məqsədilə ―Məzunlarla iĢ və 

karyera‖ mərkəzi yaradılmıĢdır. Bu mərkəzin araĢdırmaları nəticəsində məlum olmuĢ-

dur ki, universiteti son 10 ildə bitirən tələbələrin 80%-dən çoxu ixtisası üzrə müvafiq 

iĢlə təmin olunmuĢdur. 

Bütün bunlar tədrisin yeni modul formasında aparılmasını daha da Ģərtləndirir. 

Tədris-metodik iĢlərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsini xüsusi iqtisadi fənlərin tədri-

sinin modul formasında aparılmasının metodik-təminat bazasının möhkəmləndiril-
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məsinə və tədrisin keyfiyyətinə birbaĢa təsir göstərən amillərdən biri kimi hesab etmək 

olar. Modul proqramının sturukturu vahid professional istiqamətdə birləĢən müxtəlif 

məzmunlu modulların məcmusundan ibarətdir. Hər bir modul ayrılıqda öyrənilən bir 

proqramdır. Bu proqramlar isə gələcəkdə mütəxəsisslərin praktik fəaliyyətinə istiqa-

mətlənir. Struktur münasibətlərinə görə ―sıfır‖ modul aĢağıdakı blok informasiyaları 

özündə birləĢdirir: 

1. Proqramın ümumi xarakteri, ictimai hıyatda onun mahiyyəti; 

2. Proqramın məzmunu; 

3. Tələbənin sərbəst iĢi haqqında təlimat. Təlimat özündə proqramın öyrənilmə-

sinin məqsəd və vəzifələrini, hansı səviyyədə bilik, bacarıq və vərdiĢlərin tələb 

olunduğunu ifadə etməlidir; 

4. Proqramın öyrənilməsi alqoritminin zaman qrafikinin və əmək məsrəflərinin 

həcminin tərtibi; 

5. Öyrənilən proqramın spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla sərbəst iĢlərin 

üsullarının seçilməsi (planlaĢdırma, zəruri informasiyanın axtarılması, ədəbiyyatla iĢ).  

 

 

Qurbanov Aqil, 

 iqtisad elmləri namizədi,   

Bakı Biznes Universiteti 

 

ĠNFRASTURUKTURUN  PERSPEKTĠV ĠNKĠġAFINDA ĠNSAN 

KAPĠTALININ ROLU 

 

Ġnfrastrukturun mahiyyəti makroiqtisadi yanaĢma əsasında daha düzgün dərk 

edilə bilər. Həmin yanaĢmaya görə bazar təsərrüfatçılığı sistemində infrastruktur 

sadəcə iqtisadiyyata xidmət etmir, bütünlükdə onun normal inkiĢafını təmin edir. 

BaĢqa sözlə, iqtisadi sistemin infrastrukturu hər Ģeydən əvvəl, həmin sistemin obyekt 

və subyektlərinin qarĢılıqlı əlaqələrinin fasiləsiz fəaliyyət göstərməsini təmin edən 

elementlərin məcmusundan ibarətdir. Belə müəyyənliyə görə infrastruktur böyük 

sistemin - iqtisadiyyatın alt sistemi olaraq, ilk növbədə, həmin sistemin elementləri 

arasında qarĢılıqlı əlaqələrin fəaliyyətini təmin etməlidir. Bununla yanaĢı, infrastruk-

tura həm də onun öz elementləri arasında qarĢılıqlı fəaliyyəti nizamlamaqla, müəyyən 

tənzimləyici vəzifə də yerinə yetirir. 

―Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və 

emalına dair Strateji Yol Xəritəsi‖-ndə qeyd edildiyi kimi  Aqrobiznesin inkiĢafına 

dəstək infrastrukturu kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal sahələrinə və əsas ticarət 

marĢrutlarına yaxın yerləĢən, mərkəzləĢmiĢ, geniĢmiqyaslı və ixracyönümlü aqropark-

ların, aqrobiznes inkubatorlarının və startapların yaradılmasına əsaslanır. Azərbaycan-

da bir neçə aqropark yaratmaqla fiziki və sosial infrastruktura dövlət tərəfindən ayrılan 

investisiyaların səmərəliliyini artırmaq, Azərbaycanın logistika qovĢağında rəqabətə-

davamlılığını gücləndirmək, qida sənayesi və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 

sektorlarına müxtəlif investorları cəlb etmək və s. bu kimi müxtəlif məqsədlərə nail 

olmaq mümkündür.(1) 

Müasir dövrdə geniĢ surətdə istifadə edilməsinə baxmayaraq, həmin anlayıĢın 
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vahid izahı formalaĢmamıĢdır, infrastruktura bir halda istehsala və əhaliyə xidmətlərin 

təqdim edilməsinin bütün sistemi kimi müəyyən edilir, o cümlədən hər hansı iqtisadi 

sistemdə ilk növbədə, sistemin obyekt və subyektlərinin qarĢılıqlı əlaqələrinin fasiləsiz 

fəaliyyətini təmin edən elementlərin məcmusu olduğu göstərilir. Digər halda isə o 

ancaq əsas istehsalın fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün ümumi Ģərait yaradılmasını 

təmin edən istehsal xidməti sistemi kimi səciyyələndirilir. BaĢqa bir nöqteyi-nəzərə 

görə, infrastruktura müəssisələrin normal fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri maddi-

texniki Ģəraiti təmin edən obyektlərin və qurğuların məcmusu kimi, yəni istehsal 

aparatının müəssisənin maneəsiz fəaliyyət müstəvisini təmin etməli olan hissəsi kimi 

səciyyələndirilir. 

Ümumiyyətlə, infrastruktura istənilən bütöv sistemin zəruri komponentidir. O 

iqtisadi həyatın ümumi quruluĢunun tərkib hissəsini təĢkil edir və köməkçi, tabeli 

xarakter daĢıyaraq, normal təsərrüfat fəaliyyətinin təmin edilməsinə yönəlmiĢ olur. 

Ġnfrastrukturun ictimai istehsalın nisbi müstəqil sferası kimi formalaĢması prosesi 

ictimai əmək bölgüsünün inkiĢafı gediĢində bir neçə mərhələdən keçmiĢdir. Belə ki, 

sənətkarlığın əkinçilikdən aynlması və ya ikinci böyük əmək bölgüsü Ģəhərlərin 

meydana gəlməsinə səbəb olmaqla, obyektiv olaraq, Ģəhərlə kənd arasında məhsul 

mübadiləsinin güclənməsinə Ģərait yaratmıĢdır ki, bu da infrastruktur obyektlərinin 

inkiĢafına gətirib çıxarmıĢdır. 

Müasir Ģəraitdə infrastrukturun ümumi sistemində bilavasitə istehsal sferasına 

xidmət edən istehsal infrastrukturunu (nəqliyyat, rabitə, digər kommunikasiyalar və s,) 

fəaliyyəti insanların Ģəxsi tələbatlarının ödənilməsinə, həyat fəaliyyətinin təmin 

edilməsinə yönəldilmiĢ olan xidmət sferası sahələrin obyektlərinin məcmusunu əhatə 

edən sosial infrastrukturu (əhaliyə xidmət edən nəqliyyat və rabitə, təhsil, səhiyyə, 

sosial təminat obyektləri və s.), habelə bazar infrastrukturu ayrılır. 

Ġstehsal infrastrukturu ilə bağlı məsələyə baxarkən belə bir cəhətə diqqət yetir-

mək lazımdır ki, bu vəsilə müəyyən bir məhsul istehsal etmir, ancaq maddi məhsul-

ların istehsalı üçün zəruri Ģərait yaradır. Ġstehsal infrastrukturu iqtisadiyyat sistemi 

tərəfindən onun üçün müəyyən edilmiĢ xüsusi funksiyalara xidmət edir. Bu funksiyalar 

zaman keçdikcə dəyiĢilir və əsas istehsalın funksiyalarından daha  böyük əhəmiyyət 

kəsb edir.  Buna görə də istehsal infrastrukturunu müəyyən edən ilkin əlamət kimi, 

onun istehsala təminat yaratmaq funksiyası çıxıĢ edir. 

Ġnfrastruktur müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir 

ki, həmin fəaliyyətin nəticələrini bir qayda olaraq ehtiyat Ģəkilində yığmaq və ya 

anbarlaĢdırmaq olmaz. Çünki, qeyd edilən nəticələr yerdəyiĢmə, saxlama, informasiya-

nın ötürülməsi və digər formalarda təzahür edir. 

Ġqtisadiyyat sisteminin inkiĢafının gediĢində infrastruktur sistemindən ayrılan 

vəsilələrdən biri də bazar infrastrukturudur.Bazar infrasturukturu kimi, məhsul və 

xidmətlərin istehsalçılardan istehlakçılara çatdırılmasına xidət edən, alqı-satqı əməliy-

yatlarını, onun fəaliyyətini təmin edən sahələrin, xidmətlərin, təĢkilatların, müəssələrin 

təĢkilati-hüquqi formalarının məcmusu baĢa düĢülür(2). Ölkə iqtisadiyyatında bazar 

mexanizminin inkiĢafına uyğun olaraq ayrı-ayrı bazarların tələbatlarının ödənilməsi 

üzrə ixtisaslaĢdırılmıĢ fəaliyyət növlərinin, tələb və təklifi əks etdirən təĢkilati sistemin 

yaradılmasına zərurət yaranır. Bazarın meydana gəlməsi və inkiĢafı onun sivil qayda-

larla fəaliyyət göstərməsini təmin edən yeni təsisatların yaradılmasını ĢərtləndirmiĢ 
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olur. Müasir Ģəraitdə infrastruktur sistemində bazar infrastrukturunun rolu və əhəmiy-

yəti getdikcə yüksəlir. 

Ümumi Ģəkildə, bazar infrastrukturu bazarda malların və xidmətlərin sərbəst 

hərəkətini təınin edən və yaxud da bazar münasibətlərinin subyektləri arasında qar-

Ģılıqlı fəaliyyəti təmin edən təsisatların təĢkilatların, idarələrin, Ģirkətlərin sistemi kimi, 

səciyyələndirilir. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, göstərilən təriflər özlüyündə 

bazar infrastrukturunun mahiyyətinin elmi açıqlamasının verilməsi üçün kifayət 

deyildir. 

Bazar infrastrukturunun məzmunu və mahiyyətinin hərtərəfli açıqlanması üçün 

onun sistemli araĢdırılmasına ehtiyac yaranır. Bununla əlaqədar olaraq, ilk növbədə 

bazar infrastrukturunun təhlilinə müxtəlif mövqelərdən yanaĢmaqla kompleksli 

tədqiqatlar aparılmalıdır. BaĢqa sözlə, bazar infrastrukturunun mahiyyətinin hərtərəfli 

aydınlaĢdırılması üçün ona müxtəlif tərəflərdən yanaĢılmalıdır. 

Ġnstitusional baxımdan aqrar sektorun bazar infrastrukturu müvafiq təĢkilati- 

hüquqi statusa malik subyektlərin məcmusu kimi çıxıĢ edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 

tədqiq edilən məsələnin göstərilən cəhəti ilə bağlı iqtisadi ədəbiyyatda fikir birliyi 

mövcud deyildir. Belə ki, aqrar sektorun bazar infrastrukturu bir halda əmtəə istehsal-

çılarına xidmət etməli, bazarda məhsul təklifinin vaxtında və fasiləsiz artmasına Ģərait 

yaratmalı olan istehsal və qeyri-istehsal təyinatlı müəssisələrin, təĢkilatların və digər 

müvafiq qurumların sistemi olaraq qəbul edilir. Həmin sistemin topdansatıĢ ticarəti, 

nəql etmə, saxlama, kommunikasiya rabitəsi, standartlaĢdırma, sertifikatlaĢdırma, qiy-

mət monitorinqi, informasiya xidməti müəssisə və təĢkilatlarla təmsil olunduğu 

vurğulanır (4). Digər halda isə, aqrar bazarın infrastrukturu ərzaq məhsullarının təda-

vülü sferasında mal dövriyyəsinin səmərələĢdirilməsini təmin edən müəyyən fəaliyyət 

növlü müəssisələrin məcmusu kimi müəyyən edilir (5). Göründüyü kimi, ikinci halda 

bazar infrastrukturunu təĢkil edən institusional qurumların tərkibinə ancaq mal dövriy-

yəsinin səmərələĢdirilməsinə xidmət edən strukturlar aid edilir. Belə yanaĢma əslində 

bazar infrastrukturunun sərhədlərinin əsasız olaraq məhdudlaĢdırılması deməkdir. 

Bizim fikrimizcə, iqtisadiyyatın aqrar sektorunda bazar infrastrukturuna bu sferada 

bazar subyektlərinin qarĢılıqlı əlaqələrinin həyata keçirilməsini təmin edən bütün 

qurumlar aid edilməlidir 

Ġqtisadiyyatın aqrar sektorunda bazar infrastrukturunun məzmunu və mahiyyə-

tinin düzgün dərk edilməsi üçün onun aqrar istehsalının, habelə aqrar bazarın xüsusiy-

yətləri ilə üzvi əlaqədə araĢdırılmasına ehtiyac yaranır 

Bazar infrastrukturunun müxtəlif elementlərinin qarĢılıqlı fəaliyyəti müəyyən 

sistemlilik yaradır. Bu səviyyə üçün spesifik iqtisadi əlaqələr səciyyəvidir. Qeyd edilən 

proseslər infrastruktur təminatının elmi təhlilində də öz əksini tapır. Ġnfrastruktur 

ancaq ayrı-ayrı firmaların fəaliyyətinin funksional mövqeyində nəzərdən keçirilmir. 

Müasir mərhələdə infrastrukturda bölmələrin ayrılması, vasitəçilik fəaliyyəti institutu-

nun araĢdırılması, bazar infrastrukturunun təĢəkkülündə dövlətin iĢtirakı məsələlərinə 

daha çox diqqət yetirilir. 

Müxtəlif müəlliflərin fikirlərinin müqayisəli təhlili əsasında belə nəticəyə gəlmək 

olar ki, iqtisadi mahiyyəti etibarilə bazar infrastrukturuna məhsul və xidmətlərin satıĢı 
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ilə bağlı istehsalçılar, vasitəçilər və istehlakçılar arasında yaranan münasibətləri 

özündə əks etdirir. Vasitəçi iqtisadi əlaqələri əks etdirən həmin münasibətlər mübadilə 

sferasında yaranır, eyni zamanda, istehsalın inkiĢafına və səmərəliliyinin yüksəldil-

məsinə bilavasitə təsir göstərirlər. 

Bazar infrastrukturu mürəkkəb açıq sistemdir. Bu sistem iqtisadı, istehsal- texniki 

və sosial yarımsistemlər vasitəsilə xarici mühitlə mübadilə əlaqələrini reallaĢdırır. 

Bazar infrastrukturu sisteminin yeni elementlərinin meydana gəlməsi əmək bölgüsü-

nün dərinləĢməsi ilə, habelə bazar infrastrukturunun digər sferalarla inteqrasiyasının 

gücləndirilməsi ilə əlaqədardır. 

Məlumdur ki, bütün mürəkkəb sistemlər müəyyən formada strukturl aĢmıĢlar və 

özlərində bir neçə alt sistemləri birləĢdirirlər. Ġstər bütövlükdə sistem və istərsə də 

onun ayrı-ayrı alt sistemləri qarĢılıqlı əlaqələndirilmiĢ funksiyalar yerinə yetirirlər. 

Sistemin inkiĢafının ümumi istiqamətliliyi onun məqsəd funksiyası ilə ifadə olunur. 

Bundan baĢqa, sistemin vahid tam kimi mövcud olması və inkiĢafının təmin edilmə-

sinə yönəldilmiĢ digər funksiyalar da vardır. Eyni zamanda, həmin sistemin alt 

sistemləri özlərinin spesifik funksiyalarını yerinə yetirirlər. Bu sahədə iqtisadi sistemin 

bir vəsiləsi kimi bazar infrastrukturu da istisnalıq təĢkil etmir. 

Ümumi Ģəkildə bazar infrastrukturunun bazar iqtisadiyyatının təbiəti ilə Ģərtlən-

dirilən 2 əsas funksiyasını ayırmaq olar: 

- qarĢılıqlı təsərrüfat əlaqələrinin və bazar iqtisadiyyatı subyektlərinin qarĢılıqlı 

fəaliyyətinin aramsızlığının təmin edilməsi; 

- əmtəə-pul axınlarının tənzimlənməsi. 

Birinci funksiya öz mahiyyəti etibarilə iqtisadiyyatın infrastrukturuna daxilən xas 

olan, immanent funksiyadır. Bu funksiya infrastrukturun mahiyyətini onun təyinatını 

səciyyələndirir. Bazar infrastrukturu bütünlükdə iqtisadiyyatın alt sistemi olaraq, bir 

növ, məhsulların istehsalında birbaĢa iĢtirak etmədən, həmin prosesin baĢ tutması və 

normal gediĢinin təmin olunması  üçün Ģərait yaradır. Bununla belə, qeyd edilən fink-

siya həm də sistemformalaĢdırıcı missiya yerinə yetirir. Çünki, adekvat infrastrukturun 

formalaĢdırılması iqtisadi sistemin mövcudluğu və inkiĢafının zəruri Ģərtlərindən 

biridir. 

Ġkinci, tənzimləyici funksiya əslində birinci funksiyadan doğur və onun davamı 

kimi səciyyələndirilə bilər. Eyni zamanda, bu funksiyanın özünə məxsus cəhətləri 

vardır. Hər Ģeydən öncə, o xarici xarakter daĢıyır. Ġnfrastruktur təsərrüfat subyektlə-

rinin qarĢılıqlı fəaliyyət proseslərinin üzərində dayanır. Bir tərəfdən infrastruktur 

olmadan təsərrüfat subyektlərinin qarĢılıqlı fəaliyyəti baĢ verə bilməz, digər tərəfdən, 

infrastruktur müəyyən Ģəraitdə bütünlükdə istehsal prosesinə əsaslı təsir göstərə bilir. 

Bu baxımdan nəzərdən keçirilən funksiya aktiv xarakterə malikdir. Həmin cəhət keçid 

iqtisadi sistemlərində xüsusilə qabarıq özünü göstərir. 

Qeyd edilənlərlə yanaĢı, bazar infrastrukturunun ikinci funksiyası əks əlaqə 

rolunu yerinə yetirir. O bilavasitə məhsulların yaradılması sferasında mövcud olan bu 

və ya digər problemlər barədə iqtisadiyyata siqnallar ötürür. 

Bazar infrastrukturunun yuxarıda göstərilən funksiyaları bir-biri ilə qırılmaz 

surətdə bağlıdır. Onların qarĢılıqlı fəaliyyəti nəticəsində yaranan sinerji effekti əmtəə- 
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pul axınlarının optimallaĢdırılmasmda ifadə olunur. Əmtəə-pul axınlarının hərəkətinin 

təmin edilməsi və tənzimlənməsi prosesində bazar infrastrukturu məhsullara və xid-

mətlərə ictimai tələbatlarla istehsalı onların zəruri miqyaslarda ödəməsi imkanları ara-

sında uyğunluq yaradılır. Bununla da bazar infrastrukturunun hər iki funksiyası ara-

sında əlaqəlilik təmin olunur, resursların bölgüsündə proporsionallığa nail olunur ki, 

bu da öz növbəsində, resursların və məhsulların bölgüsü ilə əlaqədar xərclərin mini-

mumlaĢdırılmasma Ģərait yaradır. 

Göstərilənlərlə əlaqədar, bazar infrastrukturu öz funksiyaları sayəsində məhz ona 

məxsus mexanizmlər vasitəsilə iqtisadiyyatın səmərəliliyinə təsir göstərir. Həmin təsir 

nəticəsində yaranan səmərəliliyi gizli səmərəlilik də adlandırmaq olar. Çünki, bu halda 

məsrəf və nəticələrin müqayisəsi metodunun müstəqim olaraq tətbiqi mümkün 

deyildir. Məsələn, yolun vəziyyətinin məhsul yığımının nəticələrinə təsirinin dəyərlən-

dirilməsinin birbaĢa hesablamalarla müəyyən edilməsi əslində mümkün olmur. 

Bütövlükdə, bazar infrastrukturu özünün funksiyaları vasitəsilə məhsulların, 

xidmətlərin, pulun və qiymətli kağızların dövriyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə nəticələri-

nə təsirinin dəyərləndirilməsinin birbaĢa hesablamalarla müəyyən edilməsi əslində 

mümkün olmur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi ədəbiyyatda bir sıra hallarda bazar infrastruktu-

runun funksiyaları onun rolu və ya bazar infrastrukturunun fəaliyyətinin səmərəsi ilə 

eyniləĢdirilir. Məsələn, bəzi iqtisadçıların fikrincə bazar infrastrukturunun yerinə 

yetirdiyi əsas funksiyalara aĢağıdakıları aid etmək olar: 

 bazar münasibətləri bazar iĢtirakçıları tərəfindən öz mənafelərinin reallaĢdirıl-

masının asanlaĢdırılması; 

 iqtisadiyyatın ayri-ayri subyektlərinin və fəaliyyət növlərinin ixtisaslaĢdırıl-

ması əsasında bazar subyektlərinin iĢinin operativliyi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi; 

 bazar münasibətlərinin təĢkilati rəsmiləĢdirilməsi; 

 hüquqi və iqtisadi nəzarətin, iĢgüzar praktikanın dövlət və ictimai tənzimlən-

məsinin asanlaĢdırılması; 

 bazarın səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün mütəxəssislərin hazırlan-

ması (3). 

Göründüyü kimi, qeyd edilən halda, əslində, bazar infrastrukturunun funksiyaları 

deyil, əsasən həmin funksiyaların reallaĢdirilmasinin baĢlıca nəticələri sadalanmıĢdır. 

Məsələyə belə yanaĢılması bazar infrastrukturunun funksiyalarının real təhlilinin 

aparılması və onların təkmilləĢdirilməsi istiqamətində səmərəli tədbirlərin müəyyən 

edilməsi baxımından əlveriĢli deyildir.Digər sistemlərdə olduğu kimi, bazar infrastruk-

turunun da funksiyalarının dolğun reallaĢdırılması onun səmərəli strukturunun 

təĢəkkülü ilə bağlıdır. BaĢqa sözlə, bazar infrastrukturunun funksiyalarına adekvat 

tərkib elementləri və onların təĢkili fomalaĢır. 

Dünya səviyyəsində baxıldığı halda bazar infrastrukturunun tərkibinə onun 

elementləri kimi həm ayrı-ayrı ölkələrin milli bazar infrastrukturları, həm də fəaliyyəti 

beynəlxalq müqavilələr və saziĢlərlə tənzimlənən ümumdünya infrastruktur element-

ləri (məsələn, Ġnternet Ģəbəkəsi, Beynəlxalq Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankı və s.) 

daxil edilir. Təhiil üçün milli səviyyənin götürüldüyü halda isə aydındır ki, milli bazar 
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infrastrukturu dünya miqyası ilə müqayisədə lokal infrastrukturdur. Eyni zamanda o 

müvafiq ölkə çərçivəsində qlobal infrastruktur kimi çıxıĢ edir. 

Bazar infrastrukturunun yerinə yetirdiyi funksiyaların məzmununa uyğun olaraq, 

onun çoxsaylı tərkib elementləri vardır.Müasir Ģəraitdə onların sırasına ilk növbədə 

aĢağıdakıları aid etmək olar: 

- əmtəə, xammal, fond, valyuta birjaları; 

-səhmdarlar, yarmarkalar və qeyri-birja vasitəçiliyinin digər formaları; 

- kredit sistemi və kommersiya bankları, 

- əmək birjası və əhalinin məĢğulluğunu tənzimləmə sisteminin digər təsisatları; 

- informasiya texnologiyaları və iĢgüzar kommunikasiya vasitələri; 

- vergi sistemi və vergi müfəttiĢliyi; 

- ticarət palataları və iĢgüzar dairələrin digər ictimai, könüllü və dövlət birlikləri; 

- gömrük sistemi; 

- ali və orta iqtisadi təhsil sistemi; 

- auditor Ģirkətləri; 

- konsaltinq Ģirkətləri və s. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, göstərilənlər bazar infrastrukturunun tərkib element-

lərinin yalnız əsas qismini əhatə edir. Ümumiyyətlə, qeyd edilən elementləri bazar 

münasibətləri doğurur. Bununla əlaqədar, həmin münasibətlərin inkiĢafı gediĢində 

bazar infrastrukturun tərkib elementləri yeniləĢir və bır qayda olaraq geniĢlənir. 

Ġnfrastrukturun quruluĢunun sistemli araĢdırılmasına nail olmaq məqsədilə onun 

tərkib elementlərinin sistemləĢdirilməsi, daha doğrusu onların elmi təsnifatının aparıl-

masına zərurət yaranır. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, bazar infrastrukturu mü-

rəkkəb sistemdir və buna görə də onun quruluĢuna müxtəlif aspektlərdən baxmaq 

mümkündür. BaĢqa sözlə, bazar infrastrukturunun tərkib elementlərinin müxtəlif me-

yarlarla təsnifatı aparıla bilər. 

Qeyd edilən sahədə iqtisadi ədəbiyyatda nisbətən geniĢ inkiĢaf tapmıĢ təsnifat, 

bazarın fəaliyyətinin təmin edilməsi vəzifələrini həll edən infrastruktur subyektlərinin 

birlikləri (bazaları) üzrə təsnifatdır. Həmin yanaĢmaya uyğun olaraq aĢağıdakı bazalar 

üzrə təsnifat aparılır: 

- Bazar infrastrukturunun təĢkilati bazası. Bu qrupa birjalar, topdansatıĢ broker, 

diler və digər vasitəçilik funksiyasını yerinə yetirən təĢkilatlar, iri istehsal birliklərinin, 

konsernlərin, maliyyə-sənaye qruplarının kommersiya strukturları, kiçik topdansatıĢ, 

habelə pərakəndəsatıĢ müəssisələri daxil edilir. 

- Bazar infrastrukturunun maddi bazası. Bu qrupa anbar və tara təsərrüfatı, nəq-

liyyat sistemləri aid edilir. 

- Bazar infrastrukturunun kredit-hesablaĢma bazası. Bu qrupa məhsulların və 

xidmətlərin reallaĢdırılması, zəruri mal ehtiyatlarının və maliyyə ehtiyatlarının yara-

dılması, habelə bazar iqtisadiyyatının müvafiq maddi-texniki bazasının yaradıl-ması 

ilə bağlı hesablaĢmaların fasiləsizliyini təmin edən bank və sığorta idarələri, kredit-

maliyyə strukturları aid edilir. 

- Bazar infrastrukturunun kadr bazası. Buraya: a) bazar infrastrukturu subyektləri 

kompleksini təĢkil edən müəssisə və təĢkilatlarının tələbatlarına uyğun müxtəlif 
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ixtisaslı mütəxəssislər; b) müvafiq ixtisaslardan olan kadrların hazırlığı və yenidən 

hazırlığını həyata keçirən təĢkilatlar; c) iĢ qüvvəsi ehtiyatlarının hazırlanması və tən-

zimlənməsini həyata keçirən təĢkilatlar aid edilir. 

- Bazar infrastrukturunun normativ-hüquqi bazası. Buraya məhsul və xidmətlərin 

reallaĢdırılması prosesində bazar təsərrüfatı subyektlərinin münasibətlərini tənzimlə-

yən və bazarda mövcud hüquq qaydalarına əməl edilməsinə və bazar tipli iqtisadiy-

yatın bütün subyektlərinin mənafelərinin nəzərə alınmasına təminat verən normalar və 

qaydalar daxildir.(4) 

Göstərilən təsnifat bazar infrastrukturunun tərkib elementlərinin onların funk-

sional təyinatları baxımından sistemləĢdirilməsini təmin edir. Bu cəhətdən, həmin 

təsnifatdan müvafiq yönümdə araĢdırmaların aparılması zamanı istifadə edilməsi 

düzgün elmi nəticələrin əldə olunmasına təminat yaradır. Eyni zamanda nəzərə almaq 

lazımdır ki, qeyd edilən təsnifat bazar infrastrukturu sisteminə ümumi yanaĢmaya 

əsaslanır. Həmin təsnifatın bazasmda iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sektorları çərçivəsində 

bazar infrastrukturu sisteminin quruluĢunun sistemli elmi təhlilinin aparılması 

mümkün deyildir. Bununla əlaqədar olaraq, bizim tədqiqatın məqsədləri baxımından 

göstərilən təsnifat araĢdırnıaların əsası kimi qəbul edilə bilməz. Fikrimizcə, iqtisadiy-

yatın sektorları çərçivəsində infrastrukturun elmi təhlili məqsədləri üçün bazar 

infrastrukturunun tərkib elementlərinin konkret bazar növləri səviyyəsində təsnifatının 

aparılması daha məqsədəuyğun hesab edilə bilər. Məsələyə göstərilən mövqedən 

yanaĢmaqla bazar infrastrukturunun tərkib elementlərini aĢağıdakı qruplar üzrə ayır-

maq olar: 

Ġqtisadiyyatın sektorlar çərçivəsində infrastrukturun elmi təhlili məqsədləri üçün 

bazar infrastrukturunun tərkib elementlərinin konkret bazar növləri səviyyəsində 

təsnifatının aparılması daha məqsədəuyğun hesab edilə bilər. 

Maliyyə bazarı infrastrukturu. Buraya bütövlükdə bank sistemi, fond birjaları, 

valyuta birjaları, broker firmaları, sığorta Ģirkətləri, auditor firmaları aid edilə bilər. 

Əmtəə və xidmətlər bazarı infrastrukturu - topdan və pərakəndə ticarət müəssi-

sələrini, auksionları, yarmarkaları, əmtəə birjalarını, ticarət evlərini, vasitəçi firmaları, 

rabitə sistemini, dövlətin bazarı tənzimləmə orqanlarını, informasiya və məsləhət Ģir-

kətlərini əhatə edir. 

Əmək bazarı infrastrukturu. Buraya əmək birjaları, iĢ qüvvəsinə tələbin dövlət 

uçotu, kadrların yenidən hazırlığının həyata keçirilməsi, miqrasiyanın tənzimlənməsi 

sistemi və digər təsisatlar aiddir. 

Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, yuxarıda göstərilən yanaĢma əsasında 

konkret bazar növündən asılı olaraq, bazar infrastrukturu elementlərinin baĢqa tərkibdə 

qruplarını da ayırmaq olar. Məsələn, istehsal amilləri (kapital, əmək və torpaq) baza-

rının infrastruktur elementlərində həm maliyyə və həm də əmək bazarına aid ünsürlər 

təmsil olunur. Belə ki, həmin qrupa müvafiq surətdə fond birjaları, bank və sığorta 

Ģirkətləri, əmək birjaları, məĢğulluq mərkəzləri kimi strukturlar daxil edilir. 

Müasir Ģəraitdə yüksək texnologiyaların, ilk növbədə informasiya texnologiya-

larının tətbiqi əsasında yeniləĢmələrin geniĢ həyata keçirilməsi ilə əlaqədar, bazar 

infrastrukturunun inkiĢafında keyfiyyət sıçrayıĢları baĢ verir. Bazar infrastrukturunun 
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bir çox tərkib elementləri əsaslı Ģəkildə modernləĢdirilir. Məsələn, fond birjalarının 

getdikcə daha çox hissəsi tam elektron olurlar. Bazar infrastrukturunun yeni elementi 

kimi, birjalarla rəqabətə girən elektron kommunikasiya və birjadan kənar elektron 

ticarət sistemləri təĢəkkül tapırlar. Bu sahədə internet texnologiyaları xüsusi rol 

oynayırlar. ġəbəkə elektron Ģirkətləri,  o cümlədən internet-mağazalar sürətlə inkiĢaf 

edirlər. Ġnteqrasiya prosesləri və dünya iqtisadiyyatının qloballaĢması birja ittifaqları-

nın və alyanslarının formalaĢmasını (həm qlobal və həm də regional miqyaslarda) 

stimullaĢdırır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas 

sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsinin baĢlıca istiqamətləri‖nin təsdiqi və bundan irəli 

gələn məsələlər haqqında‖ 2016-cı il 16 mart tarixli 1897 nömrəli sərəncamı ilə 

müəyyən edilmiĢ vəzifələrin icra edilməsi məqsədilə ―Azərbaycan Respublikasında 

telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkiĢafına dair Strateji Yol 

Xəritəsi‖-ndə deyilir ki, Biznes subyektlərinin, xüsusilə də KOS subyektlərinin, 

rəqəmsal mühitə keçidi üzrə tədbirlərin tərkib hissəsi kimi, onların ―B2B‖ (―business 

to business‖) xidmət platformalarından daha çox istifadə etməsinin stimullaĢdırılması 

böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir (1). 
 

Ədəbiyyat siyahısı: 
 

1. ―Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsi‖ 

2016-cı il, 06 dekabr. 

2. Ġbrahimov Ġ.H., Aqrar sahələrin iqtisadiyyatı. Bakı 2016. 655 s. 

3. Инфраструктура товарногого рынка. Экономика 1997 №10.с64-75 

4. Васильева Е.В., Формирование инфраструктуры современного агропро-

довольственного рынка. Саратов 2010.74 с. 

5. Орешин В.П., Планирование производственной инфраструктуры: 

комплексный подход - Москва. Экономика. 1986.144 с. 

6. Маневич В.Е., Одесс В.И., Селезнева Л.А., 1998. Рыночная Инфрас-

труктура и Платежеспособный Спрос В Российской Экономике. Москва. 1998 

7. Федько В. П., Федько Н. «Инфраструктура товарного рынка». 2000. с 512. 

 

 

Pənahov Azər, 

iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, 

Bakı Biznes Universiteti 

 

ĠNSAN KAPĠTALININ FORMALAġMASI VƏ  TƏHSĠLDƏ 

ĠNNOVASĠYALARIN ROLU  

 

Dövlətin ən qiymətli sərvəti insan kapitalıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti Ġlham Əliyev demiĢdir: "Ġqtisadi inkiĢaf sürətinə görə Azərbaycan qabaqcıl 

ölkələr sırasındadır. Biz bu maddi dəyərləri, iqtisadi potensialımızı insan kapitalına 

çevirməliyik. Çünki insan savadı, biliyi onun gələcək həyatını müəyyən edir, ölkənin 

hərtərəfli inkiĢafına xidmət edir və beləliklə, ölkənin intellektual potensialı möhkəm-

https://www.ozon.ru/context/detail/id/5023280/
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lənir. Bu gün vaxt gəlibdir ki, biz məhz bu sahəyə sərmayələr qoyaq". Ġnsan inkiĢafı-

nın mühüm tərkib hissələrindən ən əsası təhsildir. Ġnsanın inkiĢaf indeksində əsas 

komponent sayılan təhsil insan kapitalının reallaĢması istiqamətində mühüm rol 

oynayır. ―Təhsil həyata hazırlıq deyil, təhsil həyatın özüdür‖ (Con Dyui). ―Ġqtisa-

diyyat‖ dərsliyində iqtisadçı alimlər P.A.Samuelson və Vilyam D.Nordahusun qeyd 

etdiyi kimi, insan kapitalını "təhsil və ixtisaslı hazırlığa qoyulmuĢ kapital sayəsində 

iĢçi qüvvəsində toplanılmıĢ texniki bilik və bacarıqlar ehtiyatı" kimi qiymətlən-dir-

miĢlər. Təhsilə, ixtisaslı kadr hazırlığına və elmə kapital qoyuluĢu vasitəsilə insan 

kapitalının gerçəkləĢməsini reallaĢdırmaq olar. 

 Ġqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı almıĢ Çikaqo universitetinin professoru Qari 

Stenli Bekkerin 1964-cü ildə nəĢr etdirdiyi ―Ġnsan kapitalı‖ kitabına görə, iĢçi insan 

kapitalı ilə, yəni onun bilik ehtiyatları ilə müəyyən edilir. Ġnsan kapitalının fiziki 

kapitaldan əsas fərqi onun öz daĢıyıcısı olan Ģəxsdən ayrılmaz olmasından ibarətdir. 

Bu  kapital, nə satıla, nə də vərəsəlik qaydasında verilə bilməz. Ġnsan kapitalı malik 

olduğu xüsusiyyətlərə görə ümumi və xüsusi olur. Lakin insan kapitalının əsas 

xüsusiyyəti isə elm və təhsildir. ―Xüsusilə nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, ölkənin və 

bütövlükdə cəmiyyətin inkiĢaf səviyyəsini və iqtisadi tərəqqisini dövlətin malik olduğu 

təbii sərvətlərindən daha çox onun təhsilinin, elminin inkiĢaf səviyyəsi müəyyən edir. 

Müasir dövrdə bu mühüm sosial-iqtisadi məsələnin həlli ön plana keçir və xüsusi 

aktuallıq kəsb edir. Çünki elmi-texniki tərəqqinin və elmi-texniki inqilabın nəticələri, 

əhalinin bilik səviyyəsi, onların texniki bilik və bacarıqlara yiyələnməsi əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsinin və bütövlükdə ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafının baĢlıca 

və əsas təminatçısı kimi çıxıĢ edir. Bütün bunlar insan vasitəsilə və insan fəaliyyəti ilə 

reallaĢdırıldığına görə insanın özünün texniki bilik və bacarıqlar ehtiyatının forma-

laĢmasına xüsusi diqqət yetirilməli, onun təhsil alması və ixtisas hazırlığı üçün dövlət 

tərəfindən, habelə bütün mənbələrdən ayrılmıĢ vəsaitin - kapitalın, insan kapitalının 

həcmi və kəmiyyəti daim çoxaldılmalıdır. Ġqtisadi artım üçün elə bir dövr gəlib 

çatmıĢdır ki, bütün kapital, investisiya qoyuluĢlarından istifadənin önündə, onlardan 

istifadədə insan kapitalı baĢlıca yer tutmalıdır‖[1] . 
―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖nın təs-

diq edilməsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr 
tarixli 13 nömrəli sərəncamının 2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə, 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategi-yası‖nın 
həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı‖ təsdiq edilməsi  qərarını vermiĢdir. Burada 
səriĢtəyə əsaslanan Ģəxsiyyətyönlü təhsilin inkiĢaf pillələrindən, insan resurslarının 
müasirləĢdirilməsi, innovativ təlim metodları, yeni sistemlərin qurulması və inkiĢafı 
üçün inklüziv təlim metodologiyasının yaradılması ehtiva olunur. 

Təhsildə beynəlxalq təcrübə əsasında müasirləĢmə, Ģəffaf və səmərəli idarəetmə 
mexanizmlərinin yaradılması təhsilin keyfiyyətinin təminatı və təhsil sistemində 
müasir tələblərə uyğun təhsil infrastrukturunun yaradılması ilkin istiqamət  kimi 
müəyyənləĢdirilir. Təhsil problemlərini araĢdırarkən C.R.UolĢ qeyd edirdi ki: ―Ser 
Uilyam Pettinin dövründən etibarən bir çox iqtisadçılar insanı qeydə alınmıĢ kapital 
kateqoriyasına daxil etmiĢlər. Çünki kapital kimi insanda istehsal üçün xərc tələb edir 
və bu xərclərin mənfəətlə qaytarılması üçün xidmət göstərir. Bu nəticə ümumi 
baxımdan verilir. Münasibətlər kapitalda olduğu kimi bütün insanlar üçün, təlim və 
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təhsil üçün olan bütün xərclər isə onun dəyəri kimi müəyyən edilir‖ [2, s. 255]. 
Bu istiqamət təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyaları-

nın əsaslı təlim metodologiyasına uyğun infrastrukturun yaradılması, təhsil müəssisə-
ləri Ģəbəkəsinin rasionallaĢdırılması, distant təhsil və s. kimi yeniliklərin yaradılmasına 
Ģərait yaratdı. 

Təhsilin maddi-texniki təminatı istiqamətində Azərbaycan Respublikasında iqti-
sadi cəhətdən dayanıqlı və dünyanın aparıcı təhsil sistemlərinin standartları ilə eyni 
səviyyəyə uyğun təhsil sistemi maliyyələĢdirilir və Təhsilin ĠnkiĢafı Fondunun yara-
dılmasını nəzərdə tutur. Təhsil sahəsinin maliyyələĢdirilməsi insan kapitalının inkiĢafı 
mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri edir.  

―Ġnsan inkiĢafı, fərdlərin ən ümdə ehtiyaclarını qarĢılaya bilmələrini, sağlam bir 
mühitdə dünyaya gəlmələrini və böyümələrini, təhsil yoluyla özlərinin və mənsub 
olduqları ictimaiyyətin inkiĢafına dəyər qatmalarını ifadə edir. Bütün bu faktorlar 
həyat səviyyəsinin göstərgələri kimi qəbul edilir. Məhz insan inkiĢafı həyat səviy-
yəsinin yaxĢı olmasından asılıdır‖ [3]. 

―Ġnsan kapitalı nəzəriyyəsinin tərəfdarlarının fikrincə, U.Farr, L.Dublin və 
A.Lotkanın əsərləri insan kapitalı və ya onun komponentlərinin ölçülməsi metodları ilə 
məĢğul olan alimlər üçün istinad nöqtəsi hesab olunur. L.Dublin və A.Lotka tərəfindən 
əmək haqqının kapitallaĢdırılması (saxlanma üçün həm xalis, həmçinin ümumi xərclər) 
metodunun təhlili aydın, lakonikdir və bu metodun ən yaxĢı təfsiri hesab olunur. Eyni 
zamanda bu yanaĢma ilə əlaqədar olaraq məlum çətinliklər meydana çıxır. Hesablama 
üçün lazım olan məlumatlar olduğu təqdirdə bu metod daha dəqiq nəticələr verir. 
Həqiqətən də, bu müəlliflər tərəfindən hazırlanmıĢ insanın əmək qabiliyyətlərinin 
iqtisadi əhəmiyyətinin (və ya insan kapitalının) qiymətləndirilməsi metodları texniki 
cəhətdən mükəmməldir və real informasiya olduğu təqdirdə təcrübədə istifadə 
olunması üçün yararlıdırlar‖ [4.,122]. 

Beləliklə, nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, inkiĢaf etmiĢ ölkələrin təcrübəsindən 
aydın olur ki, təhsildə idarəetmənin ictimailəĢməsi prosesi sürətlənməkdədir. Son illər 
aparılan sosial-iqtisadi siyasət, gerçəkləĢdirilən islahatlar və geniĢmiqyaslı infra-struk-
tur layihələri sosial-iqtisadi həyatın yenidən qurulması və davamlı inkiĢafı nəticəsində 
ölkədə yüksək inkiĢafa nail olunmuĢdur. Təhsil sisteminin institusional əsasları, 
infrastrukturu və insan resursların inkiĢaf etdirilməsi, rifahın yaxĢılaĢması, həmçinin hər 
bir fərdin həyatının daha yüksək səviyyədə qurulması üçün zəmin yaradır.  
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FAĠZSĠZ MALĠYYƏ BAZARLARININ ĠDARƏ EDĠLMƏSĠNƏ 

AZƏRBAYCANLI ALĠMLƏRĠN ELMĠ YANAġMALARI 

 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu və memarı Ümummilli Lider 

Heydər Əliyevin Ġslam iqtisadi idarəetmə sistemində irəli sürdüyü konsepsiya bu gün 

beynəlxalq miqyaslı əhəmiyyət daĢımaqdadır. Belə ki, bu böyük insan beynəlxalq 

miqyaslı düĢüncələrində müasirləĢməyə xüsusi önəm versə də, bunun milli-mənəvi 

dəyərlərin, tarixi adət və ənənələrin zəifləməsi hesabına olmasının əleyhinə olmuĢdur. 

Ümummilli Lider Heydər Əliyev dəfələrlə öz çıxıĢlarında söyləmiĢdir: «Dinimiz-

mütərəqqi dindir və Ġslam bunu əsrlər boyu sübut etmiĢdir; bu dinin ümumbəĢəri 

əhəmiyyəti vardır».  

Ümummilli Lider Heydər Əliyev böyük siyasi xadim olmaqla bərabər, həm də 

güclü analitik təfəkkürə malik olan alim idi; həqiqi demokratiyanı, insan azadlıqlarını 

və hüquqlarını, bu məfhumlar altında gedən siyasi oyunlardan bacarıqla ayırd edir və 

yeri gəldikcə, bəzi neqativ təzahürlərlə bağlı narahatlığını da gizlətmirdi. Buna görə də 

Ümummilli Lider Heydər Əliyev Ġslamla müasirlik arasında heç bir ziddiyyət görmür, 

əksinə müasir dünyanın problemlərini, haqq-ədalət, bərabərlik, insan ləyaqətinə ehti-

ram kimi islami prinsiplər əsasında həll etməyin mümkünlüyünü hər dəfə vurğulayırdı. 

Ümummilli Lider Heydər Əliyev ölkənin islamla münasibətini düzgün və sağlam 

müstəvidə həll etməyi zəruri hesab edirdi. Bununla bağlı bir neçə məqamı ümumi-

ləĢdirmək olar: 

1. Ġslam Azərbaycan xalqının dini etiqadı olmaqla milli mədəniyyətinin tərkib 

hissəsidir. 

2. Ġslam cəmiyyətin milli, əxlaqi və mənəvi bütövlüyünün önəmli amili kimi 

çıxıĢ edir. 

3. Müasir dövrdə dövlətin münasibətlərinin düzgün tənzimlənməsinə ehtiyac 

duyulur. 

4. Dinlər və xalqlar arasında anlaĢma və dialoq yeni beynəlxalq Ģəraitin əsas 

tələblərindən biridir. 

Ümumiyyətlə, islam Azərbaycan xalqının çox önəmli və zəngin milli-mənəvi 

atributu sayılırdı və bu ölkənin beynəlxalq aləmdə gerçək siyasi, iqtisadi müstəqilliyini 

qoruması, öz milli simasını və varlığını saxlaması üçün həmin zəngin xəzinəyə 

müraciət etməsi lazım gəlirdi. Ümummilli Lider Heydər Əliyev bütün iĢlərdə olduğu 

kimi, burada da, həm məsələnin nəzəri cəhətlərini bilən, onu düzgün həyati məcraya 

istiqamətləndirən rəhbər, həm də onun icra mexanizmini tənzimləyən praktik bir 

dövlət xadimi kimi fəaliyyət göstərmiĢdir.  

O, Ġslamın müasir Azərbaycan cəmiyyətində tutduğu yeri açıb göstərmək, 

məqsəd və məramını lüzumsuz yad ideoloji cərəyanların, qeyri-ənənəvi dini firqələrin 

və missioner təĢkilatların pozucu fəaliyyəti və təxribatlarının qarĢısını almaq üçün 

ölkədə dini iĢləri tənzimləmək, dövlət-din, müasirlik-din münasibətlərini sağlam bir 

müstəvidə qurmaq üçün müdrik addımlar atdı. Ġslam mənəvi cəhətdən sağlam insan-
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ların və sağlam cəmiyyətin qaynağıdır. Sağlam cəmiyyət isə güclü və sarsılmaz dövlət-

çiliyin əsas sütunudur. Sağlam cəmiyyəti və güclü dövləti olan xalq bütün problemləri 

həll etməyə, öz iĢıqlı gələcəyini qurmağa, müasir dünyanın inkiĢaf və tərəqqi karva-

nına qoĢulmağa qadirdir. Heydər Əliyev məhz Ġslamın əxlaqi-mənəvi dəyərlərinin nə 

qədər yüksək, bəĢəri və kamil olduğunu nəzərə alaraq xalqının həmin dəyərlərdən 

faydalanmasını zəruri sayırdı. O, çox yaxĢı bilirdi ki, Ġslam azərbaycanlıların ruhi-

mənəvi bütövləĢməsində mühüm rol oynamıĢ, oynamaqdadır və oynayacaqdır. 

Azərbaycan rəhbəri Ġslamı milli mədəniyyətin ayrılmaz tərkib hissəsi saymıĢdır. 

Ġslamın ümumbəĢəri mənəvi əhəmiyyətini önə çəkərək, yəni bu mədəniyyəti təkcə 

azərbaycanlılar və baĢqa müsəlmanlar üçün deyil, bütün bəĢəriyyət üçün yüksək 

mənəvi dəyərlər xəzinəsi hesab etmiĢdir. Azərbaycan Ġslam aləminin, Ġslam dünyası 

isə bütün bəĢəriyyətin bir parçasıdır və bunlar arasında üzvi bağlılıq vardır. Məsələyə 

qlobal yanaĢsaq, görərik ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyev islam mənəviyyatını 

bütün bəĢəriyyət üçün nümunə saymıĢdır. 

MəĢhur Azərbaycan filosofu və alimi professor Maqsud Fərhadoğlunun vicdan 

azadlığının konstitusiya prinsipləri, cəmiyyət miqyasında milli-mənəvi saflaĢdırıcı 

əhəmiyyəti və azadfikirlilik məsələlərinə həsr etdiyi «DinĢünaslığın əsasları» adlı 

kitabı bu sahədə yazılmıĢ ən qiymətli əsərlərdəndir. Kitabda Ġslamın elmə olan müsbət 

münasibətini islam ölkələrində uzun əsrlər boyu alimlərin tutduğu Ģərəfli mövqedə əks 

olunur. Ġslam cəmiyyətində alimə, müəllimə olan hörmət və məhəbbət, bəlkə də baĢqa 

heç bir ölkədə olmamıĢdır: alim ağsaqqaldır, tərbiyəçidir, yol göstərəndir. Təkcə onu 

söyləmək kifayətdir ki, Quranı-Kərimə görə alim bilik və tərbiyənin vəhdətinin təcəs-

sümüdür. Ġslamda hətta alimin müharibədə iĢtirak etməkdən azad edilməsini nəzərdə 

tutur. Ġslam idarəetməsində elmə müsbət münasibətinə dair Həzrəti Məhəmmədə 

(s.ə.s.) istinadən çox saylı rəvayətlər, hədislər vardır. Həmin hədislərin birində qeyd 

olunur ki, elm öyrənmək yolunda atılmıĢ hər bir addım Bədr və Uhud döyüĢündə həlak 

olmuĢ müsəlmanların Ģəhidliyi qədər savab iĢdir. Alim və abidin nisbəti müqayisə-

sizdir: alim günəĢdirsə, abid ulduzdur.  

Yeni iqtisadi münasibətlər Ģəraitində Azərbaycanda faizsiz maliyyə bazarlarının 

idarəetmə sistemini ilk dəfə elmi əsaslarla tədqiq etmiĢ Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Əbdülqafur Əminulla 

oğlu Zərgərov (1929-1999) olmuĢdur. Onun «Ġslam iqtisadiyyatı» adlı kitabında islam 

iqtisadiyyatın elmi-nəzəri və metodoloji əsasları, islam iqtisadi doktrinası və onun 

dünyaya inteqrasiya edilməsi istiqamətləri geniĢ Ģərh olunmuĢdur. 

Faizsiz maliyyə bazarlarının idarəetmə sistemində professor Ə.Ə.Zərgərovun 

araĢdırmaları əvəzsizdir. Belə ki, Ġslam ölkələrinin sosial-iqtisadi inteqrasiyasında 

faizsiz maliyyə bazarlarının yeri və rolu böyük əhəmiyyət kəsb edir. Professor 

Ə.Ə.Zərgərova görə Ġslam ölkələrində, ilk növbədə Yaxın və Orta ġərqdə faizsiz 

maliyyə bazarlarının meydana gəlməsinin səbəbləri əsasən aĢağıdakılardan ibarətdir: 

- Neft-qaz gəlirlərindən gələn maliyyə vəsaitlərin köməyi ilə milli iqtisadiyyatı 

inkiĢaf etdirilməsi üçün geniĢ maliyyə-kredit idarələri Ģəbəkəsinin yaradılmasına 

ehtiyac duyulması; 

- Ġslamda pul kapitalı sahiblərinin riba (borc faizi) almasının haram buyrulması 
və əksinə, pul kapitalının hər hansı əməliyyatdan götürülən mənfəətə Ģərik olmaq 

formasında tətbiq etməyə icazə verilməsi; 
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- Ġslam cəmiyyətinin həqiqi ədalət üzərində qurulmuĢ özünəməxsus idarəetmə 

modelinin Qərb idarəetmə modelinə qarĢı qoymağa cəhd göstərilməsi. 

Faizsiz maliyyə bazarlarının idarəetmə sistemi üzrə tədqiqat aparmıĢ Professor 

Əbdülqafur Əminulla oğlu Zərgərovun fikrincə borc faizi almaq ona görə ədalətsizlik 

sayılır ki, sosial-iqtisadi sistem təsərrüfat fəaliyyətinin qabaqcadan nəzərdə tutulmuĢ 

nəticələrə nail olacağına təminat verə bilmir, buna görə də, riba alınması pul kapita-

lının sahibi ilə sahibkarı bərabər olmayan vəziyyətdə qoymaqdadır. Burada sahibkar 

zərərə düĢmək təhlükəsinə məruz qalır, bir növ istismar obyektinə çevrilir. 

Məlum olduğu kimi, riba qadağasının əsasını təĢkil edən iĢin nəticəsi üçün faizsiz 

maliyyə bazarlarının iĢçi heyətinin birgə daĢıdığı kollektiv məsuliyyət prinsipi islam 

iqtisadiyyatının formalaĢmaqda olan nəzəriyyəsinin əsasında durur. Burada fəhlələr 

sahibkarlarla birgə mənfəətin bölüĢdürülməsində birgə iĢtirak edir və faizsiz maliyyə 

bazarları zərərlə iĢləsə riskə getmiĢ olduqlarını bilirlər. Belə ki, əməkdaĢlıq faizsiz 

maliyyə bazarlarının nəzəri-praktiki və iqtisadi modelinin çox mühüm anlayıĢıdır. Bu 

model müvafiq nəzəriyyəçi və praktiklərin faizsiz maliyyə bazarlarına verdiyi müsbət 

qiyməti baĢa düĢmək üçün zəruridir. 

Faizsiz maliyyə bazarlarının fəaliyyəti dövründə əldə edilmiĢ təcrübə müəyyən 

çətinliklərə baxmayaraq, ümumiyətlə, müsbət qiymətləndirilir. BaĢqa sözlə ifadə etsək, 

təsbit edilmiĢ borc faizinin islamda qəbul edilmiĢ və təsərrüfat təcrübəsində qismən 

sınaqdan çıxmıĢ prinsiplərlə əvəz edilməsi bu prinsiplərin yaĢamağa qabil olduğunu və 

müasir iqtisadiyyatın tələbatına uyğunlaĢa bildiyini sübut edir. Ġslam maliyyə menec-

mentinin bənzərsiz spesifik cəhətləri mövcuddur. Bunlar islamın tələblərinə əsaslanan 

funksional xüsusiyyətlərdən irəli gəlir. Məsələn, faizsiz maliyyə bazarları adi aktiv və 

passiv maliyyə əməliyyatları aparmaqla yanaĢı, sosial fond da yaradırlar. Bu fondun 

mənbəyi zəkatdır. Fonddan xeyriyyə məqsədləri üçün istifadə edilməsi ona sosial-

iqtisadi əhəmiyyət qazandırır.  

Ona görə faizsiz maliyyə bazarlarında maliyyə-uçot sistemi aĢağıda qeyd olun-

muĢ istiqamətlərdə həyata keçirilir: 

1. Əmanətlərin minimum məbləği çox aĢağı olan gəlirsiz hesabların aparılması; 

Bu hesablardan əmanətlər istənilən vaxt götürülə bilər. 

2. Mənfəətə Ģərik olmaq hüququ verən əmanətlərin hesablanması; Bu hesab-

lardan əmanətlər ildə bir dəfə, yaxud daha qısa müddətdə götürülə bilər. 

3. Sosial xidmət hesabların (ianə də daxil olmaqla) aparılması; Bu hesablardan 

əmanətlər son dərəcə nadir hallarda götürülür. Nəticə etibarilə belə hesab edilir ki, 

göstərilən faizsiz maliyyə bazarlarında həm əmanətçilər, həm də səhmdarlar üçün 

mənfəət çox olmalıdır.   

Professor Ə.Ə. Zərgərovun ―Ġslam iqtisadiyyatı‖ adlı monoqrafiyası onun iqtisad 

elminə ən layiqli töhfələrindən biri kimi qiymətləndirilir. ―Ġslamın torpağa və ondan 

istifadə edilməsinə münasibəti‖, ―Ġslamın sərvətə və mülkiyyətə münasibəti‖, ―Əməyə 

və əmək haqqına dair Ġslam konsepsiyası‖, ―Ġslamın iqtisadi doktrinası‖, ―Müsəlman 

ölkələrinin iqtisadi inteqrasiyası‖ və s. silsilə yazıları bu gün də olduqca dəyərli əsərlər 

sayılır. Professor Ġslamın iqtisadi doktrinasını bilməyi çox əhəmiyyətli sayırdı. O, 

göstərirdi ki, son illərdə Ġslamın iqtisadi doktrinası ―Ġslam iqtisadiyyatı‖ adlanan yeni 

modelin əsası kimi dünya ictimaiyyətində maraq doğurmuĢdur. Ġslamın iqtisadi 

konsepsiyası Ġslam sistemi hüdudları daxilində əsaslandırılmıĢ və dərk edilmiĢ azad 
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fəaliyyət qaydalarının məcmusudur. 
Yeni bazar münasibətlər Ģəraitində faizsiz maliyyə bazarlarından danıĢarkən 

qeyd etmək lazımdır ki, əgər Qurani-Kərimdə yazılanlara əməl edilərsə, maddi müna-
sibətləri islam ideyası müəyyənləĢdirərsə, deməli, islam iqtisadiyyatını təĢkil etməkdən 
ötrü əvvəlcədən onun mükəmməl nəzəriyyəsini və fəlsəfi əsaslarını iĢləyib hazırlamaq 
tələb olunur. Onlar bir tərəfdən insanın və cəmiyyətin həyatının mənası haqqında 
suallara islamın verdiyi fundamental cavabları əks etdirməli, digər tərəfdən müasir 
həyatın mühüm xüsusiyyətlərinin dərk edilməsinə kömək göstərməlidir. 

Bildiyimiz kimi, faizsiz maliyyə bazarlarının idarəetmə sistemi tam mənası elə 
bir cəmiyyətdə reallaĢa bilər ki, orada islam ənənələri bütünlüklə və tamamilə dərk 
edilmiĢ olsun və gündəlik həyatda əldə rəhbər tutulsun.  

Yeni bazar münasibətlər Ģəraitində Azərbaycanda faizsiz maliyyə bazarlarının 
idarəetməsini ilk dəfə nəzəri və kompleks Ģəkildə tədqiqatını iqtisad elmləri doktoru, 
professor Hacı Məhəmməd Həsən Xanlar oğlu Meybullayev (1948-2014) tərəfindən 
iĢlənilmiĢdir. Onun iri həcmli «Ġslam iqtisadiyyatı» adlanan monoqrafiyasında islamın 
nəzəri və idarəetmə məsələləri geniĢ Ģərh olunmuĢdur.  

Faizsiz maliyyə bazarlarının idarəetmə sistemi hər Ģeydən əvvəl müsəlman hüquq 
konsepsiyasının, eləcə də Ģəriətin maliyyə-kredit sistemi ilə bağlı olan hökmlərlə 
əlaqədardır. Bildiyimiz kimi, ilkin islamın meydana gəldiyi məkanın özü və aparılan 
əsas təsərrüfat fəaliyyəti olan ticarət istər-istəməz külli miqdar əmtəə və pula olan 
tələbatı artırmıĢdır. Lakin faizsiz maliyyə bazarlarının idarəetmə sistemi formalaĢdıqca 
maliyyə-kredit mexanizminin islam iqtisadi-idarəetmə prinsipləri ilə uzlaĢması prosesi 
getmiĢdir. Birmənalı olaraq faizin alınması və verilməsi Qurani-Kərimdə göstərilən 
ayələrlə qadağan edilmiĢdir. Lakin islam insan əməyinin tətbiqi ilə əldə edilən halal 
buyurmuĢdur. Mənfəət o Ģəraitdə mənimsənilə bilinər ki, onun əldə olunmasında 
mübadilə və istehsal prosesi getmiĢdir. Bu baxımdan, ticarətin və istehsalın geniĢ-
lənməsi islamda bəyənilən mühüm istiqamət olmaqla, eyni zamanda əldə olunan pul 
kütləsinin yığılıb saxlanılması pislənilən cəhət kimi nəzərdə tutulmuĢdur. Ona görə də 
islam ölkələrində ticarətin geniĢlənməsi, onun pul resursları ilə qovuĢmasını təkidlə 
qarĢıya qoymuĢdur.  

Beləliklə, ticarətin və pul resurslarının birləĢməsi, Ģıriətə əsasən hər iki tərəfin 
qarĢılıqlı razılaĢması əsasında «pulun və əməyin» qovuĢması baĢ verə bilər. Burada 
mübadilə prosesində iĢtirak edənin ixtisası, səriĢtəsi, iĢgüzarlığı əsas götürərək, pula 
olan ehtiyac müəyyən edilir. Pul sahibi iĢgüzar Ģəxslə razılaĢaraq birlikdə fəaliyyət 
göstərir. Əldə edilən mənfəətin səviyyəsi, əvvəlcədən müəyyənləĢmə prinsipi əsas 
götürülmür. Aparılan ticarət fəaliyyətindən, mübadilə prosesindən asılı olaraq mən-
fəətin səviyyəsi müəyyən olunur. Ondan sonra isə qarĢılıqlı razılaĢma müqaviləsinə 
əsasən mənfəətin bölgüsü baĢ verir. Belə Ģəraitdə ticarətlə bağlı bütün məsrəflər nəzərə 
alınaraq, mənfəətin ümumi məbləğindən çıxılır.   

Yeni iqtisadi münasibətlər Ģəraitində iqtisadi aktivlik amili kimi çıxıĢ edən 
maliyyə-kredit münasibətləri faizsiz maliyyə bazarlarının idarəetmə sistemində aĢağı-
da qeyd olunmuĢ istiqamətlərdə xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılır: 

- Mübadilə prosesindən pul resurslarını çıxartmaqla, məcmu tələbin məhdud-
laĢdırılması; 

- Məcmu təklifin artım prosesinin qarĢısının alınması;    
- Pulun xərclənməsi ilə ələ gəlir əldə etmək mümkünlünlüyü olduğu halda, ondan 

heç nə əldə olunmaması; 
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- Pul sahibi həmin vəsaitini əmtəə ibadətinin, xüsusən zəkat, xüms verilməsinə 
cəlb edilməməsi. 

Beləliklə, fərdi fəaliyyətlə bağlı yığım prosesi ictimai rifahı nəinki yaxĢılaĢdırır, 
əksinə onu tədricən məhdudlaĢdırır. Sosial-iqtisadi fəaliyyətə cəlb olunmayan maliyyə 
resurslarının məbləği artdıqca cəmiyyətdə həmiĢə yoxsullaĢma prosesi dərinləĢir və 
mürəkkəb hal alır.    

Nəticədə bir qism faizsiz maliyyə bazarlarının idarəetmə sistemi ilə bağlı tədqi-
qat aparan tədqiqatçılar aĢağıda qeyd olunmuĢ istiqamətlərdə yanaĢmaları irəli sür-
müĢdür: 

- Faizin haram olmasını nəzərə almaqla yeni baxıĢla yanaĢmağa cəhd etməklə 
onun modernləĢdirilməsi mexanizminin irəli sürülməsi; 

- ġəriətin müəyyən etdiyi qaydalar əsasında islam bank sisteminin yaradılmasına 
cəhd göstərilməsi. Professor M.H.Meybullayev öz araĢdırmalarında faizsiz maliyyə 
bazarlarının idarəetmə sisteminin inkiĢaf proqramlarını aĢağıda qeyd olunmuĢ istiqa-
mətlərdə həyata keçirilməsini məqsədə uyğun hesab etmiĢdir: 

- Ümumi rifahın təmin olunması; 
- Yoxsulluğun aradan qaldırılması; 
- Sərbəst fəaliyyət göstərmək üçün bərabər iqtisadi Ģəraitin yaradılması; 
- Gəlirlərin bölgüsündə və sərvətlərin mənimsənilməsində ədalətin təmin olun-

ması; 
- Fərdi inkiĢaf potensialının mərhələlər üzrə nəzərə alınması. 
Professor öz araĢdırmalarında faizsiz maliyyə bazarlarının idarəetmə sisteminin 

inkiĢafına Ģərait yaradılmasını aĢağıda qeyd olunmuĢ istiqamətlərdə həyata keçirilmə-
sini Ģərh etmiĢdir: 

- Ġslamın dəyiĢilən zamana, iqtisadi mühitə uyğun gəlməsi; 
- Ġslamda qeyri-adi müxtəlif fərqli milli ərazi xüsusiyyətlərinin inteqrasiya olun-

masına üstünlük verilməsi; 
- Sosial-iqtisadi inkiĢafa təminat verən və islam mənəvi dəyərlərinə xələl gətir-

məyən elementlərin insanların davranıĢında tətbiq olunması; 
- Təriqət və məhzəb müxtəlifliyinin olmasına baxmayaraq, islamda vahid mənəvi 

birliyin mövcud olması və qorunması prinsiplərinə əməl olunması; 
- Ġslam sivilizasiyasının dinamik və sintezli xarakterdə olması, dini-mənəvi də-

yərlərin möhkəmlənməsinə aid olanları hər Ģəraitdə qəbul etməsi, lakin hər cür fərdi 
sərbəst inkiĢafı ləngidən elementlərini rədd etməsi.     

O, öz monoqrafiyasında faizsiz maliyyə bazarlarının idarəetmə sistemi haqqında 
danıĢarkən müasir Ģəraitdə dövlətin idarəetmə sistemini xüsusi qeyd etməyin vacib-
liyini vurğulayırdı. Çünki iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif davranıĢ qaydalarının tənzim-
lənməsi, nizamlanması bilavasitə mövcud olan idarəetmə sistemi ilə həyata keçirilir. 
Ġdarəetmə sistemi iqtisadı fəaliyyətin istiqamətini, qarĢıya qoyulan məqsədlərin əldə 
olunmasını təmin edir. Ġslam iqtisadiyyatında idarəetmə sistemi də mənəvi dəyərlərin 
meyarı ilə formalaĢır, Ģəriət hökmləri ilə tənzimlənir və dəyiĢilən davranıĢ qaydaları ilə 
nizamlanır. Belə ki, bir qayda olaraq idarəetmə sistemi inandırma, məcburetmə, ma-
raqoyatma və əməletmə prinsiplərinə əsaslandığına görə hər bir dövlət, ölkənin 
iqtisadiyyatına müdaxilə etmə səviyyəsini müəyyən edir. Ġslam iqtisadiyyatın idarə 
olunması üçün inandırma, məcburetmə prinsipləri bilavasitə dini mənəvi dəyərlərdən 
irəli gəldiyinə görə daha çox maraqoyatma və əməletmə prinsipləri üstünlük təĢkil 
edir. Məhz bununla əlaqədar olaraq dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə səviyyəsi müəy-
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yən olunur. 
Azərbaycanın görkəmli iqtisadçı alimləri professor Hacı Ġsmayıl Əli oğlu Feyzul-

labəyli və professor Əvəz Ġslam oğlu Bayramovla birlikdə yazdıqları «Ġslam (sosial-
iqtisadi münasibətləri)» elmi monoqrafiyasında iqtisadi həyat, əmək, kapital, ticarət, 
idarəetmə, iqtisadi-sosial demokratiya, sosial-iqtisadi mühafizə, ictimai Ģüurun saflaĢ-
dırılması və s. məsələlərin həlli Ģərh olunmuĢdur. Həmçinin monoqrafiyada Ġslam 
idarəetməsini Ģərtləndirən mühüm amillərdən biri də onun cəmiyyətin hüquqi qanun-
larına əsaslandırmasıdır-məmləkətin konstitusiyasına, dövlət hüquqi qanunlarına, bir 
də ki, hər bir idarəedənin həmin qanunlara söykənmiĢ, özünün iĢgüzar fəaliyyəti və bu 
fəaliyyətin nəzəri və təcrübi nəticələrindən əldə edilən, necə deyərlər «özfəaliyyətinin 
əməli göstəriĢləridir». Bununla bağlı, öncədən qeyd edək ki, Ġslam özünün ilk yaradı-
lıĢından sonrakı bütün tarıxı Ģəraitlər və dövrlər üçün dəyiĢilməz və inkar edilməz 
həqiqət kimi qəbul etdiyi ehkamı, yəni hər bir nəzəriyyənin əsas qanununu-Cənab-
Allahın iradəsini ən ədalətli və müsavatı təsbit edən qanunvericiliyin əsas və yeganə 
mənbəyi sayılır. Bu baxımdan, Ġslam idarəetməsində qanun, cəmiyyət və təfəkkür 
hadisələrinin obyektiv, ümumi və mühüm, zəruri və təkrarlanan, bu hadisələrin inkiĢaf 
istiqamətlərini müəyyənləĢdirən əlaqələri və münasibətləri ifadə edən kateqoriyadır. 
Ġstər kainatda istərsə də bəĢər cəmiyyətində mövcud əlaqə və münasibətlərin qanun 
olması üçün bunlar ayrılıqda və ümumən həmin əlamətlərin hamısına malik olmalıdır. 
Bu əlamətlər ancaq vəhdət halında qanunun zəruri və məqbul əsasını təĢkil edir. 
Cəmiyyət və bununla bağlı, iqtisadi-təsərrüfat, o cümlədən bazar iqtisadiyyatı və 
təfəkkür hadisələrinin inkiĢafı istiqamətini müəyyənləĢdirən əlaqələri ifadə edən 
qanunun baĢlıca Ģaxələrindən biri, Ģübhəsiz ki, dövlət hüququ qanunlarıdır. Ali 
demokratik dövlət hakimiyyəti tərəfindən qəbul edilmiĢ hüquqi qanunlar inkar 
edilməzdir. Bunlar ancaq həmin ölkənin dövlət hakimiyyətinin müvafiq orqanı 
tərəfindən dəyiĢdirilə bilər. Əlbəttə ki, bu qanunlar cəmiyyətin, xalqın maddi-mənəvi 
mənafelərinə uyğun olaraq tam sosial-iqtisadi ədalətlilik prinsipləri əsasında iĢlənib 
hazırlanmalıdır. Məhz bu prinsiplərə uyğun da onların aliliyi təmin olunmalıdır.   

Bildiyimiz kimi, yeni iqtisadi münasibətlər Ģəraitində ən mühüm Ģərtlərdən biri 
iqtisadi azadlığın, iqtisadi fəaliyyət sərbəstliyinin qərarlaĢmasıdır. Bu məsələni həm 
inkar etmək, həm də məhdudlaĢdrmaq məqsədəuyğun deyildir. Həmçinin, sosial-
iqtisadi mərhələləri məhdudlaĢdırıcı əngəllərin aradan qaldırılması operativ tənzim-
ləmə problemi yaradaraq sosial-iqtisadi təminatı arxa plana keçirir. Belə ki, sosial 
ədalətlə iqtisadi azadlıq arasında bir növ tərsmütanasib asılılıq meydana çıxır. Əslində 
isə, real resurslar çərçivəsindən baxılarsa, sosial xərclərin əsaslandırmamıĢ artımı 
büdcə böhranının dərinləĢməsinə və perspektiv inkiĢaf dinamikasının itirilməsinə 
gətirib çıxara bilər. 

Məhz yeni bazar münasibətlər Ģəraitində Ġslam ölkələri daha çox yüksək infor-
masiya texnologiyalar sferasında geniĢlənən tədqiqatlara üstünlük verməlidir. 

Nəticə etibarilə Ġslam idarəetməsi öz növbəsində bəĢəriiyyətin inkiĢafında əsas 
amil rolunu oynamıĢ, eyni zamanda milli-mənəvi, sosial-iqtisadı sahələrin tənzimlən-
məsində xalqların dünyagörüĢünə hakim kəsilmiĢdir. Bu baxımdan,  Ġslam idarəetməsi 
olmadan milli-mənəvi və sosial-iqtisadı sahələrin inkiĢafı mümkün deyildir. Belə ki, 
1400 ildən artıq bir dövrdə Ġslam bu keyfiyyətlərinə görə bütövlükdə bəĢəriyyətin 
inkiĢafınna öz əvəzedilməz töhvələrini vermiĢdir. 
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ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ  

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА БИЗНЕС-ПЛАНОВ ДЛЯ 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Резкое увеличение количества автомобильного транспорта в городе Баку, 

снижение скорости транспортного потока, пересечение транспортного и пеше-

ходного потока, пересечение транспортных потоков, как всевозрастающая проб-

лема требует пересмотра механизмов финансирования дорожного строитель-

ства (в частности при реализации инвестиционных проектов по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог) города Баку и Шелкового пути на тер-

ритории Азербайджанской Республики. Дорожное строительство является одной 

из наиболее топливно-энергоемких, а также материалоемких и грузоемких от-

раслей народного хозяйства. В общем  объеме грузоперевозок железнодорож-

ным, автомобильным транспортом перевозки строительных грузов и материалов 

составляют 25 %.  

Актуальность исследуемой тематики заключается в применении экономи-

чески обоснованной техники в дорожном строительстве, при составлении 

бизнес-планов, обосновывающих выгодность и результативность инвестицион-

ных и капитальных вложений в дорожное строительство.  

Можно выделить некоторые характерные особенности бизнес-плана в 

зависимости от положения ее задач и спецназначения: 

- в американских строительных фирмах главная характерность составля-

емых бизнес-планов – это, в первую очередь, прогнозирование и в дальнейшем 

плани-рование получения прибыли путем объединения сил всех структур 

подчиненных подразделений; 

- в английских фирмах характерные особенности - это ориентация на 

распре-деление ресурсов и получение прибыли; 

- в японских - получение прибыли путем введения новаций и улучшение 

качества решений; 

- в ряде западно-европейских строительных фирмах - путем внедрения соб-

ственных передовых технологий. 

Бизнес-план представляет собой: аргументированный выбор миссии; уста-

новление политики; разработку действий; путь и успех задач; реализацию базы 

для  дальнейших решений. 

Стратегическая перспектива бизнес-планов при капитальных вложениях 

ставит задачу дать совокупное научно-обоснованное решение  вопроса, с кото-

рым может столкнуться строительное предприятие в следующем периоде, и на 

этой основе разрабатываются показатели развития строительного предприятия 

на плановый период. Исследования показывают что, в разработке бизнес-плана 

рассматривается нижеследующие: 

- рассмотрение перспективы развития строительного предприятия; 
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- рассмотрение позиций в конкурентной борьбе; 

- выбор стратегии по конкретным видам строительной деятельности; 

- рассмотрение направления диверсификации.  

Бизнес-план способствует разрешению проблем о финансировании, то 

есть разработанный бизнес-план в будующем станет средством привлечения 

капитала, необходимого для реализации проекта развития строительного пред-

приятия.  

Бизнес-план демонстрирует документ, который убедительно представляет 

собой  способность дорожно-строительной фирмы произвести и (что самое 

главное) реализовать достаточное количество строительной продукции и услуг, 

чтобы при этом размеры прибыли и возврат вложений убеждали и удовлет-

воряли потенциальных инвесторов (кредиторов).  

Любой бизнес-план обязан иметь заинтересованных сторон в достижении 

дела. 

Рост и развитие строительных предприятий, способность оставаться конку-

рентоспособным и выживать в любых условиях, зависит от постоянного притока 

идей в сферу инвестирования, что дает возможность представлять реальный 

эффективный бизнес-план для участия в тендерах. 

Ряд стратегий при составлении бизнес-плана призывает выходить на новые 

рынки. Естественно для этого нужно будет новое оборудование, строительная 

техника и технология. Иные стратегии предусматривают приобретение иссле-

довательского оборудования, на том основании, что развитие объема строитель-

ной продукции или расширение сферы услуг в этой области может затребовать 

значительные расходы по продвижению строительных товаров на рынок. С 

целью увеличения в долгосрочном порядке доли рынка, принадлежащую 

строительному предприятию и вместе с долей, коммерческую прибыль от боль-

шого объема деятельности. 

Общее правило заключается в том, что чем выше доходность, тем выше 

степень риска. Более того, выбор среди возможных альтернатив для инвестиро-

вания ограниченных фондов неизбежно затрагивает временные издержки, по-

скольку капиталовложение в один проект означает отказ от других, отказ от 

возможности заработать, может быть, больше, но при  большем риске. Поэтому 

при составлении бизнес-плана строительного предприятия необходимо учиты-

вать, что инвестиционный портфель, который формируется для того, чтобы в 

будущем получить денежные потоки в форме дивидендов, процентов по вкладам 

и постепенно возвратить  первоначальные капиталовложения, через, продажу 

инвестиционного инструмента, который со временем, может амортизи-роваться, 

или может упасть его рыночная цена. При составлении бизнес-плана для получе-

ния денежных потоков от дополнительной прибыли и потенциального возвра-

щения части инвестиционного капитала. 

Определить уровень доходности от инвестиции иногда еще сложнее. Час-

тый инвестор обычно получает определенные выплаты по договору вклада или 

регулярные дивиденды. Напротив, совершенные предприятия от большого 
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объема продаж, новых продуктов или сокращения затрат. 

Чистую дополнительную прибыль от данной инвестиции бывает трудно 

определить, потому что она затеряна в общей финансовой отчетности пред-

приятий вместе с другой учетной информацией.  Исследования показывают, что 

анализ потенциальных капиталовложений в значительной мере требует эконо-

мического обоснования и прогнозирования, будущих условий в предложенном 

бизнес-плане, что выходит за рамки простого использования финансовой отчет-

ности. 

Если проследить аналогию между капитальным бюджетом и инвестицион-

ным портфелем до ее логического завершения, то составление капитального 

бюджета в идеале свелось бы к ранжированию  всех вариантов в порядке убыва-

ния их доходности и выбору комбинации инвестиций, которая давала бы желае-

мую совокупную доходность при ограничениях по риску и объемах доступных 

фондов. Разработанные в последние десятилетия и значительно доработанные 

концепции в большой степени полагаются на теорию инвестицион-ного порт-

феля, как в оценке риска, так и в сравнении между доходностью инвестиций и 

стоимости капитала, который обеспечивает эти инвестиции. 

Эти концепции достаточно стройны. Они зависят от ряда важных предполо-

жений. Однако применить их на практике не так просто, и они остаются предме-

том научных споров. В двух словах можно сказать, что теория утверждает: 

выстроенные в порядке убывания их привлекательности инвестиции следует 

рассматривать до точки, когда предельный доход становится равным предель-

ным затратам при соответствующем уровне риска. Эта теория порождает 

несколько проблем при ее практическом  применении, особенно при составле-

нии бизнес-плана. 

Во-первых, на момент составления капитального бюджета невозможно 

предвидеть все возможности инвестиций, поскольку горизонт планирования 

предприятия постоянно меняется, и таким образом могут появляться новые 

инвестиции, в то время как уже известные возможности могут потерять свою 

привлекательность из-за быстро меняющихся условий. 

Во-вторых, капитальный бюджет составляется в большинстве предприятий 

только раз в год. Из-за существующих различных временных условий воплоще-

ние бизнес проектов в жизнь может быть отложено или даже отменено, посколь-

ку обстоятельства могут измениться. 

В-третьих, экономические критерии, такие, как уровень доходности и 

стоимости капитала, являются приближенными. Более того, часто они не един-

ственная основа для принятия решения об инвестициях. Общий стратеги-ческий 

фон, конкурентная среда, способность менеджеров осуществлять инвес-тиции, 

организационные моменты и другие факторы играют роль, когда предприятие 

оценивает риск инвестиции по сравнению с ее потенциальной ставкой доход-ности. 

Таким образом, прийти к решению о направлении потенциальных инвес-тиций, с 

чем постоянно сталкивается предприятие, путем простого расчета по формулам 

невозможно. Для этого нужен объективный, обстоятельный бизнес-план. 
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 Mirzəbəyova  J.S., böyük elmi işçi, 

  AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu 

 

ĠNSAN KAPĠTALININ FORMALAġMASINA TƏSĠR EDƏN AMĠLLƏR 

 

Ġstehsal amillərinin inkiĢafına tələb özlüyündə insan amilinin daha yeni forma, 

mexanizmlərlə çıxıĢını zəruri etmiĢdir. Əmək, kapital, torpaq və sahibkarlıq qabiliy-

yətinin məcmu halda müasir iqtisadiyyatın bilik, elmi potensialı ilə xarakterizə 

olunması üçün qeyd olunan amillərdən hər hansısa birinin və ya birləĢməsinin daha 

mütərəqqi formada ön planda olması gərəkdir. Belə birləĢmə özündə hər bir cəhəti 

ehtiva edə bilən insan kapitalı hesab olunur.  

ĠĢçi qüvvəsi istehsal prosesinin əsas hərəkətverici amili kimi çıxıĢ edir. Ġctimai 

istehsalı geniĢ mənada, milli iqtisadiyyatı isə özünün təkrar istehsalı formasında ifadə 

etməsi bilavasitə olaraq iqtisadi nəzəriyyə elminin diqqətini çəkməyə baĢlamıĢdır. 

Hələ XVIII əsrdə A.Smit yazırdı ki, ―Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi hər Ģeydən 

öncə iĢçinin bacarıq və qabiliyyətindən, daha sonra isə onun çalıĢdığı  maĢın və ava-

danlıqların təkmilləĢdirilməsindən asılıdır‖ [2, s.39]. Ona görə əsas kapitala çəkilən 

xərclərlə müqayisədə iĢçinin bilik, bacarığının artırılmasına daha çox vəsait xərclən-

məlidir. Bilik və bacarıq nə qədər Ģəxsiyyəti ifadə etsə də o ümumən ictimai münasi-
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bətlərdən çıxaraq təmsil olunur. MaĢın və avadanlıqlara nisbətən iĢçiyə çəkilmiĢ olan 

xərc artan templə müəssisənin özünə istehsal prosesinin növbəti mərhələlərində 

artıqlaması ilə qayıdır [3, s.52]. 

K.Marks isə istehsalda insana istehlak istehsalı, ictimai istehsalın ikinci dərəcəli 

növü kimi baxmıĢdır. Bu prosesdə iĢçi qüvvəsinin istehlak istehsalı nəinki təkrar 

istehsal olunur, həmçinin təkmilləĢir və inkiĢaf edir. Yəni, bir növ məhsuldar qüv-

vələrin əməyinin ―yığılması‖ prosesi baĢ verir. ―Yığılma‖ dedikdə isə bilavasitə olaraq 

əqli və insanın qabiliyyətlərinin məcmusu nəzərdə tutulmuĢdur. Bu aspektdən də 

baxdıqda iĢçi qüvvəsinə elmi ədəbiyyatlarda insanın malik olduğu əqli və fiziki 

qabiliyyətlərinin məcmusu kimi də təqdim edilmiĢdir. Belə bir yanaĢma əməyin 

mürəkkəbliyi fonunda iĢçi kimi insanın xarakteristikasını da ortaya qoymuĢ olur. 

Ġnsanların həm fiziki, həm də intellektual - onların sağlamlığı, peĢəkar hazırlığı, 

bilavasitə olaraq qidalanmanın səviyyəsindən, geyimin səmərəliliyindən, istehlak 

nemətləri ilə təmin olunma dərəcəsindən, səhiyyə xidmətindən, təhsili və mədəni 

səviyyədən asılıdır. Ġnsanın bir Ģəxsiyyət kimi formalaĢmasında təkcə iqtisadi amillər 

deyil, digər elmi sferalar da yaxından iĢtirak edir. Ġqtisadiyyat elmində bəlli olmuĢdur 

ki, cəmiyyətin maddi nemət və xidmətlərə olan tələbatının ödənilməsi səviyyəsi 

onların əqli qabiliyyətinin də inkiĢafına bilavasitə təsir etmək gücündəymiĢ. 

ETĠ Ģəraitində 50-ci illərdə müəyyən mənada yüksək səviyyəli peĢəkar kadrlara 

olan ehtiyac insan resursundan istifadə də yeni istiqaməti zəruri etmiĢdir, bu istiqamət 

də yeni keyfiyyət standartlarını özündə birləĢdirə bilən iĢçi qüvvəsi idi. Bu tələb iĢçi 

qüvvəsinin strukturunda dəyiĢkliyə səbəb olmuĢdur, nəticədə iqtisadi artımın yeni 

amili olan insan kapitalı meydana gəlmiĢdir. Ümumən götürdükdə insan kapitalının 

günümüzün bu səviyyəsinə qədər formalaĢmasında U.Pettinin, A.Smitin, C.S.Milin, 

J.B.Seyin, N.Senioranın, F.Listin, L.Valrasın, Ġ.FiĢerin, daha mütərəqqi olan (50-90-cı 

illəri əhatə edən) T.ġulçun, Q.Bekkerin, L.Xansenin, M.Baluqa və s. alimlərin əməyi 

olmuĢdur. 

Bu nəzəriyyənin formalaĢması neoklassik istiqamət üzrə Qərb siyasi iqtisadiy-

yatın ifadəsində daha geniĢ miqyaslı olmuĢdur. Onun baĢlıca özəlliyi ondan ibarət 

olmuĢdur ki, qeyri-bazar fəaliyyətləri çərçivəsində olan münasibətləri daha əhatəli 

formada özündə ehtiva etmiĢdir. Elmi biliklərin, yeniliklərin və motivasiyanın əldə 

olunması ilə xarakterizə olunan insan kapitalına yanaĢmada nəzəriyyəçilər daha çox 

kəmiyyət metoduna üstünlük vermiĢlər. Bunun baĢlıca səbəbi kimi, qabiliyyət əsasında 

istehsal olunan və gəlirin differensasiyası ilə müxtəlif səviyyəli investisiyaların istifa-

dəsi arasında təhlilin aparılmasıdır. 

Bu metodoloji istiqamətin əleyhinə olanlar (konservativ psixoloqlar və iqtisad-

çılar) isə belə bir tezisi irəli sürürlər ki, qabiliyyətlər üzrə fərqlilik əsasən irsi, bioloji 

amillərə dayanaraq meydana çıxır və formalaĢır. Buna görə də, insanlarda qabiliyyətin 

artırılmasına çəkilən xərclərdə bu amil öncül rol oynamalıdır, səviyyəli xərclərlə 

insanların qabiliyyət artırma hazırlanması eyni nəticəni vermir. 

Kapitalist cəmiyyətində iqtisadi qeyri-bərabərliyin nəsildən-nəslə ötürülməsi 

yalnız iĢgüzar mühit və əlaqələr çərçivəsində reallaĢır. Belə olmasaydı fəaliyyət göstə-

rən heç bir iqtisadi subyekt müflis olmazdı. Müxtəlif səviyyə və istehsal iyerarxi-

yasında qeyd olunan fərqli davranıĢlar ailələr əsasında meydana gəlirsə, onda sosial 

mənĢəyi iqtisadi qeyri-bərabərliyin yaranmasının ən vacib elementi kimi çıxıĢ edəcək, 
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bu da müəyyən məqamlarda paradokslarla müĢahidə oluna bilər. 

Tənqidi yanaĢmalara əsaslanan Qərb iqtisadi nəzəriyyəsi bu məsələdə müəyyən 

ortaq məxrəcə gələ bilməmiĢdir. Ġnsan kapitalı nəzəriyyəsi ilə XIX əsrdən elmi-

tədqiqat müstəvisində məĢğul olmağa baĢlanılmasına baxmayaraq, həmin dövr üçün 

belə bir nəzəri tədqiqat iqtisadiyyat elminin perspektiv inkiĢaf istiqaməti kimi 

nəzərdən keçirildiyi halda XX əsrin ikinci yarısından isə artıq o biliyin və əməyin 

iqtisadiyyatının nailiyyəti kimi meydana çıxmıĢdır. Yəni, insan kapitalına yanaĢma 

artıq müəssisənin iĢçi qüvvəsi kimi mikro səviyyədən daha yüksək elmi səviyyədə 

tədqiq olunmağa baĢlamıĢdır. 

Ġqtisadi ədəbiyyatlarda insan kapitalına dar və geniĢ mənada yanaĢılır. Dar 

mənada o ―kapitalın bir forması kimi təhsili‖ mənalandırır. Birincisi, təhsil insanın bir 

həyati elementi kimi ayrılmaz cəhətidir, ikincisi isə, onun formalaĢması bilavasitə 

olaraq gələcək fəaliyyətlərdə insanın iqtisadi münasibətlər üçün gəlir, tələbatlarının 

ödənilməsi və qazanc əldə edilməsində istifadə oluna bilir. Demək ki, əmək kimi təhsil 

də insanda formalaĢan və ondan fayda üçün istifadə edilən kapitalın bir forması kimi 

çıxıĢ edir. GeniĢ mənada isə insan kapitalı investisiya vasitəsilə formalaĢır (daha 

doğrusu uzunmüddətli kapital qoyuluĢu), istehsalda xərc formasında təhsilin və iĢçi 

qüvvəsinin hazırlanmasını, sağlamlığın qorunmasını, miqrasiyanı, qiymət və gəlirlər 

üzrə informasiyanın axtarıĢını özündə ehtiva edir. Ġnsan kapitalı ―kapital qoyuluĢunun 

xüsusi bir növü olub, insan potensialının təkrar istehsalının məcmu xərci, iĢçi qüvvə-

sinin fəaliyyətində keyfiyyətin yaxĢılaĢdırılması və yüksəldilməsi‖ ilə müəyyən olunan 

iqtisadi anlayıĢdır. 

Kapital nöqteyi-nəzərdən yanaĢdıqda insan amili-sosial-iqtisadi, istehsal, elmi-

texniki, təĢkilati-idarəetmə və s. münasibətlər sistemində fəaliyyət göstərən insanın 

spesifik əlaməti və fəaliyyət subyekti kimi ona aid olan bütün məsələləri cəm halında 

özündə nümayiĢ etdirir [5]. Müasir dövr iqtisad elminin tələbləri baxımından 

yanaĢdıqda insan kapitalının xüsusiyyətlərini aĢağıdakı ardıcıllıqla sıralaya bilərik: 

- müasir mərhələdə insan kapitalı cəmiyyətin ən vacib dəyəri və iqtisadi artımın 

əsas amilidir; 

- insan kapitalının formalaĢması insanın və bütövlükdə cəmiyyətin   özündən 

nəzərə çarpacaq dərəcədə xərclərin olmasını tələb edir; 

- insan kapitalı yenilik və qabiliyyətlər formasında xüsusi bir ehtiyatı və yığılmıĢ 

Ģəkildə ―sərvəti‖ ifadə edir; 

- insan kapitalı kapitalın digər formalarından gəlirlilik və likvidlilik baxımından 

fərqlənir; 

- insan kapitalı onun daĢıyıcısından-canlı insan Ģəxsiyyətindən ayrıca mövcud ola 

bilməz; 

- formalaĢma mənbəyindən (dövlət, ailə, xüsusi və s.) asılı olmayaraq insan 

kapitalının istifadəsi və nəticədə əldə olunmuĢ gəlir elə insanın özü vasitəsilə nəzarət 

olunur. 

Ġqtisadi ədəbiyyatlarda daha sonra insan kapitalının təsnifatına bir neçə müxtəlif 

formalarda yanaĢmalar da vardır ki, onlara xərc və investisiya elementi üzrə bölgünü 

misal çəkmək olar. Ġnsan amilinin formalaĢmasında kapitalın rolu təkcə nəzərdən 

keçirilən kapitalın formaları üzrə deyil, həmçinin canlı kapital, qeyri-canlı kapital və 

institusional kapital təsnifatının kriteriyalarına görə də müəyyən olunur. Canlı kapital 
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dedikdə o özlüyündə elmi ifadə edən insanı, qeyri-canlı kapital dedikdə, elmi fiziki və 

maddi formada ifadə etməsini, institusional kapital isə istehsal xidməti ilə əlaqədar 

olan, cəmiyyətin zəruri tələbatlarını ödəyən canlı və qeyri-canlı kapitalı birləĢdirir. 

Yəni, o kapitalın iki əsas formasının reallaĢması istiqamətində (maarifləndirmə və 

maliyyələĢdirmə təsisatlarını) dövlət və qeyri-dövlət institutlarını ehtiva edir. 

ĠĢçilərin iĢ yerlərində təlim alması formasına görə insan kapitalını iki-xüsusi və 

ümumi istiqamətlərə ayırmaq olar. Xüsusi istiqamətdə insan kapitalı özündə xüsusi 

təlim və hazırlıqdan sonra əldə olunan və elə bu istiqamətdə də maraqları ifadə edən 

yenilik və bilikləri birləĢdirdiyi halda, ümumi kapital isə insanın müxtəlif fəaliyyət 

sferasında tələb oluna bilən və əldə edilən biliklərin məcmusunu ifadə edir [1, s.297-

307]. 

Ġstehsal amilinin iki klassik forması olan kapital və əmək Ġsveç iqtisadçısı 

A.Lindberqə görə bölgü olaraq: kapital-təbii resurslara görə istehsal olunan maddi və 

maliyyə aktivlərinə, əmək isə xalis olaraq qeyd etsək aĢağıdakı formulları alarıq: 

Amillər → Gəlirlər 

Kapital ənənəvi, özünəməxsus mənasında (fiziki formasında): 

1) təbii resurslara → ənənəvi rentaya; 

2) istehsal olunmuĢ maddi aktivlərə → kapitala görə mənfəətə; 

3) maliyyə aktivlərinə → faizə bölmək olar. 

Ġnsan kapitalı və əmək: 

1) insan kapitalından istehsal olunan → insan kapitalına görə gəlir; 

2) təbii (daxilən xas olan) qabiliyyət → təbii qabiliyyətə görə renta; 

3) dar mənada xalis əmək → xalis əmək haqqı [4, s.53]. 

Lindberqin qeyd etdiyi formula əsasən üstünlük hər iki halda təbii xüsusiyyətlərə 

verilir. Lakin, nədənsə insanın tərbiyəsi, onun ilkin icbari təhsili və s. bu kimi insandan 

keçən xüsusiyyətləri nəzərə almamıĢdır.  

Bu onun göstəricisidir ki, ilkin mərhələlərdə insan kapitalına yanaĢma əmək və 

kapitalın məna elementləri ilə nə qədər çox əhatələnirdisə, zaman keçdikcə bu 

üstünlük insanın məxsus olduğu digər keyfiyyətlərlə əvəz olunmağa baĢladı. Ancaq bir 

müsbət məqamı da vurğulamaq lazımdır. Yuxarıda verilmiĢ formul istehsal amili kimi 

insan kapitalının makroiqtisadi səviyyədə milli gəlirin bölgüsünü xarakterizə edərək 

onu mikroiqtisadiyyatda Ģəxsin gəlirləri ilə əlaqələndirə bilmiĢdir. Burada yenə iqtisadi 

nəzəriyyə üçün klassik problem olan bir məsələ ortaya çıxır və bu da ondan ibarətdir 

ki, əməyin keyfiyyəti ilə onun ödənilməsi arasındakı əlaqə nədən ibarətdir və ya digər 

amillərin fəaliyyəti nəticəsində bu əlaqə özünü hansı dərəcədə ifadə edir? 

YanaĢma baxımından insan kapitalına nəzəri-metodoloji baxıĢ əsasən aĢağıdakı 

obyektiv Ģərtlər daxilində meydana gəldiyini söyləmək olar: 

- insan kapitalının istehsal amili kimi kapitalın fiziki forması ilə ümumi 

cəhətlərə malik olması; 

- A.Smitin ―iqtisadi insan‖ modelinə əsasən; 

- ETT Ģəraitində təhsilin və biliyin rolunun artmasına görə. 

Həqiqətən də insanın girmiĢ olduğu iqtisadi münasibətlərə (istehsal münasibət-

lərinə) nəzər saldıqda aydın olur ki, onun kapitalın fiziki forması ilə bilavasitə əlaqəsi 
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vardır. Hər iki forma təkrar istehsalın bütün fazalarında, əsasən də mübadilə və isteh-

lak prosesində özünü daha aydın göstərə bilir. Belə ki, hər ikisi yığıma meyillidir, 

ehtiyat formasında təcəssüm olunur, dəyər ifadəsini səciyyələndirir, fiziki və mənəvi 

aĢınmaya məruz qala bilir, investisiya qoyuluĢunu tələb edə bilir, qayğı göstərilməsini 

tələb edir və subyektinə gəlir gətirə bilir. Sadalanan cəhətləri dar mənada qəbul etmək 

olar. Ġnsan kapitalı fiziki kapitaldan fərqlənən cəhətləri ilə də xarakterizə oluna bilər. 

Bunlara: uzunmüddətli və müxtəlif istiqamətli istifadə növünə malik olmasını; daha 

yüksək gəlirliyə; yalnız pul formasında ifadə edilməsini; alqı-satqı obyekti kimi çıxıĢ 

edə bilməməsini; öz daĢıyıcısından ayrıla bilməməsini və s. misal göstərmək olar. Bu 

səbəbdən də növbəti tədqiqatlarda insan kapitalı ilə kapitalın fiziki forması arasında 

dəqiq sərhədləri müəyyən etmək, onun elmi aparatı müasir tələblərə cavab verə bilsin. 

Ġnsanın formalaĢmasında kapitalın rolu olduqca böyükdür. Ġkincisi, bu o demək 

deyildir ki, insan kapitalının iqtisadi münasibətlər çərçivəsində bütün mərhələlərində 

kapital kimi xarakterizə oluna bilir. Üçüncüsü isə, insan kapitalı istifadə və gətirdiyi 

gəlir baxımdan tam mənada kapitalın fiziki formasına uyğun gəlsə də onun formalaĢ-

masında heç də iĢtirakı birmənalı deyildir. XX əsrin sonlarında olan vəziyyətlə əsrin 

ortalarındakı vəziyyət insan kapitalına görə eyni deyildir, insan kapitalının iqtisadi 

mahiyyətinin zənginləĢdirlməsinə mikroelektronika, infarmatika, biotexnologiya və 

internet kimi sahələr töhvəsini verə bilmiĢdir. Göründüyü kimi, insanın həm maddi, 

həm də mənəvi potensialını zənginləĢdirən bu yeni sahələr onun yeni imkanlar daxi-

lində potensialını üzə çıxarmaqda yardımçı olmuĢdur. Buna görə də bizim tədqiqa-

tımızda insan amilini ön plana çıxarmaqda məqsədimiz vardır. Bu məqsəd ondan 

ibarət idi ki, insanla əlaqəli olan bütün iqtisadi və qeyri-iqtisadi cəhətlər onun iqtisadi 

münasibətlər müstəvisində yalnız yığcam və ümumiləĢdirilmiĢ formada insan amili 

kateqoriyası altında öyrənmək olar [4, s.68].  

Ġnsan kapitalı-məhsuldar qüvvələrin postsənaye cəmiyyətindən çıxıb bazar 

iqtisadiyyatının sosialyönümlülük tipində ifadə olunan hissəsi və ya forması kimi 

özünü göstərməkdədir. Ümumi formada o, iĢçinin bilik, yenilik və peĢəkar qabiliy-

yətinin məcmusu kimi xarakterizə oluna bilər. Ġnsan kapitalının özünün mənası iĢçi 

qüvvəsinin keyfiyyəti və onun əmək prosesində imkanlarına malik olması kimi də 

səciyyələndirmək olar. Ġnsan kapitalı termin olaraq xüsusi hazırlıq keçən iĢçinin yığıl-

mıĢ biliyi, ağılı və ustalığıdır. AraĢdırma nəticəsində o da məlum oldu ki, investi-siya 

kimi insan kapitalına vəsaitin qoyulması digər növ texnika və avadanlıqlara qoyu-lan 

investisiyaların gəlir verimindən daha artıq fayda verir.  

Ġnsan kapitalı iqtisadiyyatın həm mikroiqtisadiyyat, həm də makroiqtisadiyyat 

sferalarının problemi kimi özünü göstərir. Müasir dövr baxımdan dəyərləndirdikdə 

elmi-texniki və sosial-iqtisadi inkiĢafa görə insan amilinin iqtisadi mənası köklü 

surətdə dəyiĢmiĢdir. Ġnsan kapitalı iqtisadi artımın ən vacib amili olaraq meydana 

çıxmıĢdır. 

XXI əsrdə insan kapitalının formalaĢdırılması və istifadəsi ilə əlaqədar həll 

edilməsi vacib olan bir sıra vəzifələrə də diqqət yetirilməsi yerinə düĢərdi  

Bütün bunlar  təkcə sərvətin artırılması məqsədi ilə bağlı deyildir. Ġlk növbədə 
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həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi, sosial stabilliyin təmin olunması, bazarda rəqabət 

mövqeyinin qorunub saxlanılması və s. əsas olaraq götürülməlidir, ilkin məna baxım-

dan biz onun sərvətin və gəlir gətirməsi fonunda öyrənməliyik.  
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 Əliyeva Jalə, elmi işçi, 

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu 

  

TƏHSĠL KƏND ƏHALĠSĠNĠN HƏYAT SƏVĠYYƏSĠNĠN 

YÜKSƏLDĠLMƏSĠNĠN AMĠLĠ KĠMĠ 
 

Məlumdur ki, təhsilin əhalinin həyat səviyyəsinə təsiri böyükdür. Belə ki, gənc-

lərin təhsilinin artırılması məĢğulluğun təmin olunmasında, yoxsulluqdan qorunmada 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 42-ci maddə-

sinə əsasən, respublikanın hər bir vətəndaĢının təhsil almaq hüququ vardır. Dövlət 

pulsuz, icbari ümumi orta təhsil almaq hüququnu təmin edir həmçinin, maddi 

vəziyyətindən asılı olmayaraq istedadlı Ģəxslərin təhsilini davam etdirməsinə zəmanət 

verir [1].  

 Bilik çox xərc tələb etməklə yanaĢı yüksək və uzunmüddətli gəlir gətirmək 

imkanına malikdir. Təsadüfi deyil ki, inkiĢaf etmiĢ ölkələrin əksəriyyəti birbaĢa və 

dolayısı ilə öz ÜDM-nun təxminən 1/5-ni biliyin istehsalına və yayılmasına sərf 

edirlər. Təhsil müəssisənin, təĢkilatın və nəhayət ümumilikdə ölkənin sosial-iqtisadi 

inkiĢafında əsas mövqe tutur. Dünya təcrübəsi göstərir ki, təhsil təkcə ölkənin sosial-

iqtisadi və sosial-mədəni inkiĢafında deyil, həmçinin onun təhlükəsizliyi və davamlı 

inkiĢafında, məĢğulluğun təmin olunmasında və yoxsulluğun azaldılmasında da 

mühüm yer tutur [2, s. 151-152]. 

 Dövlət Statistika Komitəsinin ev təsərrüfatları üzrə müayinə materiallarının 

təhlili göstərir ki, baĢçısı ali təhsilli ev təsərrüfatlarının pul gəlirləri baĢçısı ibtidai və 

ondan aĢağı təhsilli ev təsərrüfatlarının pul gəlirləri ilə müqayisədə daha yüksək-

dir.Təhsil səviyyəsinin yüksək olması əhalinin gəlir əldə etmə imkanlarını artırır ki, bu  

da  nəticədə  onların  həyat  səviyyəsinin  yaxĢılaĢmasına müsbət təsir göstərir. Müva-

fiq olaraq ev təsərrüfatı baĢçısının təhsilinə görə onların istehlak xərclərini müqayisə 

etdikdə də eyni nəticəni görmək mümkündür. 

 Son illər qəbul edilmiĢ proqramlar çərçivəsində respublikada təhsilin keyfiyyə-

http://www.5ballov.ru/
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tinin yüksəlməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər görülmüĢ və görülməkdədir.Təhsilin 

inkiĢafı ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən ―1998-2002-ci illərdə 

təhsil sahəsində islahatlar Proqramı‖, həmçinin, 2009-cu il 19 iyun tarixində qəbul 

edilmiĢ ―Təhsil haqqında‖ qanun, 24 oktyabr 2013-cü ildə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan 

Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖nın həyata keçirilməsi ilə 

bağlı Fəaliyyət Planı da respublikada təhsilin inkiĢafına xidmət etmiĢdir. 

 Məlumdur ki, peĢə təhsili rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın və inkiĢaf etmiĢ 

cəmiyyətin təĢəkkül tapmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Respub-

likasında peĢə təhsili və təliminin inkiĢafına dair Strateji Yol Xəritəsində hazırda 

beynəlxalq qurumların və ölkələrin iqtisadiyyatın inkiĢafı və sosial bərabərliyin təmin 

edilməsinə nail olunması məqsədilə müasir peĢə təhsili sisteminin bərqərar olmasına 

xüsusi önəm verdikləri vurğulanır. Həmçinin iqtisadçı alim C.B.Quliyev peĢə 

təhsilinin vacibliyindən bəhs edərək qeyd edir ki, ―Hər bir insanın və ailəsinin layiqli 

yaĢaması baxımından, onun mütləq iĢləməsi, iĢləməsi üçün iĢ yerinin olması və iĢ 

yerlərinin tələblərinə müvafiq peĢə-ixtisasa yiyələnməsi qaçılmazdır. Əks halda, 

əvvəlki illərdəki yaĢıdlarından zövqünə, həyata münasibətinə, dünyagörüĢünə, maddi 

və mənəvi tələbatına görə ciddi fərqlənən müasir dövrün yüksək ümumi tam orta 

təhsilli, lakin peĢə-ixtisasa yiyələnməyən gənclər arasında cinayət törətmək meyli 

yaranır, bu yolla yaĢamaq və ömür sürmək onların adi həyat tərzinə çevrilir‖ [3]. 

Cədvəl məlumatlarının təhlili son illər kənd yerlərində texniki-peĢə ixtisasına 

yiyələnlərin sayının azaldığını göstərir. Müqayisə edilən dövr ərzində ali təhsilli 

əhalinin sayı texniki-peĢə təhsilli əhalinin sayından çox olmuĢdur. 

 

Cədvəl 1.  

YaĢayıĢ yerləri üzrə əhalinin təhsil səviyyəsi üzrə xarakteristikası, %-lə 

 
  

 

2005 

 

 

2015 

 

 

2017 

2017-ci   ildə 

2005-ci illə 

müqayisədə, 

fərq 

faiz bəndi 

Ģəhər kənd Ģəhər kənd Ģəhər kənd Ģəhər kənd 

fəlsəfə doktoru - - 0,3 0,1 0,5 0,1 - - 

magistr 16,7 5,3 13,0 5,2 12,5 5,3 -4,2 0,0 

bakalavr 3,0 0,7 7,5 3,8 9,9 4,7 6,9 3,7 

orta ixtisas 16,0 8,3 14,5 8,7 14,7 9,9 -1,3 1,6 

texniki-peĢə 8,3 4,9 7,6 4,5 7,3 4,4 -1,0 -0,5 

ümumi orta 43,9 60,9 45,3 64,2 43,7 62,7 -0,2 1,8 

əsas 8,6 14,8 10,7 11,9 10,4 11,3 1,8 -3,5 

Ibtidai 2,7 4,1 1,0 1,7 0,8 1,4 -1,9 -2,7 

ibtidaidən aĢağı 0.6 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,5 -1,0 

 Mənbə:  [4]. 
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Buna müxtəlif amillər səbəb olmuĢdur: respublikada özəl təhsil müəssisələrinin 

sayının artması, bu təhsil müəssisələrinə qəbul balının dövlət müəssisələri ilə müqa-

yisədə aĢağı olması, respublikada fəaliyyət göstərən müəssisələrin əksəriyyətində hətta 

aĢagı vəzifələrə qəbulda ali təhsilli mütəxəssislərə üstünlük verilməsi, ali təhsilin 

texniki peĢə təhsili ilə müqayisədə prestijli hesab edilməsi və s. Bütün dünyada olduğu 

kimi respublikamızda da əsas elm və təhsil ocaqları mərkəz Ģəhərlərdə xüsusilə də 

Bakı Ģəhərində cəmləĢmiĢdir. ġəhər yerlərində əməli fəaliyyət elmi texnologiya, kənd 

yerlərində isə daha çox istehsalla bağlı olduğundan kənd yerlərində elmi texnoloji 

yeniliklərlə əlaqədar təcrübi, tətbiqi elmi tədqiqat müəssisələrinin əksəriyyətinin Ģəhər 

yerlərində cəmləĢdiyindən bu sahələrdə çalıĢmaq imkanı da Ģəhər yerlərində üstünlük 

təĢkil edir. Bu baxımdan müqayisə edilən dövr ərzində məhz magistr dərəcəsinə 

yiyələnən gənclərin sayı kənd yerləri ilə müqayisədə Ģəhər yerlərində daha çox 

olmuĢdur. BaĢqa sözlə dövrün əvvəlində Ģəhər yerlərində magistr təhsili üzrə təhsil 

alanların sayı kənd yerləri ilə müqayisədə 11,4 faiz bənd, dövrün sonunda isə 7,3 faiz 

bənd qədər çox olmuĢdur.  

 Qeyd edək ki, kənd yerlərində gənclərin məhz texniki-peĢə ixtisasına yiyələn-

mək imkanlarının geniĢləndirilməsi onların məĢğulluğunun təmin edilməsində mühüm 

rol oynaya bilər. Bu baxımdan son illər respublikada effektiv peĢə təhsili üçün strateji 

hədəflər müəyyənləĢdirilib. Respublikada peĢə təhsili imicinin artırılması, peĢə təhsili 

müəssisələrinin maliyyə təminatının yaxĢılaĢdırılması, maddi-texniki bazasının yeni-

lənməsi, dərs vəsaiti, kadr hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlə-

rin görülməsi davam etdirilir. Belə ki, ―Azərbaycan Respublikasında peĢə təhsili və 

təliminin inkiĢafına dair Strateji Yol Xəritəsi‖ndə 2020-ci ilədək olan dövr ərzində 

respublikada peĢə təhsili və təlimi sistemində iĢəgötürənlərin peĢə təhsili və təlimi 

sisteminə inteqrasiyası, məqsədli peĢə inkiĢafı proqramlarının yaradılması,  peĢə təhsili 

və təlimi üzrə hədəflərin əldə olunmasına təkan verəcək vasitələrin tətbiqi kimi vacib 

strateji hədəflər müəyyən edilmiĢdir. Hesab edirik peĢə təhsili inkiĢafını təmin etmək 

üçün əlavə dövlət, özəl, hətta beynəlxalq maliyyələĢdirmə mənbələrinin müəyyənləĢ-

dirilməsi, peĢə təhsilində motivasiya mexanizmlərinin tətbiqi, əmək bazarında monito-

rinqlərin aparılması, həmçinin iĢəgötürənlərlə tərəfdaĢlıqların qurulması kimi nəzərdə 

tutulan prioritetlərə çatma gələcəkdə müsbət nəticə verəcək [5]. Ġnsan kapitalının 

inkiĢafı maddi stimulsuz mümkün deyil. Yüksək hazırlıqlı kadrlar dərin müasir 

bilikləri olan insanlar hazırlamalıdırlar. Həyatının çox ilini təhsilə sərf edən elm sahə-

sində çalıĢanlar və müəllimlər gələcəkdə müvafiq ictimai və maddi status əldə edəcək-

lərinə əmin olmalıdırlar. Belə olduqda səmərəlilik və qayğı yüksək olar. 
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РАСЧЕТ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

(ИРЧП), ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  И ИНДИКАТОРОВ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
 

После установления значений индексов по элементам ожидаемой продол-

жительности жизни. истинных сбережений, образования производится расчет 

ИРЧП. Он представляет собой среднее арифметическое трех индексов по эле-

ментам (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 Расчет ИРЧП на примере данных стран СНГ за 2012 г. 
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В наи6оле общем виде ИРЧП рассчитывается по следующей формуле: 
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где Xj - фактическое значение показателя, описывающего j-e измерение 

человеческого развития; mj и Mj - соответственно минимальное и максимальное 

значения показателя, описывающего j-e измерение; αj - весовой коэффициент 

(весовой коэффициент средней ожидаемой продолжительности жизни состав-

ляет 1/3, скорректированного реального ВВП на душу населения - 1/3, уровня 

грамотности - 2/9, совокупность общей доли учащихся - 1/9; таким образом, вес 

каждого измерения человеческого развития равен 1/3). [1, с. 36] 
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Использование комплексного показателя человеческого потенциала позво-

ляет разделять страны на группы с различным уровнем человеческого развития. 

Вне зависимости от уровня экономического развития (будь то индустриальные 

или развивающиеся страны) к странам с высоким уровнем человеческого разви-

тия относятся те, в которых ИРЧП - 0,8; к странам со средним уровнем 

человеческого развития - те, в которых ИРЧП 0,5- 0,8; к странам с низким 

уровнем человеческого развития - те, в которых ИРЧП < 0.5. 

Помимо ранжирования и разделения стран на группы, вычисление ИРЧП и 

индексов отдельных измерений позволяет оценить соответствие сложившейся 

ситуации неким ориентирам, выраженным оптимальными значениями показате-

лей человеческого развития, и изменение в течение времени. Сравнение индек-

сов долголетия, образованности и уровня жизни дает возможность, при прочих 

равных условиях, уточнить приоритетность соответствующих программ челове-

ческого развития. Принимая во внимание также величину затрат (стоимость), 

необходимых для того или иного изменения показателей долголетия, образован-

ности, уровня жизни, индексы измерений человеческого развития могут быть 

использованы для определения желательных масштабов финансирования прог-

рамм человеческого развития на национальном и региональном уровне. 

Довольно активно в мире предпринимаются попытки рассчитать интеграль-

ные агрегированные индексы, базирующиеся прежде всего на экологических 

параметрах. 

Агрегированный индекс «живой планеты» (ИЖП) для оценки состояния 

природных экосистем планеты исчисляется в рамках ежегодного доклада Все-

мирного Фонда Дикой Природы. 

Индекс живой планеты измеряет природный капитал лесов, водных и мор-

ских экосистем и рассчитывается как среднее из трех показателей: численность 

животных в лесах, в водных и морских экосистемах. Каждый показатель отра-

жает изменение популяции наиболее представительной выборки организмов в 

экосистеме. В 1970-е годы человечество вышло за пределы восстановительных 

возможностей в глобальном масштабе, что является причиной истощения при-

родного капитала и отражается в уменьшении индекса ИЖП на 33% за послед-

ние 30 лет. Рассмотрим показатель «Экологический след». [2 с. 69]. 

Показатель «экологический след» (ЭС, давление на природу) (The Ecologi-

cal Footprint) измеряет потребление населением продовольствия и материалов в 

эквивалентах площади биологически продуктивной земли и площади моря, 

которые необходимы для производства этих ресурсов и поглощения образую-

щихся отходов, а потребление энергии - в эквивалентах площади, необходимой 

для секвестрирования соответствующих выбросов С02. За период 1970 - 1997 гг. 

ЭС возрос на 50%, или на 1,5% в год. ЭС, приходящийся на одного человека, 

представляет собой сумму 6 слагаемых: 

- площадь пашни для выращивания потребляемых человеком зерновых; 

- площадь пастбищ для производства продукции животноводства; 

- площадь лесов для производства древесины и бумаги; 

- площадь моря для производства рыбы и морепродуктов; 

- территория, занятая под жилье и инфраструктуру; 
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- площадь лесов для поглощения выбросов С02.  

ЭС среднего потребителя из развитых стран мира в 4 раза превышает соот-

ветствующий показатель потребителя из стран с низкими душевыми доходами. 

Метод ЭС позволяет сравнить фактическое давление общества на природу 

и возможное с точки зрения потенциальных запасов природных ресурсов и 

ассимиляционных процессов. По расчетам ученых в настоящее время факти-

ческое давление населения планеты на 30% превышает ее потенциальные воз-

можности. 

Индекс экологической устойчивости определяется в докладе, подготов-

ленном группой ученых из Йельского и Колумбийского университетов для 

Всемирного экономического форума в Давосе (2001 Environmental Sustainability 

Index). [3, с. 7]. 

Экологическая устойчивость определяется по 5 крупным разделам: 

- характеристика окружающей среды - воздуха, воды, почвы и экосистем; 

- уровень загрязнения и воздействия на окружающую среду; 

- потери общества от загрязнения окружающей среды в виде потерь 

продукции, заболеваний и др.; 

- социальные и институциональные возможности решать экологические 

проблемы; 

- возможность решать глобальные экологические проблемы путем консоли-

дации усилий для сохранения природы. 

Значение индекса рассчитывается по 22 индикаторам. Каждый индикатор 

определяется усреднением 2-5 переменных. Всего выделено 67 переменных. 

Формально все переменные получают равный вес при расчете индекса, посколь-

ку отсутствуют общепризнанные приоритеты в ранжировании экологи-ческих 

проблем. Фактически значимость отдельных проблем усиливается за счет 

введения большего количества переменных, их характеризующих. [4, с. 7]. 

Индикатор «здоровье населения» отражает распространение экологически 

обусловленных заболеваний. Наиболее четкая зависимость выявлена между 

качеством окружающей среды и респираторными заболеваниями и кишечными 

инфекциями. Поскольку наиболее подвержены респираторным заболеваниям 

дети, введен показатель детской смертности, который измеряет смертность от 

респираторных заболеваний по стандартной классификации болезней на 100 

тыс. детского населения в возрасте 0-14 лет. Показатель смертности от кишеч-

ных заболеваний рассчитан на общую численность населения страны. 

Индекс реального прогресса и индекс устойчивого экономического благо-

состояния (Genuine Progress Indicators и Index of Sustainable Economic Welfare) 

являются попыткой создать адекватный измеритель экономического благо-со-

стояния, усовершенствовать показатель ВВП с учетом экстерналий (Genuine 

Progress Indicator, 1998). Индекс реального прогресса отражает следующие 

составляющие: 

- Преступность и распад семей; 

- Домашняя и добровольная работа; 

- Распределение дохода; 

- Истощение ресурсов; 
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- Загрязнение; 

- Долгосрочный экологический ущерб; 

- Изменение количества свободного времени; 

- Расходы на оборону; 

- Срок жизни предметов длительного пользования; 

- Зависимость от зарубежных капиталов. [5, с. 795]. 

Индекс реального прогресса предназначен для того, чтобы отразить те 

аспекты экономики, которые лежат вне монетарного обращения. Сделана попыт-

ка определить цену тех функций, которые поддерживают экономику, но оста-

ются вне денежного обращения. Цена строится на затратах по замещению в 

случае утраты этих функций. Вместе с тем, агрегирование различных функций в 

единый индекс довольно противоречиво и субъективно. 
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APPLICATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL AND ACCOUNTING 

STANDARDS: STAFF POTENTIAL AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

 

Introduction  

In the present period, the market economy has set new requirements for the 

development of the enterprises, expansion and improvement of production. Changes in 

the accounting and reporting system have led to the formation of information about the 

entity's financial position and its financial performance. These information are 

important to stakeholders in the business, ensuring that the information about the 

entity's current position, its decisions and performance is properly communicated to 
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users of the financial statements. Since each investor decides to invest in his own 

business after making sure that the enterprise is profitable, the financial statements of 

that entity must be clear and understandable to the investor. Unacceptability of the old 

accounting methods of our country integrating into the world economy, has 

necessitated the adjustment of accounting to international standards. 

In the modern stage, reforming the rules of world practice in accounting and reporting 

has been one of the main tasks ahead. Financial reporting information plays an 

important role in assessing the effectiveness and profitability of financial-production 

activities of economic entities. Therefore, increasing the role of international 

integration in various sectors of the economy requires changes in accounting, 

identification and accountability for accounting and reporting in different countries. As 

a result of economic and political reforms in Azerbaijan, the essence and functions of 

accounting have changed in many respects by changing the accounting system's 

specific parameters and the accounting system itself. [5, p135-145] 

Necessity of the international financial reporting standards: adventages and 

disadventages 

The world economy has become progressively interdependent with time, but this 

process of economic globalisation has gained speed considerably over recent years. 

The increasing scale of cross-border trade and the flow of international capital has 

brought some of its challenges, with one being the interpretation and presentation of 

financial data. Different countries applies their own sets of national reporting and 

accouting standards, resulting in transactions and financial data being reported and 

interpreted differently in diverse jurisdictions. This complexity involves studying the 

details of different accounting standards, as minor differences in accounting standards 

could have a major impact on a company‘s reported financial position and 

performance. Teherefore this accounting requirements often add cost, complexity and 

eventually bring risk to those preparing financial reports and for those using the 

financial reports to make economic decisions. The need therefore arose for the 

international standards that is reliable and comparable across borders. The IFRS 

Foundation was established to fulfill this need. The IFRS is an international 

organisation dealing with developing a single set of global accounting standards, 

called as the ―IFRS Standards‖. The goal of the Foundation is to bring transparency, 

accountability and efficiency to financial markets around the world by developing 

globally recognized set of standards. The IFRS Standards are set by the International 

Accounting Standards Board (IASB). The IASB is a self-supporting, private-sector 

body that develops and confirms accounting standards. The mission of the Foundation 

points out that IFRS Standards provide transparency by enhancing international 

comparability and feature of financial information, enabling investors and other 

market participants to make informed economic decisions.  

The statistical information on analysis of the profiles by the number of listed 

companies have been given below: 

IFRS standards by numbers (www.ifrs.org) [8] 
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Picture 1. 

 
Approximately 49,000 domestic listed companies on the 93 major securities 

exchanges in the world, over 29,000 use IFRS Standards, and only three countries 

account for almost every company yet to adopt IFRS Standards. Below some of the 

adventages and disadventages of IFRS standards application have been shown: [8] 

Greater comparability is one of the adventages of IFRS standars: companies that use 

the same standards to make ready their financial statements can be more accurately 

compared to each other. This is particularly important when comparing companies in 

different countries because they may use different rules and methodologies to prepare 

their reports. This greater comparability helps investors determine where their 

investment dollars would go. 

IFRS standards are not globally accepted. This is one of the disadventages. 

The United States has not yet accepted International Financial Reporting Standards 

and some other countries continue to hold it out as well. This makes it difficult for 

companies with foreign origins to do business in the United States because they 

usually have to prepare financial statements using IFRS and the US Generally 

Accepted Accounting Principles.  

More flexibility: Philosophy of IFRS is principles-based. A principles-based 

philosophy means that the object of each standard is to arrive at an acceptable 

assessment and there are many ways to get there. Therefore, companies will be more 

independent to adapt IFRS to their particular situation. 

Increased Costs: A small company and the larger one would be affected by a 

country's adoption of IFRS standards in the same way. But, small businesses do not 

have too many resources to implement changes and train staff. This shift brings to 

small businesses, external accountants or other consultants to make the changes. These 

small companies will be stuck with more financial load than large companies in this 

area. 

Staff potential and adoption of ifrs standars 

Based on the decisions made by the EU companies to comply with the Inter-

national Financial Reporting Standards (IFRS) since 2005, people have to be taught 

the language of future financial standards. Reports are no longer a national issue that is 
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solved individually in different countries. The language of the future financial report is 

an international language and an international approach is required to study the 

language. While the requirement for IFRS application is not intended for small and 

medium-sized companies, many EU member states seek to bring their national legis-

lation in line with IFRS. Therefore, there is no doubt that it is difficult to start teaching 

the report in the European Union, which does not envision deeper study of IFRS and 

their conceptual foundations. The main purpose of strengthening the legal framework 

is to comply with the the world accounting system. [4, p15-20] 

The adoption process of the IFRS comprises six stages, with the Trustees of the 

IFRS Foundation having the opportunity to ensure compliance at various points 

throughout:  

1. Setting the agenda; 

2. Planning the project; 

3. Developing and publishing the Discussion Paper, including public consul-tation; 

4. Developing and publishing the Exposure Draft, including public consultation; 

5. Developing and publishing the Standard; 

6. Procedures after a Standard is issued [1, p22]. 

The list of International Financial Reporting Standards (IFRS) and official 

interpretations as set out by the IFRS Foundation have been given below. It includes 

accounting standards either developed or adopted by the International Accounting 

Standards Board (IASB), the standard-setting body of the IFRS Foundation. [2] 
 

Table 1. 
The list of International Financial Reporting Standards (IFRS) 

 

№ Name of the Standard Year Date 

IFRS 1  

First-time Adoption of International Financial Reporting 
Standards 

2003 January 1, 2004 

IFRS 2  Share-based Payment  2004 January 1, 2005 

IFRS 3  Business Combinations  2004 April     1, 2004 

IFRS 4  Insurance Contracts  2004 January 1, 2005 

IFRS 5  Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 2004 January 1, 2005 

IFRS 6  Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 2004 January 1, 2006 

IFRS 7  Financial Instruments: Disclosures 2005 January 1, 2007 

IFRS 8  Operating Segments 2006 January 1, 2009 

IFRS 9  Financial Instruments  

2009 
2014 

January 1, 2018 

IFRS 10  Consolidated Financial Statements  2011 January 1, 2013 

IFRS 11  Joint Arrangements  2011 January 1, 2013 

IFRS 12  Disclosure of Interests in Other Entities 2011 January 1, 2013 

IFRS 13  Fair Value Measurement  2011 January 1, 2013 

IFRS 14  Regulatory Deferral Accounts 2014 January 1, 2016 

IFRS 15  Revenue from Contracts with Customers  2014 January 1, 2018 

IFRS 16  Leases  2016 January 1, 2019 

IFRS 17  Insurance contracts  2017 January 1, 2021 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/IFRS_1
https://en.wikipedia.org/wiki/IFRS_2
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards#Share-based_payments
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IFRS_3&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Mergers_and_acquisitions
https://en.wikipedia.org/wiki/IFRS_4
https://en.wikipedia.org/wiki/Insurance_contract
https://en.wikipedia.org/wiki/IFRS_5
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IFRS_6&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IFRS_7&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IFRS_8&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/IFRS_9
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_instrument
https://en.wikipedia.org/wiki/IFRS_10
https://en.wikipedia.org/wiki/Consolidated_financial_statement
https://en.wikipedia.org/wiki/IFRS_11
https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_venture
https://en.wikipedia.org/wiki/IFRS_12
https://en.wikipedia.org/wiki/IFRS_13
https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_Value_Measurement
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IFRS_14&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/IFRS_15
https://en.wikipedia.org/wiki/Revenue
https://en.wikipedia.org/wiki/IFRS_16
https://en.wikipedia.org/wiki/Lease
https://en.wikipedia.org/wiki/IFRS_17
https://en.wikipedia.org/wiki/Insurance_contract
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In 2003, some of the standards were revised and published under the title of 

IFRS. The currently effective 17 IFRS standards and their effective dates are set out in 

the table above. [3, p55-58] 

Conclusion  

As business world get closer to their financial and trade ties, many countries are 

moving to International Financial Reporting Standards. IFRS are the general 

accounting rules that specify how transactions should be reported and what 

information should be indicated in the financial statements. This single set of standards 

has solved many problems by creating others. As an origin of globally comparable 

information, IFRS Standards  also have critical significance to regulators around the 

world: enhancing cost-effectiveness by helping investors to specify opportunities and 

risks around the world, thereby improving capital allocation. Using a single, reliable 

accounting language reduces the cost of capital and reduces international reporting 

costs for businesses. Therefore, IFRS Standards have been developed to address the 

challenges of presenting and interpreting financial information in today's boundless 

financial markets. Implementing a set of high quality standards by companies around 

the world increases the comparability and transparency of financial information and 

reduces the cost of preparing financial statements. When these standards are imple-

mented strictly and consistently, capital market participants receive better information 

for decision-making.  
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AZƏRBAYCANDA TURĠZM ĠNDUSTRĠYASI VƏ ONUN ƏSAS 

PRĠORĠTETLƏRĠ 

 

Turizm sənayesi bir çox sahələr üzrə səyahət və istirahət üçün Ģərait yaradan və 

turizmin inkiĢafı ilə məĢğul olan müvafiq istehsal kompleksidir. Turizm sənayesi 

böyük ölçüdə insan gücünə əsaslanır, bu baxımdan turizm müəssisələrində xidməti 

fəaliyyət göstərən əsas faktor insandır. Turizm sənayesində peĢəkar Ģəkildə təĢkil edi-

lən xidmətlərin istehsal və istehlak vaxtı eynidir. GeniĢ çeĢiddə müxtəlif turizm agent-

likləri, aviaĢirkətləri özündə ehtiva edən turizm sənayesinə sərniĢin daĢımaları ilə 

məĢğul olan Ģirkətlər, turist səfərləri zamanı təhlükəsizliyə cavabdeh olanlar, aviabi-

letlərin satıĢı üzrə dilerlər, səyahət və ekskursiya turlarının satıĢı ilə məĢğul olanlar, 

müalicə-profilaktika ocaqları, sanatoriyalar, mehmanxanalar, pansionatlar, ekskursiya 

bürosu, turist bazaları və kurort Ģəhərlərində turistlər üçün göstərilən müxtəlif xid-

mətlər daxildir.  

XX əsrin ikinci yarısından etibarən inkiĢaf edən dünya iqtisadi və siyasi 

sistemlərini təsiri altına alan qloballaĢmaya paralel olaraq turizm iqtisadiyyatının, 

iqtisadi və siyasi sistemlər üçün əhəmiyyəti hər kecən gün artmaqdadır. Texnoloji 

proseslərin artması və istehsal amillərinin hərəkətinin asanlaĢması, yüksələn qloballaĢ-

manın təsiri hər yerdə hiss olunmağa baĢladı. ―Hazırda turizm sənayesi beynəlxalq 

xidmət ticarətinin dinamik inkiĢaf edən formalarından biridir. Son onillikdə də 

dünyada xarici turistlərin səfərlərinin orta illik artımı 4.3 %, daxil olan valyutanın orta 

illik artımı 12 % təĢkil etmiĢdir. 1950-ci ildən 1995-ci ilə qədər, 45 il ərzində xarici 

turistlərin miqdarı (ÜTT-nın məlumatlarına əsasən) 25 mlyn-dan 560 mlyn-a qədər, 

yəni 22.6 dəfə artmıĢdır‖ [1, səh.110] . 

Turizm sənayesi əmək fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır, bu baxımdan da əhaliyə mütə-

madi olaraq xidmət göstərən bir fəaliyyət sahəsidir. Turizm məhsulunun ən mühüm 

komponentləri arasında nəqliyyat, yerləĢdirmə, iqlim, təbiət, mədəniyyət və s. kimi 

sahələr vardır. Müasir dövrdə digər mədəniyyətlərlə tanıĢlıq nöqteyi-nəzərindən turizm 

mühüm bir əhəmiyyət kəsb edir. Turizm siyasətinin əsasında digər mədəniyyətlərə 

qarĢılıqlı hörmət göstərmək, ətraf mühitə qayğı ilə yanaĢmaq mühüm aktuallıq kəsb 

edir. 

Turizm sənayesi turistlərin ehtiyaclarını qarĢılayan ümumi funksiyalara malik 

firma və təĢkilatlardan (nəqliyyat, yerləĢdirmə, əyləncəli avadanlıq-multiplikasiya və 

turizm təĢkilatı) ibarət olan obyektlər cəmidir. Turizm faktorunu təĢkil edən bu dörd 

element turizm sənayesi adlı mühüm bir sənaye sahəsini meydana gətirir. Turizm 

sənayesini xarakterizə etmək üçün qarĢımıza olduqca mühüm çətinliklər meydana 

çıxır. Çünki, turizm sənayesi fiziki mal istehsal etmir, xidmət istehsal edir. Turizm 

sənayesi bir turistin müxtəlif ehtiyaclarını qarĢılayan xidmətlərin məcmusuna deyilir. 

Əsasən xidməti istehsal edilən turizm sektorunda təminatın yaradılması yüksək miq-

darda investisiya tələb edir. Bu baxımdan xidmətlərin keyfiyyət və məzmunları, 

xidməti istehsal edən bir məntəqədən digərinə, həmçinin xidməti tələb edən bir 
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istehlakçıdan digərinə və yaxud da zaman ərzində dəyiĢərək müxtəlif məhsullara malik 

ola bilər. 

Turizm bazarında yer alan turist istehlakçıların zövq, dəb və vərdiĢ səviyyələrinin 

qısa müddətlərdə dəyiĢməsi turizm müəssisələrinin xidmətlərini yeniləri ilə dəyiĢdir-

mək məcburiyyətindədir. Ümumiyyətlə, turizm sektorunda istehsal edilən və satıĢa 

çıxarılan məhsul çoxaspektli bir xüsusiyyətə malikdir.Turizm sənayesinin bəzi sahələ-

rində (mətbəx, bar) konkret məhsulların istehsalı həyata keçirilsə də, əsasən xidmət 

istehsalı mühüm yer tutur.―Turizm sənayesi - səyahəti həyata keçirmək prosesində 

turisti zəruri olan hər Ģeylə (xidmət, iĢ, məhsul və s.) təmin edən müəssisələrin və 

sahibkarların qarĢılıqlı əlaqə sistemi kimi baĢa düĢülür. Kütləvi turizmin coĢğun 

inkiĢafı, bütün dünyada turizm sənayesinin və təsərrüfatın qarıĢıq sahələrinin, elm və 

mədəniyyətin, təhsil sisteminin adekvat inkiĢafına səbəb olmuĢdur. BaĢqa sözlə desək, 

turizm sənayesi - yerləĢdirmə və nəqliyyat vasitələri, ictimai iaĢə, əyləncə, dərketmə, 

iĢgüzar, sağlamlıq, idman və digər təyinatlı obyektlərin, turoperator, turagent, ekskur-

siya və gid-tərcüməçi xidmətləri göstərən təĢkilatların məcmusudur‖  [2, səh.71] . 

Turizm sektorunun ortaya çıxması və inkiĢafı mədəniyyətin inkiĢafı və yayılması 

sayəsində mümkün olmuĢdur. BaĢqa sözlə turizm mühüm bir mədəniyyət layihəsidir. 

Yəni turizm sivilzasiyaya malik olan mədəni cəmiyyətlər tərəfindən inkiĢaf etdirilən 

bir həyat konsepsiyasıdır. Turizm sektoru cari əməliyyatlarda iqtisadi çatıĢmamazlıqla-

rın ortadan qaldırmasında və iqtisadi inkiĢafın müsbət bir Ģəkildə həyata keçirilmə-

sində fəal rol oynayır. Həmçinin qloballaĢma və tərəqqi cəmiyyətinə paralel olaraq 

turist fəaliyyətlərinin sayı artmaqdadır. Bu proseslər turizm sektorunu iqtisadiyyatın 

mühüm bir sahəsi halına gətirmiĢdir. Buna görə də bu sektorun iqtisadi təsirlərini 

ölçmək əhəmiyyətli bir xarakter kəsb edir.  

Beynəlxalq turizm sektorunda fəaliyyət göstərən nəqliyyat müəssisələri, yerləĢ-

dirmə məntəqələri, tur tənzimləyiciləri, iaĢə müəssisələri və əyləncə xidməti təqdim 

edən müəssisələr arasında sıx maliyyə əlaqələri vardır. Turizm sektoru turistlərin so-

sial-iqtisadi, sosial-demoqrafik və sosial-psixoloji xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq 

xidmətlərin yüksək səviyyədə təqdimatını tələb edir.Turizm sənayesi turistlərin təla-

batından asılı olaraq dəyiĢikliyə məruz qalır. Məhz bu baxımdan da turizm məhsulu-

nun keyfiyyəti və inkiĢaf tempinin artmasına mütəmadi olaraq diqqət yetirmək lazım-

dır. 

Turizm sektoru müasir dövrdə həm inkiĢaf etmiĢ, həm də inkiĢaf etməkdə olan 

ölkələr tərəfindən intensiv Ģəkildə maraq göstərilən bir sektor olma xüsusiyyətinə 

malikdir. Bunun ən əhəmiyyətli səbəbi isə dünya miqyasından ən sürətli inkiĢaf edən 

sektorlardan biri olmasıdır. Turizm sektorunu inkiĢaf səviyyəsi ölkələrin inkiĢaf sə-

viyyələrindən asılıdır. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələr turizm sektorundan əldə olunan gəlirdən 

istifadə etməyə çalıĢarkən inkiĢaf etməkdə olan və yaxud da az inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə 

isə bu sektor yeni məĢğulluq sahəsi kimi meydana gəlməkdədir.  

Turizmin inkiĢaf etdirilməsində tarixi-mədəni amillərlə yanaĢı sosial-iqtisadi 

amillərin rolu böyükdür. Sosializm qurluĢunun dağılması ilə meydana gələn bazar 

iqtisadiyyatı dövründə ölkəmizdə də turizm sənayesinin inkiĢafına xüsusi diqqət 

yetirilməkdədir. ―Azərbaycanda turizm bazarının inkiĢafı məqsədilə aĢağıda göstə-

rilənlərin həyata keçirilməsi mühüm Ģərtlərdir:  

- Turizm bazarını formalaĢdıran amillərin qiymətləndirilməsi və bu amillərdən 
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səmərəli istifadə olunması;  

- Turizm sektoruna yatırım qoyulmasında müxtəlif istiqamətlərin seçilməsi;  

- Turizm bazarında mühüm obyekt olan turməhsulun keyfiyyətinin yüksəldil-

məsi;  

- Turizm bazarında xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi;  

- Turizm bazarının təĢkilatçılarının fəaliyyətinin səmərəli təĢkili və s.‖ [3, səh. 

86]. 

Turizm sektoru müasir dövrdə də sosial-iqtisadi aspektdən sürətli inkiĢaf etmək 

xüsusiyyətini özündə ehtiva edən bir sektor olma xüsusiyyətini qoruyur. Çünki 

turizmin inkiĢaf etdiyi zaman bunun iqtisadiyyatdakı təsirləri həm iqtisadi, həm də 

sosial sahələrdə özünü açıq bir Ģəkildə göstərir. ĠnkiĢaf edən turizm sektoru ölkə 

gəlirlərinin artırılmasında, iĢsizlik probleminin azaldılmasında mühüm təsirlərə malik-

dir. Xüsusilə inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə iĢsizlik probleminin həll edilməsində bu 

amil mühüm rol oynayır. 

Müasir dövrdə turizmə qoyulan investisiyalar sayəsində bir sıra önəmli iqtisadi 

töhfələrin müĢayiət edilməsi göz önündədir. Bununla yanaĢı qeyd etmək yerinə dü-

Ģərdi ki,  turizmə qoyulan investisiyalar sayəsində əhalinin məĢğulluq səviyyəsi də 

artım prosesinə məruz qalır. Bu səbəbdən də inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə turizm 

sektorlarına investisiyaların qoyulması sayəsində əhalinin məĢğulluğunu təmin edərək 

iĢsizlik probleminin həllinə ciddi töhfə verilir. ―Sənaye cəhətdən inkiĢaf etmiĢ ölkə-

lərdə istehsal texnikası və texnologiyalarının inkiĢafı əhalinin rifahının yüksəlməsinə, 

məzuniyyət vaxtının artmasına səbəb olurdu ki, bu da öz növbəsində turizmin inki-

Ģafına müsbət təsir göstərirdi. Ötən əsrin 80-90-cı illərin turizminin səciyyəvi meyli 

orta və aĢağı təbəqənin nümayəndələri arasında turizm xidmətlərinə tələbatın artması 

olmuĢdur. Bu turizm bazarını daha da fərqləndirdi, müxtəlif maddi imkanlara, 

maraqlara malik servis səviyyəsinə müxtəlif tələblər nümayiĢ etdirən adamlar üçün 

hesablanmıĢ turizm məhsulunun çoxçeĢidliyinə gətirib çıxartdı. Bunlarla yanaĢı, isteh-

lakçının müxtəlif seqmentləri və həm əlavə, həm də əvvəllər turizm bazarına xas ol-

mayan (məsələn, sərgilərin, yarmarkaların, ezamiyyətlərin, təhsilin təĢkili) turizm xid-

mətlərinin məcmusunun geniĢlənməsi üçün onun ixtisaslaĢması prosesləri getdikcə 

daha çox nəzərə çarpırdı‖ [4, səh.25]. 

Turizm tarixən mövcud olsa da bu sahənin inkiĢafı sənaye inqilabı ilə birlikdə 

baĢlamıĢdır. Turizm sənayesinin inkiĢaf etməsi nəticəsində zaman keçdikcə bu sahə 

müstəqil sektor olmağa baĢlamıĢdır. Sənaye inqilabı sayəsində bir tərəfdən insanların 

rifah səviyyəsi artmıĢ, bir tərəfdən də insanlar texnologiyanın inkiĢafı səbəbindən daha 

gərgin iĢləməyə məcbur olmuĢlar. Məhz bunun nəticəsində də insanların istirahət və 

özünə zaman ayırmaq zərurəti ortaya çıxmıĢdır. Sənaye inqilabından əvvəl keçirilən 

səyahətlər daha çox müharibə, miqrasiya, ticarət və s. olaraq həyata keçirilirdi. Sənaye 

inqilabı ilə birlikdə, insanların rifah səviyyələrinin artması, ödəniĢli məzuniyyətlərin 

olması və texnologiyanın inkiĢafı ilə birlikdə boĢ zamanın ortaya çıxması və səyahətin 

daha rahat, komfortlu və ucuz olması nəticəsində insanlar daha çox turizm səfərlərində 

iĢtirak etməyə baĢladı və bütün bu kimi məqamlar turist məhsullardan istifadənin 

armasına səbəb olmuĢdur. 
Sənaye inqilabı meydana gətirmiĢ olduğu yeniliklərlə eyni zamanda da turizmin 

inkiĢafına töhfə vermiĢdir. Ümumiyətlə, texnoloji inkiĢaflar, nəqliyyatda və rabitədə 
baĢ verən mütərəqqi hadisələr turizmin inkiĢafına mühüm töhfələr vermiĢdir. Xüsusən 
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texnologiyanın insan həyatına gətirmiĢ olduğu innovasiya və güzəĢtlər nəticəsində 
asudə vaxtın artması nəzər çarpmaqdadır.  Məhz asudə vaxtın düzgün dəyərləndiril-
məsinə qarĢı yönəlmiĢ ehtiyac nəticəsində turizm sektoru ortaya çıxmıĢdır.  

Sənaye sektoru turizmin inkiĢafında müsbət cəhətlər daha çox texnoloji tərəqqi 
yolu ilə insanların həyatına daxil olan yeniliklər və rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə 
bağlıdır.  Bütün bunlarla yanaĢı sənaye sektorunun inkiĢafı nəticəsində mənfi cəhətlər 
də özünü biruzə vermiĢdir. Sənayenin meydana gətirmiĢ olduğu mənfi cəhətlər səbə-
bilə insanlar sənaye rayonlarından daha çox turistik yerlərə axın etməyə baĢlayıblar. 
Bu faktor da turizmin inkiĢafına və canlanmasına səbəb olmuĢdur. 

Ümumiyyətlə, turizm çoxsahəli bir anlayıĢ kəsb etdiyindən turizmin inkiĢaf 
etdirlməsi də müxtəlif sahələrin dinamik inkiĢafını zəruri edir. ―Turizm inkiĢafı daha 
çox strateji planlaĢma və dinamik struktur dəyiĢmələrinə uyğun olaraq idarəetmə 
sahəsi olduğu üçün, onun təkrar istehsal strukturu ümumi iqtisadi səmərə və xüsusi 
səmərəlilik göstəricilərinin tərkib hissəsidir. Əgər turizm hər hansı ölkədə ümumi 
daxili məhsulun formalaĢmasında və dövlət gəlirlərinin artımında elastik sahə kimi 
determi-nant rolu oynayırsa, onda bu ölkədə turizm daha çox səmərəli sferadır. Turizm 
xidmə-tinin əsas göstəriciləri turist axınının intensivliyi ilə müĢahidə olunur. Təbii ki, 
bu dinamikada moment situasiyası təsir edir. Belə ki, müəyyən bir dövlətdə hər hansı 
xəstəliyin baĢ verməsi, yaxud dünya rəqabəti haqqında təhrif olunmuĢ informasiyanın 
yayılması həmin ölkəyə turist axınını azalda bilər. Turizmin motivi onun seçimi ilə 
müəyyənləĢir. O cümlədən əhalinin maddi rifahı ölkədə sanatoriya, kurort və səhiyyə 
vəziyyəti, əhalinin yerdəyiĢmə, konsern, mədəni tələbatı, saxlamaq üçün mühitin 
dəyiĢməsi ehtiyatları turizmin motivini formalaĢdırır‖ [5, səh. 18]. 

XIX əsrin ortalarında baĢlayan sənaye inqilabı sayəsində dünyada əsaslı Ģəkildə 
texinki inkiĢaf baĢ vermiĢdir. Texnologiya sahəsində meydana gələn yeniliklər turizm 
sənayesinə də müsbət anlamda təsir göstərmiĢ, turist səyahətlərinin daha asan və aktiv 
olmasını təmin etmiĢdir. Xüsusilə daha uzaq turizm obyektlərinə səfər etmək, yerləĢ-
dirmə və digər qarĢılama xidmətlərində daha sağlam və komfortlu xidmət meydana 
gəlmiĢdir. Ölkə iqtisadiyyatında daxili və xarici turizm hərəkətlərinin yaratdığı 
istehlak-gəlir həcmi, xüsusən sənaye və turizm sektoru ilə yanaĢı, digər sektorlarda da 
canlanmaya və inkiĢafa səbəb olmuĢdur. Turizm ilə sənaye sektoru arasındakı əlaqə 
sənaye sektorunun müxtəlif alt təbəqələri baxımından fərqli Ģəkildə təzahür edir. 
Sənaye sektoru ilə turizmin əlaqələri xüsusilə ərzaq və içki sənayelərində, turist 
ehtiyacların istiqamətləndirdiyi təlabata uyğunlaĢmaq məqsədi ilə istehsalın və xidmə-
tin müasir standartlara uyğunlaĢdırılması yönümündə ciddi iĢlər aparılmalıdır. 

Müasir dövrdə Azərbaycanda ən çox yayılmıĢ istirahət növlərindən biri də məhz 
turizmdir. Mədəni asudə vaxtın turizm istiqamətində yönləndirilməsi faktı da ölkəmiz-
də turizmin inkiĢafında həlledici rol oynayır. Tarixən ticarət yollarının qovĢağında 
yerləĢən ölkəmizdə turizmin inkiĢafı üçün real zəminlər mövcuddur. Bu baxımdan da 
ölkəmizdə turizmin inkiĢafı sahəsində mövcud problemlərin araĢdırılması və bu 
problemlərin həll edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tarixə ötəri nəzər salsaq su 
nəqliyyatının uzun zaman ərzində önəmli bir mövqeyə malik olduğunun Ģahidi oluruq. 
Lakin təəssüflər olsun ki, müasir dövrdə ölkəmizdə su nəqliyyatı sahəsi inkiĢaf 
etməmiĢdir. Bu faktor isə aqroturizmin inkiĢafı sahəsində ciddi əngəl törədir. Lakin 
bütün bu çatıĢmazlığa baxmayaraq, bugün turizm  iqtisadiyyatının ən aparıcı prioritet 
sahəsi kimi dünyanın əsas diqqət mərkəzində dayanmaqdadır. 
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HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN BULGARIA - PERIODISATION, 

PRINCIPLES AND TRENDS 

 

Introduction 
Higher education in Bulgaria has strong historic roots. The importance of 

higher education over the last three decades has only increased, which corresponds to 
overall trends in developed countries. On the one hand, this process is underpinned by 
Bulgarians‘ traditional attitudes of investing in education, on the other, there is the link 
with the socio-economic benefits of attaining higher education level. For some time 
now Bulgaria has been facing an unfavourable demographic crisis alongside a 
multitude of negative factors - an aging population, higher unemployment rates among 
young graduates etc. Given these challenges, the Bulgarian higher education system 
needs to invent new strategies for survival to respond to the difficult conditions of our 
times. 

The object of enquiry is higher education legislation in Bulgaria. The aim of 
the report is to assign legislation into distinct periods of development, as well as to 
systematise and formulate the founding principles of the higher education legal 
framework in Bulgaria. On the basis of the research findings, a series of observations 
and recommendations are put forward.  

This report follows previous work done by the author, in collaboration with 
others in the field of higher education management [4, pp.414-428; 5, pp. 275-290; 6, 
pp. 310-315]. 

Overview 
The development of the Bulgarian higher education system broadly follows the 

main periods that the country goes through following its independence. It is important 
to study these periods in order to establish the links between the social relations at the 
time and their impact on higher education.   
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We can distinguish three main periods in the legislation development when it 
comes to higher education, and those match with the historic and socio-political 
development of the Bulgarian state. The first of these spans from the establishment of 
the independent Bulgarian state after Ottoman rule until 1944, the second - from 1944 
to 1989, and finally from the democratic changes in 1989 till present day [8, pp. 217-
229; 9, pp. 226-238]. 

During the first period we look at (pre-1944), there is no universally applicable 
legal framework when it comes to higher education. Common legal practice at the time 
is for each higher education institution to be established with a separate legislative act.  
The public education legislation, which applied to all educational levels, also included 
legislative acts specifically addressing higher education.  

During 1944 to 1989 individual Higher Education laws are being introduced - 3 
in total in 1947, 1948 and 1958. The first Higher Education Act dates from 1947 (State 
Gazette ed. 153/1947). For the first time higher education institutions and higher 
education as such are separated from other education levels.  

A year after the democratic changes of 1989 parliament votes in the Academic 
Autonomy of Higher Education Institutions Act (State Gazette ed. 10/1990). It grants 
academic freedom to higher education institutions to set their educational processes 
and research activities, as well as other activities as they see fit. The Academic 
Freedom of Higher Education Institutions Law and the Higher Education Act of 1958 
are both replaced in 1995 by the сurrent Higher Education Act (SG ed 112/1995). It 
addresses the overall setup, functions, management and financing of higher education 
in Bulgaria, including the principle of academic  autonomy.  

Academic autonomy is a founding principle in higher schools governance, its 
essence being that the government recognizes the academic freedom, self-government 
and inviolability of higher schools (art.19, par.3 Higher Education Act) [1, pp. 613-
626]. 

Following the democratic changes in 1989 the Academic Autonomy of Higher 
Education Institutions Act was passed (SG ed. 10/1990.). On the basis of the academic 
autonomy granted, higher education institutions independently establish their 
organizational structure, adopt a set of rules about their activity, announce 
competitions and select researchers and lecturers, as well as perform a number of other 
administrative and economic activities. [7, pp. 63-69]. The Academic Autonomy of 
Higher Education Institutions Act was only applied for five years, to be replaced by 
Higher Education Act (HEA – SG, ed.112/1995) that is still active today. Modern 
regulatory framework of the academic autonomy is laid out in Chapter 4 of HEA. 

In order to better clarify the situation relating to the “map of higher 

schools” in Bulgaria, it is important to take into account the categories of 

universities within the groups of state-owned and private higher schools, and, 

consequently, explain the relationships between them. 
According to the norm stipulated in art.12 HEA, higher education institutions 

are state-owned and private. The law grants equal opportunities and rights for opening 
a higher school, regardless of whether it is state-owned or private, on condition that 
legal requirements are met. What differentiates the two types of higher schools is their 
funding. State-owned higher schools function on the basis of state property, like land 
and buildings the government has provided and are funded through transfers from the 
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national budget. Founders of private universities are entitled to rights over real estate 
and effects necessary for the educational and research activities, as well as a plan 
about the financial provision of the higher school (art. 13 and 14 HEA). 

Following the democratic changes in 1989, a number of private universities 
were founded. After the Higher Education Act of 1995 came into effect, the National 
Assembly passed a resolution about the opening of many higher schools, all of them 
private ones. As a result, the system of higher education in Bulgaria today consists of 
51 higher education institutions (37 state-owned and 14 private) [10]. Obviously, state-
owned higher schools are a considerable part of the total number of higher education 
institutions in the country (over 2/3 of all higher schools are state-owned). The reason 
for their predominance should be sought in the fact, that it is through these universities 
that the government implements its policy in the field of higher education, and an 
essential constitutional right of the citizens – the right to education is granted, 
according to art.53 of the Constitution. 

The development of higher education cannot be studied in depth, unless 
attention is paid to academic development. Bulgarian legislation also includes 
special regulations concerning academic advancement. In 2010 the Parliament passed 
a Law on the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria (LDASRB – 
SG ed.38/2010), which enabled university to develop their own policies on staff 
advancement. The main objective behind the law was the introduction of flexible and 
rapid procedures for attaining academic degrees. On the one hand, this law was not 
unambiguously assessed by the academic community [3, pp. 43-46], and on the other, 
it failed to solve all the existing problems pertaining to the professional advancement 
of university lecturers. 

With the latest amendments and additions to the LDASRB of 3 April 2018, 
there were introduced minimum national requirements for holding academic positions. 
On the one hand, adoption and application of uniform government requirements for 
academic development can be viewed as a positive step towards the improvement of 
the legislation regulating the sector. On the other, however, the latest amendments and 
additions in LDASRB are certainly questionable and have caused a great deal of unrest 
in the academic community [2, pp. 316-319]. 

Conclusion 
In conclusion, following the performed periodization and analysis of the basic 

principles and aspects of the evolution of higher education in Bulgaria, findings can be 
summarized. Higher education in Bulgaria is firmly rooted in Bulgarian traditions, but 
in regulatory terms, its foundations are laid after the Liberation of the country from 
Ottoman rule, in particular, through certain laws on higher education institutions at the 
turn of the 20

th
 century. When following the historic periods in the development of the 

country and the national regulatory framework, we can assume that this development 
unfolds directed by the fundamental law – the Constitution and it principles. 

Recently we have observed a definite dynamism in the development of higher 
education and its opening for the influence of European norms in view of the 
membership of Bulgaria in the EU. Last, but not least, we should consider the impact 
of the processes of digitalization, themselves powerful drivers for today‘s updates in 
the legislative regulation. 
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MUZEYġÜNASLIĞIN MAHĠYYƏTĠNƏ GÖRƏ MÜXTƏLĠF BAXIġLAR 

 

Müxtəlif tarixi dövrlərdə cəmiyyətin inkiĢafı ayrı-ayrı elm sahələrinin yaranması, 

tərəqqisi ilə sıx əlaqədə olduğundan, elm və mədəniyyətin təkanverici təsiri bəzi dövr-

lərdə hətta qanunauyğun Ģəkil almıĢ, dövlətlərin mədəniyyət sistemi yaranmıĢdır. 

Muzey vasitəsilə muzeyĢünaslıq ―prosesləri‖, bütövlükdə müzeyĢünaslıq elminin 

kompleks xarakteri öz həllini tapmıĢdır. Muzey mühitində, Ģəraitində isə mövcud 

imkanlar, ayrı-ayrı fəaliyyət mənbələri, idraki proseslər, texnoloji vasitələr də əlavə 
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edilməklə komplekslilik yaranır ki, bu da ümumi fəaliyyət mexanizminin yaranmasına 

səbəb olur. AraĢdırmalar nəticəsində məlum olmuĢdur ki, bütövlükdə həmin kompleks 

fəaliyyət mexanizminin yaranmasında müvafiq qanunauyğunluq da vardır. Bu qanuna-

uyğunluq fəaliyyətin ayrı-ayrı sahələrində öz müsbət təsirini göstərir. Məhz bu təsirin 

keyfiyyət dərəcəsi fəaliyyət prosesləri arasındakı qarĢılıqlı əlaqəliliyin qanuna-

uyğunluqlara çevrilməsi effektivliyində, sürətində, mərhələliyində özünü büruzə verir. 

Belə qarĢılıqlı əlaqəlilik muzey fəaliyyətinin bütün sahələrində mövcuddur. Toplanma, 

öyrənilmə, dəyərləndirilmə, bərpa, qorunma, nümayiĢ, təbliğ, gələcək nəsillərə ötürül-

mə mexanizminin həyata keçirilməsi və sair proseslər qarĢılıqlı idraki proes daxilində 

qanunauyğun Ģəkil alır. Təbiidir ki, bu qanunauyğunluq mərhələlər nəticəsində baĢ 

verir. Fond fəaliyyəti, ayrı-ayrı bölmə və Ģöbələrin fəaliyyəti, sərgi-ekspozisiya, elmi-

tədqiqat, toplama, bərpa və qorunma fəaliyyəti, tərbiyəedici, təhsilləndirici, zəngin-

ləĢdirici fəaliyyətlər və digər muzeydaxili, muzeydənkənar fəaliyyətlərarası qarĢılıqlı 

əlaqəlilik qanunauyğun Ģəkil almaqla inkiĢafa təkan verir və mövcud qanunauyğunluq 

gücü sayəsində yeni, daha vacib, səmərəlilik gətirən fəaliyyətlər üçün zəmin yaranır, 

lazımsız fəaliyyətlər isə getdikcə sıradan çıxır. Mənbələrdə göstərildiyi kimi, ―Muzey 

fəaliyyətinə: - muzey kolleksiyalarının və əĢyalarının komplektləĢdirilməsi, onların 

qeydiyyatının mühafizəsinin məqsədyönlü təĢkili və bütövlüyünün təmin olunması, 

muzey kolleksiyaları, arxiv, kitabxana və digər materiallar əsasında səmərəli elmi 

tədqiqatlar, muzey ekspozisiyalarının və sərgilərin təĢkili, muzey fəaliyyəti sahəsində 

dizayn və tərtibat iĢlərinin həyata keçirilməsi, muzey əĢyalarının konservasiyası və 

bərpası, muzeydaxili kütləvi tədbirlərin təĢkili və muzeydənkənar tədbirlər, muzey 

mühiti vasitəsilə tərbiyə prosesinin səmərəli təĢkili, muzey kolleksiyalarının tətbiqi 

daxildir‖(1). Beləliklə, yuxarıda göstərilən fəaliyyət növləri arasında da sıx əlaqəliliyin 

olması muzeyĢünaslıqdakı elmiliyin, planlılığın, ardıcıllığın biri-digəri üçün zəminə 

çevrilməsini bir daha təsdiq edir. MuzeyĢünaslığın quruluĢu tarixiliyi, nəzəriyyəni, 

mənbəĢünaslığı və tətbiqi özündə birləĢdirmiĢdir (1, səh.9). Mahiyyət baxımından 

quruluĢ ünsürləri arasında da sıx əlaqəlilik mövcuddur. Belə ki, muzeyĢünaslığın 

nəzəriyyəsi özündə ―Ümumi nəzəriyyə‖, ―SənədləĢmə nəzəriyyəsi‖, ―Elmi fond iĢi 

nəzəriyyəsi‖ və ―Kommunikasiya nəzəriyyə‖lərini birləĢdirir ki, bunlar da biri digərini 

Ģərtləndirir, inkiĢafa səbəb olur, kompleksliliyə zəmin yaradır, həmçinin ―Tətbiqi 

muzeyĢünaslığ‖ın tərkib hissələri olan elmi metodika, texniki avadanlıq, təĢkil və 

idarəetmə də sıx əlaqəli xarakterə malikdir.  

Qərbi Avropa tədqiqatçılarının bir qrupunun – S.Kuxelberq, Ġ.D.Mayor, K.Lin-

ney, Y.Q.Qresse, V.Bode və digərlərinin adları muzey iĢinin uzunmüddətli qədim 

kökləri ilə bağlıdır, bu gün isə aparılan tədqiqatlar K.Xadson, R.Lyuis, X.Xellenkem-

per, Y.Romeder, A.Leon və digər muzeyĢünas-alimlərin adları ilə bağlıdır. Amerika 

muzeyĢünasları muzey fəaliyyətinə münasibətdə empirik xüsusiyyətləri ilə fərqlən-

məklə, fərdi münasibətdədirlər. Belə müəlliflərdən L.Titer, V.VoĢbern, Q.Burkov, 

V.Berns, D.Kameron (Kanada) və baĢqalarını göstərmək olar. ġərqi Avropa alimləri – 

V.Qluzinskiy, Y.BeneĢ, Z.Stranskiy, K.ġrayner, A.Razqon, M.Qnedovskiy, D.Ravi-

koviç, N.NikiĢina və digər ölkə alimlərinin – E.Alexanderin, Hudsonun, E.ġneyderin, 

A.Uittlinin, B.Ennenbaxın, E.Hofmanın, L.Holmun muzeyĢünaslığın müstəqil bir elm 

olması ilə əlaqədar tədqiqatları mövcuddur. 1950-ci illərin çex muzeyĢünası Y.Neu-

stupnıy muzeyĢünaslığı elm kimi iki hissəli – ümumi və xüsusi muzeyĢünaslıq hesab 
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etmiĢdir. O, muzeyĢünaslıqda elmi profili əsas hesab etmiĢdir.  

Azərbaycanda və digər ölkələrdə muzeyĢünaslığın inkiĢafı, ayrı-ayrı eksponat-

ların təsir gücündən bəhs edən internet saytlarında da problem əhəmiyyətli bəzi 

məsələlərə qismən də olsa aydınlıq gətirilmiĢdir. MuzeyĢünaslıq haqqında mövcud 

fikirlərdən çıxıĢ edərək öz fikrini sistemləĢdirməyə çalıĢan Slovak tədqiqatçısı 

Z.Stranskiy muzeyĢünaslığa dörd qrup yanaĢmanı aĢağıdakı Ģəkildə vermiĢdir: 

muzeyĢünaslıq – müstəqil elmi predmetdir; muzeyĢünaslıq – muzey iĢinin nəzəriyyəsi 

və metodikası, tətbiqi, köməkçi elmdir; muzeyĢünaslıq – kəmiyyətcə texniki və 

metodiki yanaĢmalardır; muzeyĢünaslığın bir elm kimi inkar edilməsi. Z.Stranskinin 

muzeyĢünaslığa elmi yanaĢmasının əsasını təĢkil edən ideya ondan ibarətdir ki, 

muzeyin topladığı və qoruduğu ―əĢyalar‖ deyil, sənədlərdir ki, bunlar da təbiətdə və 

cəmiyyətdə baĢ verən prosesləri əks etdirir‖. MuzeyĢünaslığın predmeti ilə bağlı bir 

sıra dünya muzeyĢünaslarının nəzəri nöqteyi-nəzərdən nisbətən fərdi yanaĢmaları 

mövcuddur. Ġnstitual yanaĢma tərəfdarları hesab edirlər ki, muzeyĢünaslığın predmeti 

– muzeyin sosial institut kimi fəaliyyəti deməkdir. Bununla bəzi tədqiqatçı-alimlər 

muzeyĢünaslığın tədqiqat predmetini muzey və onun funksiyaları ilə məhdudlaĢdır-

mıĢlar, digərləri isə buna bütöv muzey iĢini də əlavə etməklə daha geniĢ məna vermiĢ-

lər. Məsələn, slovak tədqiqatçısı Ġ.BeneĢin fikirlərinə görə muzeyĢünaslığın predmeti 

öz sosial funksiyaları vasitəsilə muzey iĢinin fəaliyyət sahələrinin cəmindən ibarətdir. 

Fransız muzeyĢünası J.A.Ruverə görə muzeyĢünaslığın predmeti muzeylərin tarixinin 

və onların cəmiyyətdəki rolunun tədqiqindən ibarətdir. Tədqiqatçı – alim T.Y.Yurene-

vanın araĢdırmalarında göstərilir ki, institusional yanaĢmanın opponentlərinin fikirl-

ərinə görə muzey, muzeyĢünaslığın predmeti sayıla bilməz, çünki muzey – müvafiq 

iĢləri yerinə yetirən müəssisədir, təĢkilati mərkəzdir. Digər vasitənin – muzey əĢya-

sının burada mühüm rolu, əhəmiyyəti, bu və ya digər dərəcədə təsir qüvvəsinə malik 

olması ön plana çəkilməlidir ki, buradan da əĢyavi yanaĢma meydana çıxır. Bununla 

əlaqədar alman tədqiqatçısı K.ġraynerin göstərir ki, muzeyĢünaslıq – muzey obyekt-

lərinin toplanması, qorunub saxlanması, öyrənilməsi və istifadə edilməsi haqqında 

elmdir. Çex alimi Z.Stranskinin və PolĢa tədqiqatçısı V.Qluzinskinin fikir-lərinə görə 

muzeyĢünaslığın predmetindən bəhs edərkən kompleks yanaĢmanın əhəmiyyəti nəzərə 

alınmalıdır. Z.Stranskinın və V.Qluzinskinin bu sahədəki elmi fikirləri, slovak 

tədqiqatçısı A.Qreqorovanın, rus tədqiqatçısı A.M.Razqonun kom-pleks yanaĢma ilə 

bağlı fikirlərilə uyğun gəlir. Beləliklə, ―MuzeyĢünaslığın predmetini – muzeylərin, 

muzey iĢinin yaranması, inkiĢafı və ictimai funksiyalaĢması, muzey əĢyaları vasitəsilə 

sosial informasiyaların toplanması, elmi biliklərin, adət-ənənələrin dərki və ötürülməsi 

proseslərinin obyektiv qanunauyğunluqları təĢkil edir‖.  

Azərbaycan muzeyĢünaslığında ilk dəfə olaraq muzeyĢünaslığın predmeti, məq-

sədi, vəzifələri və prinsipləri verilmiĢ, muzey iĢinin tarixi, muzeyĢünaslığın quruluĢu, 

muzey iĢinin nəzəriyyəsi, muzey fəaliyyətinin mərhələləri, elmlər sistemində yeri, qısa 

Ģəkildə sənədləĢdirmə nəzəriyyəsi, fond iĢi nəzəriyyəsi, muzey iĢinin təĢkili metodi-

kası elmi ardıcıllıqla göstərilmiĢdir (2, s.6-23). MuzeyĢünaslığın predmeti aĢağıdakı 

Ģəkildə verilmiĢdir; ―... muzeyĢünaslığın predmeti – obyektiv qanunauyğunluqlar 

əhatəsində tarixi dövrlərdən bu günə qədər baĢ vermiĢ hadisələrin təcəssümünü əks 
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etdirən əĢya, materiallar, bədii sənətkarlıq nümunələri və bunların əsasında yaranmıĢ 

məlumatlar, bilik və yaradıcı bacarıqlar, qabiliyyətlərin muzey fəaliyyətilə nəsillərə 

ötürülməsinin sistemləĢdirilməsidir‖ (2, s.8). Bu fikirdə komplekslilik mövcuddur. 

Belə ki, birincisi, obyektiv qanunauyğunluqlar – mühit sayılır; ikincisi, əĢyalar, mate-

riallar, bədii sənətkarlıq nümunələri ayrı-ayrı tarixi dövr hadisələrinin təcəssüm-çüsü, 

daĢıyıcısı hesab edilir; üçüncüsü, həmin nümunələrin əsasında mərhələlərlə məlu-

matlar, biliklər, bacarıqlar yaranır, qabiliyyətlər formalaĢır; dördüncüsü, yaranan məlu-

mat və biliklər, bacarıqların gələcək nəsillərə ötürülməsi sistemləĢdirilir. Beləlik-lə, 

Azərbaycan muzeyĢünaslığındakı bu tərif kompleks xarakterə malik olmaqla, daha 

əhatəlidir, tamdır. MuzeyĢünaslığın məqsədi milli muzeyĢünaslıqda ilk dəfə olaraq 

aĢağıdakı Ģəkildə göstərilmiĢdir: ―MuzeyĢünaslığın məqsədi – fəaliyyət vasitəsilə 

məzmunun mahiyyətini, səciyyəvi xüsusiyyətlərini, əsas istiqamətlərini, qanunauy-

ğunluqlarını, prinsiplərini, forma, metod, vasitə və yollarını araĢdırmaq, həmçinin 

formalaĢmada təsirini müəyyənləĢdirməkdir‖ (2, s.8). Muzeylər sosiomədəni müəssisə 

olmaqla fəaliyyətlərinə görə kolleksiyaların zənginliyindən asılı olaraq tipinə (növü), 

forması və profilinə görə fərqlənirlər. Muzeylər əsasən, tədqiqi-elmi-maarifçi (əksəriy-

yət təĢkil edir və ümumi kütləvi xarakter daĢıyır), elmi-tədqiqat institutlarının nəzdin-

də tədqiqat, həmçinin tədris tipli olurlar; profillərinə görə (tarix, təbiyyət, incəsənət, 

ədəbiyyat, texnika muzeyləri) bir-birindən fərqlənirlər. Memorial (xatirə) muzeyləri 

xüsusi qrup təĢkil edir. Bunlardan baĢqa kompleks muzeylər də mövcuddur. Tiplərinə 

görə muzeylərin təsnifatı elmi-tədqiqat, elmi-maarif və tədris muzeylərinə bölünürlər. 

Elmi-maarif muzeyləri daha geniĢ yayılmaqla, ictimai biliklərin yayılması baxımından 

mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. Buraya Ģəhər, qəsəbə tarixi muzeyləri, ġirvanĢahlar 

Muzey kompleksi, Qobustan Tarixi Muzeyi və s. aiddir. Elmi-tədqiqat tipli muzey-

lərdə isə əsas vəzifə muzeyin profili üzrə elmi-tədqiqat iĢlərinin həyata keçirilmə-

sindən ibarətdir. Məsələn, AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, AMEA-nın 

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi və s. Tədris muzeyləri 

cəmiyyətdə təhsilləndiriciliyi, öyrədici fəaliyyətləri ilə seçilirlər. Azərbaycanın bütün 

ali təhsil ocaqları, orta ixtisas və ümumtəhsil məktəblərində fəaliyyət göstərən muzey-

lər bu qəbildəndir və yüksək təhsilləndiricilik əhəmiyyətinə malikdirlər. Azərbaycanda 

hazırda 3 tipi özündə əks etdirən muzeylər mövcuddur. Məsələn, AMEA-nın Milli 

Azərbaycan Tarixi Muzeyinin həm elmi-tədqiqatçılıq, həm elmi-maarifçilik, həmçinin, 

AMEA-nın N.Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi Muzeyi də hər 3 tipi 

özündə birləĢdirmiĢdir. Azərbaycanın bölgələrində fəaliyyət göstərən bütün tarix-

diyarĢünaslıq muzeyləri də bu qəbildəndirlər. Ev-xatirə muzeylərinə gəldikdə qeyd 

etməliyik ki, həmin sahə üzrə elmi-tədqiqat iĢinin aparılmasında bilavasitə ondan 

istifadə edilir. Məsələn, Qaxda fəaliyyət göstərən SSRĠ Xalq artisti Ġsmayıl Dağıstanlının 

ev-muzeyi bilavasitə Azərbaycan Teatrının korifeylərindən sayılan bu dahi aktyorun həyat 

və yaradıcılığını tədqiq edən alimlər üçün çox böyük mənbədir. Bu muzeydə eksponatların 

gücündən istifadə yolu ilə tədqiqatın bu və ya digər sahəsi üzrə ümumləĢdirmələr əldə 

etmək mümkündür. Bu muzeyin həmçinin qismən də olsa elmi-maarifçilik əhəmiyyəti 

mövcuddur. Belə muzeylər konkret sahənin tədqiqi üçün əhəmiyyət kəsb edirlər.  Digər ev-

xatirə və memorial muzeylər də sahələr üzrə əhəmiyyətlidirlər. 
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L.M.ġlyaxtinaya görə yuxarıda göstərilən təsnifatlaĢdırma ilə yanaĢı, mütəxəssis-

lər müvafiq prinsiplər zəminində digər təsnifat yanaĢmalarını da qeyd etmiĢlər. Bunlar 

inzibati və profillərinə görə təsnifatların prinsipləridir. Ġnzibati prinsipə görə muzey-

lərin təsnifatı formalarına və onların tabeçilikləri ilə fərqləndirilir. Birinci növbədə 

burada dövlət, ictimai və Ģəxsi muzeylər fərqləndirilirlər. Təbiidir ki, bu təsnifata 

uyğun fəaliyyət xətti müəyyənləĢdirilir. Yəni, hər hansı nazirlik, komitə, idarə tabeçili-

yində olan muzeylər həmin nazirlik, komitə və yaxud idarənin göstəriĢlərinə əsasən 

fəaliyyət göstərirlər. Ġctimai əsaslarla fəaliyyət göstərən muzeylər isə mövcud mədəni 

tələbatlara, vəziyyətə uyğun öz iĢlərini qururlar. ġəxsi muzeylər də həmçinin muzey 

sahibinin mövcud vəziyyətə, Ģəraitə münasibətindən yaranan fəaliyyəti ilə iĢlərini 

qururlar. Muzeyin profili isə elm, incəsənət və digər fəaliyyət sahələrindən birini əhatə 

edən toplantıları və sahəvi iĢi ilə təyin edilir. BaĢqa sözlə, profil – muzeyin nəyə həsr 

olunmasıdır. Ansambl tipli muzeylərin fəaliyyətində təbiət mənzərəli sahəsi ilə birlik-

də interyerlə bərabər memarlıq abidələri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu tipə açıq 

səma altında muzeylər, saray-muzeylər, ev-muzeylər, muzey-mənzillər, muzeyema-

latxanalar aid edilir. T.Y.Yureneva isə profillərinə görə muzeylərin qrup təsnifatını 

aĢağıdakı qaydada vermiĢdir: elmi-təbiətĢünaslıq, tarixi, bədii, memarlıq, ədəbiyyat, 

teatr, musiqi muzeyləri, elm və texnika muzeyləri, sənaye muzeyləri, kənd təsərrüfatı 

muzeyləri, pedaqoji muzeylər. Y.A.Starikova isə muzeylərin təsnifatından bəhs 

edərkən qeyd etmiĢdir ki, ―... muzeylər sosiomədəni müəssisələr olmaqla kolleksiya-

ların miqdarı və rəngarəngliyinə görə, tematikaya, təyinatlarına və digər xüsusiyyət-

lərinə görə fərqlənirlər. O, qeyd etmiĢdir ki, hər Ģeydən əvvəl muzeylərin təsnifatı 

tiplərinə, mülkiyyət formalarına və profillərinə görə fərqləndirilir. Tiplərinə görə isə 

muzeylər el-mi-maarif, elmi-tədqiqat və tədris olmaqla 3 yerə bölünürlər. Mülkiyyət 

formalarına görə muzeylər dövlət, bələdiyyə və Ģəxsi-fərdi olmaqla 3 yerə ayrılır. 

Profillərinə görə muzeylər aĢağıdakı qruplara bölünürlər: memarlıq-ansambllı, elmi-

təbiətĢünaslıq, tarixi, bədii, elmi-texniki və xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələri üzrə, 

memorial, muzey-panoramlar, muzey-qoruqlar. Professorlar K.Q.Levıkin və V.Xerb-

stın redaksiyası ilə iĢıq üzü görmüĢ ―MuzeyĢünaslıq‖ dərs vəsaitində də profil (3) 

qruplarında muzeylərin təsnifatında tipoloji bölümün də əhəmiyyəti göstərilir. Belə ki, 

yuxarıdakı digər müəlliflərin qeyd etdikləri kimi, yəni muzey Ģəbəkəsinin 3-elmi-

tədqiqat, maarif (kütləvi); tədqiqat, akademik; tədris tipləri qeyd edilmiĢdir. Təsnifa-

tına görə isə əsas profil qruplu muzeylər qeyd edilmiĢdir: tarixi, bədii, təbiət-tarixi, 

texniki, ədəbiyyat, kompleks muzeylər. Azərbaycan muzeyĢünas-alimlərinin araĢdır-

malarına diqqət yetirdikdə məlum olmuĢdur ki, təsnifat baxımından müəyyən fərqlər 

mövcuddur. Yəni, Azərbaycanda tarix, memorial, diyarĢünaslıq, sənətĢünaslıq və digər 

profilli – tibbi, kənd təsərrüfatı və muzey-qoruqlar mövcuddur ki, bu da gələcəkdə 

müxtəlif profilli muzeylərin sayının artırılması məqsədini qarĢıya qoyur. Bunun üçün 

Azərbaycanda kifayət qədər qədim və zəngin mənbələr mövcuddur.  

Beləliklə, araĢdırmalardan məlum olmuĢdur ki, muzeyĢünaslıq bir elm kimi 

aĢağıdakı prosesləri öyrənir: 

 – müxtəlif tarixi dövrlərə aid sosiomədəni informaĢıyaların qorunması, dərki və 

onların muzey əĢyaları, bədii sənətkarlıq nümunələri vasitəsilə ötürülməsini;  

– muzey iĢinin mərhələlərlə inkiĢafını;  

– muzey fəaliyyətinin müxtəlif forma, vasitə və yollarla istiqamətləndirilməsini; 
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–  muzey fəaliyyətinin kompleks tədqiqinin sistemləĢdirilməsini. MuzeyĢü-naslı-

ğın tədqiqinin bazası muzeylərdir və onların fəaliyyətinə əĢya və nümunələrin toplanıl-

ması, öyrənilməsi, qorunub saxlanılması, tarixi-mədəni abidələrin, maddi və mənəvi 

mədəniyyət nümunələrinin, ayrı-ayrı əĢya və materialların eksponat Ģəklində nümayiĢi 

daxildir.  

MuzeyĢünaslığın predmeti dörd əsas hissəni özündə birləĢdirir:  

1. Muzey iĢinin tarixi – aĢağıdakı problemləri öyrənir:  – muzeylərin təfəkkülü, 

ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə fəaliyyətləri; – muzey Ģəbəkələrinin formalaĢdırılması.  

2. Muzey iĢinin təĢkili – aĢağıdakıları öyrənir: – elmi-fond iĢi (muzey əĢyalarının 

tədqiqi, onların uçotu və qorunması); – muzey kommunikasiyasının öyrənilməsi.  

3.Muzey mənbəĢünaslığı – ayrı-ayrı mənbələrdən istifadəni tədqiq edir, sistem-

ləĢdirir;  

4. Tətbiqi muzeyĢünaslıq – tanınmıĢ muzeylərin fəaliyyətini təcrübi aspektdə 

kompleks Ģəkildə öyrənir.  

Beləliklə, muzeyĢünaslığın mahiyyəti çox geniĢdir və muzey fəaliyyətinin bütün 

sahələrini əhatə edərək, bütöv sistem halını almıĢdır. MuzeyĢünaslıq son onilliklərdə 

geniĢ araĢdırılsa da, bu elmin digər elmlərlə qarĢılıqlı əlaqəli Ģəkildə tədqiqinə böyük 

ehtiyac duyulur və milli muzeyĢünaslığın dünya muzeyĢünaslığı ilə inteqrasiyası me-

xanizmində ayrı-ayrı sahələr üzrə hərtərəfli tədqiq edilməsi vacib problemdir. 
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СИМ-МЕТОД, КАК ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА, 

ЭКОНОМИКИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Формирование человеческого капитала и обеспечение качества образования 

не является возможным без глубокого понимания традиций, сохранения 

преемственности и уважения к старшему поколению. Организованная Бакин-

ским Университетом Бизнеса конференция, посвященная 96-летию выдающе-

гося политика XX века – Гейдара Алиева является прекрасным примером 

уважения общечеловеческих традиций и может явиться важным вкладом в 

развитие культуры образования не только Азербайджана, но и всего Кавказа. 
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Существование Университетского Музея, также является подтверждением куль-

туры преемственности и уважения к собственному прошлому. Инвести-рование 

в человеческий капитал сопряжено с рисками, так как в отличие от физического 

капитала, большая часть человеческого капитала уходит вместе с человеком. Но 

наша память, это механизм, позволяющий сохранить знания и опыт предков. Мы 

часто сожалеем о том, что не уберегли наших близких или о том, что не ис-

пользовали (вовремя) в благах семьи или общества бесценный капитал знаний, 

которым обладали окружающие нас люди.  

Знания, приобретаемые нами должны быть прежде всего фундаментом 

нашей системы безопасности. Это – орудия охраны человека, организации, 

общества и международного сообщества от возможных угроз. Управление 

человеческим капиталом является жизненно важным для каждого общества. 

Общество с низкой культурой управления человеческим капиталом – обречено 

на поражение.  

Основой человеческого капитала являются знания и навыки. Их необходи-

мо не только приобретать, но и уметь ими пользоваться, их сохранять и убере-

гать. Поэтому есть особые знания и навыки, которые необходимы для организа-

ции управления и безопасности инвестируемого в человека (или человеком в 

себя) капитала. Это некая метакогнитивная суть - знания о безопасности знания. 

То же самое касается и безопасности человеческого капитала на уровне орга-

низации любого типа. Фирмы, вкладывая крупный капитал в повышение квали-

фикации персонала, не могут не заботиться о защите этого капитала. 

Этот подход определяет основу экономической безопасности образования и 

эффективности инвестиций в человеческий капитал. Грузинская поговорка гла-

сит - «Дом, полный добра, должен быть достойно защищен, так как в противном 

случае, само существование незащищенного добра, представляет из себя угро-

зу». Без этих навыков, другие навыки, направленные в человека для того, чтобы 

он имел бы больше прибыли, работать не будут. Особенно это касается тех 

знаний, которые представляют из себя «быстро портящийся продукт». Непро-

дуктивно инвестировать деньги только на профильное образование наркомана 

если нет у него соответствующего психологического сопровождения. Ему необ-

ходима специальная психологическая поддержка и подготовка к тому состо-

янию, при котором, инвестиции в его образование могут иметь успех. Среди 

задач, которые ставятся перед психологической поддержкой студента, важной 

задачей является повышение уровня культуры управления внутренними и 

внешними конфликтами. Именно эти конфликты определяют и представляют 

проблему и специфический ресурс развития личности. Чем больше наших 

сограждан имеют эти навыки, тем наше общество в целом богаче. Мы перево-

площаем проблемы и конфликты вокруг нас в стратегические ресурсы и оп-

лодотворяем ими процесс нашего развития. 

Процесс передачи и получения знаний зависит от того, на сколько человек 

желает принимать те знания, которые ему предлагают получить. Именно здесь и 

возникает очень важный внутренний конфликт, которыq многими (в большей 

части нашего общества) и не осознается. Следовательно, мы несем катастрофи-

ческие экономические убытки (прямые и косвенные) от той системы образова-
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ния, которая сегодня доминирует во всех странах Кавказа. По мнению Вильяма 

Джянга, профессора департамента организации и управления Государственного 

Университета  Сан Джозе,  исходя из своих вкусов, жизненных ценностей или 

предпочтений, человек может использовать капитал, заключенный в нем, с 

разной степенью продуктивности. Продуктивность имеющегося количества 

человеческого капитала (если его вообще можно измерить) будет различной в 

зависимости от склонности индивида его использовать [2; 4].  

В.Джянг подчеркивает и другую (параллельную) проблему – «В действи-

тельности может существовать большое расхождение между тем запасом чело-

веческого капитала, который имеется у населения, и его количеством, исполь-

зуемым на рынке труда».  Например, студент обладает уникальными способнос-

тями и знаниями, которые не может реализовать, а его натаскивают новыми 

знаниями, которые ему не интересны. Это – еще один фактор для крупных и 

пока не исчислимых потерь нашего общества. И вся проблема в том, что мы этот 

процесс не исследуем и в основу образовательного процесса вкладываем 

примитивный принцип – «всем поровну одного и того же». Значит главной 

задачей дня является изменение педагога и студента, их вооружение новыми 

метакогнитивными знаниями, создание нового поколения педагогов и студента. 

Грузино-азербайджанское сотрудничество может стать началом данного 

процесса. Мы выражаем готовность как к совместным исследованиям, так и к 

внедрению наших достижений в Азербайджане или достижений азербайджан-

ских коллег в Грузии, а также к инициированию совместных исследовательских 

проектов многостороннего характера.  

Важнейшим инструментом, для внедрения инновационных для Кавказских 

обществ подходов, является система образования. Культура экономики управле-

ния конфликтами должна прежде всего закладываться в процессе образования 

человека, и она представляет важнейший нематериальный ресурс, определяю-

щий его человеческий капитал в целом.  

Именно с этой целью, в Грузии, на базе Кавказского Международного 

Университета (который кстати является продуктом грузино-азербайджанского 

сотрудничества), а также Патриаршего университета имени Андрея Первозван-

ного, в рамках диссертационной работы „Проблема влияния выбора профессии 

на учебный процесс и на процесс адаптации студента в профессиональную 

среду» был разработан инновационный подход к организации процесса образо-

вания – СИМ –метод [3]. Данный метод лег в основу создания проекта Меж-

дународной Школы Профессионального Счастья (ISPH). 

Основная цель СИМ- метода - создание условий для ощущения студентом 

состояния счастья от процесса образования, а также, дальнейшей адаптации 

студентов в желаемую им профессиональную среду.  

Основной задачей для достижения этой цели является урегулирование 

конфликта между желаемыми профессиональными ролями и той реальной 

ролью в которой студент присутствует на данном факультете данного универ-

ситета.  

Это означает осознанное и целенаправленное уменьшение уровня образо-
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вательной депривации, которое является основой для уменьшения в стратегии 

уровня профессиональной депривации и достижения состояния профессио-

нального счастья. Исследования, проведенные в Грузии, показали, что 68.4% 

студентов-бакалавров, страдают образовательной и профессиональной деприва-

цией, так как не учатся по тем специализациям, по которым желают учиться.  

Данное обстоятельство влияет на качество университетского образовательного 

процесса, а также приводит к внутриуниверситетским и межуниверситетским 

неуправляемым миграционным процессам. Согласно теории человеческого 

капитала, управление миграционным процессом в сфере образования и занятос-

ти, является одним из важнейших компонентов для достижения максимальной 

прибыли и благополучия. Для позитивной трансформации подобной ситуации 

возможно проведение соответствующего процесса профессиональной коррекции 

и перевод студента на другую специальность. Однако, этот процесс может быть 

связан с серьезными экономическими потерями как для семьи студента, так и 

для университета. Особенно это чувствительно для коммерческих университе-

тов, деятельность которых зависит от доходов и соответственно, от количества 

студентов. Для решения этой проблемы, был разработан СИМ-метод, который 

позволяет позитивную трансформацию ролевого конфликта между реальными и 

желаемыми ролями. При этом, студент остается учиться на прежнем месте, но 

для него меняется смысл образовательного процесса и усиливаются мотивации к 

интеллектуальному труду. 

Основа метода - диагностика и создание возможных карьерных стратегий, 

выявление структуры существующих профориентационных конфликтов и 

проведение работ по их позитивной трансформации. Усиление профессиональ-

ных идентичностей и адаптации студентов в профессиональные сообщества. 

Проведенные эксперименты показали и доказали действенность СИМ-метода. 

На графике указан процесс трансформации профориентационных конфлик-

тов в экспериментальных и контрольных группах. [3,c151] 
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Не решили;  

Решили не в значительной степени; 

В значительной степени решили; 

Полностью решили. 

Как видим из данного графика, процесс позитивной трансформации проис-

ходит и в контрольной группе, в которой СИМ-метод не был использован, 

однако эффективность в экспериментальной группе – очевидна. Это означает, 

что даже в случае отсутствия содействия, студенты пытаются сами решить свой 

внутренний конфликт, однако, это, к сожалению, удается лишь - 10%, а 32% 

удаѐтся достичь частичного успеха. В случае применения СИМ-метода картина 

иная. 60% достигает полного урегулирования, а 40%-м удается решить проблему 

частично. На данный момент более 1000 студентов уже приняли участие в дан-

ном экспериментальном проекте и позитивно оценили его влияние, на достиг-

нутые ими успехи в сфере образования и профессиональной адаптации. 

СИМ-метод внедряется в 2-х университетах Грузии (Кавказском Междуна-

родном Университете и в Патриаршем Университете имени Андрея Первозван-

ного), а также успешная апробация прошла в Запорожском Национальном Уни-

верситете. В Кавказском Международном Университете утвержден соответ-

ствующий отдельный предмет – «Инновационные методы для карьерного разви-

тия», а в Патриаршем Университете данный метод синтезирован с существую-

щими предметами и учебный процесс протекает согласно индивидуальному 

учебному плану. Запорожским коллегам была предложена система электронных 

консультаций. 

Среди многих известных техник по диагностированию, а также по управ-

лению профориентационными конфликтами, для решения данных задач впервые 

были использованы возможности Теории Психосинтеза (Роберто Ассаджиоли) 

[1] и Принцип «модернизации/реконструкции» Димитрия Узнадзе [4]. 

Данный метод позволяет сделать процесс образования приятным для всех 

участников процесса и этим отличается от существующих редукционистских 

методов в педагогике.  

Оптимальным является создание в каждом ВУЗ-е Службы психологической 

поддержки, которая посредством СИМ-метода и других известных техник 

создаст условия для повышения качества образовательного процесса и сделает 

его более радостным для студентов, их семей, профессоров и администрации.  

Мы можем констатировать факт, что в Грузии, наряду со школьной психо-

логией, мы пришли к необходимости создания специальных кадров для развития 

новой специализации – университетской психологии. С целью усиления этой 

стратегии, Международная Школа Профессионального Счастья (ISPH) намерена 

провести в Тбилиси цикл сезонных школ для подготовки университетских пси-

хологов, а также консультативные услуги для организации Центров универси-

тетской психологии в университетах Кавказа. Участники процесса будут интег-

рированы в Международную профессиональную сеть университетских психо-

логов. 
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ĠNSAN KAPĠTALININ FORMALAġMASINDA TƏHSĠLĠN ROLU 

 

XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində mütləq mənada aydın oldu ki, məhz 

insanların biliyi, bacarığı, Ģəxsi keyfiyyətləri və talantları ictimai inkiĢafda vacib və  

aparıcı gücə malikdir. 

Milli iqtisadiyyatın inkiĢafında və cəmiyyətin həyatında təhsilin rolu çox böyük-

dür. Bu isə onunla əlaqədardır ki, təhsil prosesində, yenidən hazırlıqda, ixtisasartırma 

təlimlərində alınan bilik, bacarıq və vərdiĢlər qabaqcıl və müəyyənedicidir. 

Ölkənin və bütövlükdə cəmiyyətin inkiĢaf səviyyəsini və iqtisadi tərəqqisini 

dövlətin malik olduğu təbii sərvətlərindən daha çox onun təhsilinin və elminin inkiĢaf 

səviyyəsi müəyyən edir. Müasir dövrdə bu mühüm sosial-iqtisadi məsələnin həlli ön 

plana keçir və xüsusi aktuallıq kəsb edir. Çünki elmi-texniki tərəqqinin və elmi-texniki 

inqilabın nəticələri, əhalinin bilik səviyyəsi, onların texniki bilik və bacarıqlara 

yiyələnməsi əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin və bütövlükdə ölkənin 

sosial-iqtisadi inkiĢafının baĢlıca və əsas təminatçısı kimi çıxıĢ edir. Bütün bunlar 

insan vasitəsilə və insan fəaliyyəti ilə reallaĢdırıldığına görə insanın özünün texniki 

bilik və bacarıqlar ehtiyatının formalaĢmasına xüsusi diqqət yetirilməli, onun təhsil 

alması və ixtisas hazırlığı üçün dövlət tərəfindən, habelə bütün mənbələrdən ayrılmıĢ 

vəsaitin - kapitalın, insan kapitalının həcmi və kəmiyyəti daim çoxaldılmalıdır. Ġqtisadi 

artım üçün elə bir dövr gəlib çatmıĢdır ki, investisiya qoyuluĢlarından istifadənin 

önündə, onlardan istifadədə insan kapitalı baĢlıca yer tutmalıdır. Azərbaycan Respub-

likasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev demiĢdir: "Azərbaycan çox zəngin ölkədir. 

Bizim çox zəngin sərvətimiz vardır. Ancaq bizim ən böyük resursumuz insanların 
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biliyidir, savadıdır. Öz imkanlarımızdan səmərəli istifadə edərək, maddi kapitalı insan 

kapitalına çevirməliyik və bunu edirik" [ 1 ]. 

Buna görə də, bizim ölkəmizdə, habelə dünyanın bütün qabaqcıl ölkələrində 

təhsil və elm sahəsindəki problemlərin həllinə, onların reallaĢdırılmasına getdikcə daha 

çox əhəmiyyət verilir və dövlətin prioritet siyasətinin baĢlıca istiqamətlərindən birinə 

çevrilir. Bakı Dövlət Universitetinin yeni tədris korpusunun açılıĢında Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev demiĢdir: "Dövlət siyasətində təhsil 

məsələləri, demək olar ki, prioritet məsələlərdir. Azərbaycanda təhsil məsələlərinə çox 

böyük diqqət göstərilir" [ 1 ]. 

Dövlət baĢçısının nəzərdə tutduğu və irəli sürdüyü bu strategiya insanların 

yaradıcı düĢünməsinə, istedadlarını inkiĢaf etdirməyə əlveriĢli Ģərait yaratmıĢdır. 

Dünya təcrübəsi sübut edir ki, insanın inkiĢafında əsas ağırlıq elm və təhsilin, ixtisaslı 

hazırlığın üzərinə düĢür və vacib amillərlə bağlıdır.  

Dahi Çin filosofu söyləmiĢdir: ― Elm və təhsildən faydalanmağı bacaran xalq 

həmiĢə firavan yaĢayar‖. Xalq olaraq firavan yaĢamaq üçün bilməliyik ki, müstəqil 

respublikanın davamlı inkiĢafı insan potensialının inkiĢafından, insan potensialının 

inkiĢafı keyfiyyətli təhsil sistemindən asılıdır. 

Kapitallar sistemində formalaĢan və kapitallar kapitalı olan insan kapitalı - 

təhsilə və ixtisaslı hazırlığa qoyulmuĢ kapital sayəsində toplanılmıĢ texniki bilik və 

bacarıqlar ehtiyatının rolu, əhəmiyyəti, reallaĢdırılması istiqamətlərinin dərindən öyrə-

nilməsi müasir dünyada və ölkəmizdə xüsusi aktuallıq və böyük sosial-iqtisadi 

əhəmiyyət kəsb edir.  

Ġnsan kapitalı anlayıĢı altında insanın inkiĢafı üçün ona yatırılan kapital baĢa 

düĢülür. Bu, ayrıca termin kimi son dövrlərin məhsuludur. ―Ġnsan kapitalı‖ termini XX 

əsrin ortalarında elmi dövriyyəyə gətirilib və daha çox iqtisadi anlayıĢ kimi iĢlədilir. 

Müvafiq konsepsiyanın yaradıcıları Amerika iqtisadçıları, iqtisadiyyat sahəsində 

Nobel mükafatı laureatları Teodor ġults və Hari Bekker sayılır. Biz qlobal iqtisa-

diyyata keçmiĢik və sözsüz ki, bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiĢik, bunun əsasında isə 

insan kapitalı dayanır. Əvvəllər iqtisadiyyatın əsasını sərvət təĢkil edirdi, bu gün isə 

sərvətin olması əsas deyil və burada əsas insan kapitalıdır. Müasir dövrdə o dövlətlər 

inkiĢaf edir və tərəqqiyə nail olur ki, insan kapitalının inkiĢafına xüsusi diqqət ayırırlar 

və müasir dövrün tələblərinə uyğunlaĢırlar. 

Kapitalın təkrar istehsalı prosesində onun tərkib hissələri olan istehsal vasitələrini 

hərəkətə gətirib öz dəyərindən əlavə dəyər istehsal edən, dəyərini artıran, onun iĢçi 

qüvvəsinin daĢıyıcısı olan insan da kapitaldır və iqtisadi ədəbiyyatda bu, insan kapitalı 

adlanır. Bu prosesi daha intensiv davam etdirmək və özünün dəyərindən əvvəlki 

istehsal prosesindən daha artıq dəyər yaratmaq üçün təhsilə və ixtisaslı hazırlığa 

qoyulan kapital sayəsində iĢçi qüvvəsində toplanmıĢ texniki bilik və bacarıqlar ehtiyatı 

daha davamlı artırılmalıdır. Çünki daha çox toplanmıĢ texniki bilik və bacarıqlar 

ehtiyatı daha çox məhsul və dəyər istehsal etməyə, istehsalı yeniləĢdirməyə, elm və 

texnikanın nailiyyəti əsasında texnologiyaların tətbiqini sürətləndirməyə əlveriĢli Ģərait 

yaradır. Ona görə də bu məsələ həmiĢə aktual problem kimi qarĢıya qoyulur və 

reallaĢdırılır. 

Ġnsan kapitalı - təhsilə və ixtisaslı hazırlığa qoyulmuĢ kapital texniki bilik və 

bacarıqlar ehtiyatı formalaĢdırılmasını nəzərdə tutur. Onun sayəsində zənginləĢmiĢ iĢçi 
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qüvvəsi isə adi, ixtisas və təhsil almamıĢ iĢçi qüvvəsinə nisbətən elmi-texniki tərəqqini 

daha sürətlə inkiĢaf etdirir, onun nailiyyətlərindən bacarıqla və səriĢtəli istifadə edir, 

nəticə etibarilə daha çox mənfəət, gəlir və məhsul yaradır, əhalinin daha firavan yaĢa-

masına maddi imkan formalaĢdrır. 

Ġxtisaslı hazırlığa qoyulmuĢ kapital müəyyən əmək sahəsində səriĢtə və təcrübəyə 

malik inkiĢaf etmiĢ, həm də spesifiklik kəsb etmiĢ iĢçi qüvvəsidir ki, insanın buna 

malik olması üçün ona müəyyən təhsil və ya xüsusi hazırlıq verilməlidir, bunun üçün 

isə kapital qoyulmalıdır. 

Xüsusi hazırlıq, təhsil tələb edən ixtisaslı əmək adi iĢçi qüvvəsinə nisbətən daha 

çox məsrəf tələb edən, istehsalına daha çox iĢ vaxtı sərf olunan və buna görə dəyəri 

daha yüksək olan iĢçi qüvvəsinin təzahürüdür. 

Həm də ona görə belə kapitala insan kapitalı deyilir ki, təhsilə və ixtisas 

hazırlığına qoyulmuĢ kapital sayəsində iĢçi qüvvəsində toplanmıĢ texniki biliklər və 

bacarıqlar ehtiyatı, iĢçi qüvvəsi, onun sahibi insan tərəfindən ona sərf edilmiĢ kapitalın 

dəyərindən daha çox dəyər yaradır, elmi-texnikanı inkiĢaf etdirir, ondan səmərəli 

istifadə edir, cəmiyyət üçün tələb olunan səviyyədə insan tərbiyə edir, deməli, bütün 

növ kapitallar kimi, insan kapitalı da məqsədli səciyyə daĢıyır. 

Bunun sayəsində insan kapitalı əmək amilinin yeni iqtisadi formasını meydana 

çıxarır, onun inkiĢafını və formalaĢmasını təmin edir. Ġnsan kapitalı iĢçi qüvvəsində 

texniki bilik və bacarıq ehtiyatının toplanmasını ifadə edir. Çünki bunsuz iĢçi qüvvəsi 

müasir elmi-texniki inqilab və elmi-texniki Ģəraitdə fəaliyyət göstərə bilməz. Məhz 

insan kapitalı öz mahiyyəti etibarilə insanda texniki biliklərin və bacarıqların artması 

sayəsində mövcud ehtiyatlardan daha faydalı istifadəni, hətta istehsal imkanlarının 

məhdudluğu Ģəraitində daha yüksək nəticələrə nail olunmasını Ģərtləndirir. Ġnsan 

kapitalı iqtisadi imkanlara deyil, əqli imkanlara görə daha çox məhsul və nemət 

istehsal etməyə imkan verir. 

Mühüm sosial-iqtisadi, mənəvi və hətta siyasi əhəmiyyəti olan insan kapitalının 

normal olaraq reallaĢdırılması və gerçəkləĢməsi aĢağıdakı istiqamətlər vasitəsilə təmin 

olunur: 

- təhsilə kapital qoyuluĢu vasitəsilə; 

- ixtisaslı hazırlığa kapital qoyuluĢu vasitəsilə; 

- nəhayət, elmə kapital qoyuluĢu vasitəsilə. 

Son illərdə ölkəmizdə insan kapitalının reallaĢması istiqamətində xeyli iĢ görül-

müĢ, xüsusilə peĢəkar kadrların hazırlanmasına, təhsilin inkiĢafına, bu sahəyə ayrılan 

büdcə vəsaitinin ildən-ilə çoxalmasına, təhsil iĢçilərinin sosial məsələlərinin həllinə, 

tələbələrin təqaüdlərinin artırılmasına, istedadlı tələbələrin xarici ali məktəblərə qəbu-

luna, təhsil iĢçilərinin peĢəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə xüsusi diqqət yetiril-

miĢdir. 

Ölkəmizdə təhsilin və elmin inkiĢafının yeni mərhələyə qaldırılmasında xalqı-

mızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olmuĢdur. Onun təklif və 

tövsiyələri ölkədə təhsilin təĢkili və inkiĢafının proqramına çevrilmiĢdir. Ulu Öndərin 

hakimiyyətinin birinci mərhələsinin ilk ilində - 1969-cu ildə 244 ixtisas üzrə respub-

likadan kənara 47 tələbə göndərildiyi halda, 1980-ci ildə bu rəqəm 1400 nəfərə 
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çatdırılmıĢdır. Ölkəyə rəhbərliyinin ikinci mərhləsində də Ümummilli Lider təhsilin və 

elmin inkiĢafına, insan kapitalının reallaĢdırılmasına ciddi əhəmiyyət vermiĢ, ölkədən 

kənarda - həm Müstəqil Dövlətlər Birliyi, həm də dünyanın digər ölkələrində yüksək 

ixtisaslı kadrlar hazırlanması iĢinə xüsusi qayğı ilə yanaĢmıĢdır. Ümummilli lider 

Heydər Əliyev demiĢdir: "Elmə qoyulan sərmayə xalqın intellektual sabahına xidmət 

edir" . 

Müasir dövrdə də təhsilin inkiĢafı ön plana çəkilmiĢ, ölkə Prezidenti cənab Ġlham 

Əliyevin imzaladığı sərəncamlara uyğun olaraq dövlət proqramları yerinə yetirilməyə 

baĢlanmıĢ, Milli Məclis tərəfindən "Təhsil haqqında" Qanun qəbul edilmiĢdir. Bütün 

bunların sayəsində təhsilin inkiĢafı, insan kapitalının formalaĢması istiqamətlərində 

xeyli iĢ görülmüĢdür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev demiĢdir: 

"Ġqtisadi inkiĢaf sürətinə görə Azərbaycan qabaqcıl ölkələr sırasındadır. Biz bu maddi 

dəyərləri, iqtisadi potensialımızı insan kapitalına çevirməliyik. Çünki insan savadı, 

biliyi onun gələcək həyatını müəyyən edir, ölkənin hərtərəfli inkiĢafına xidmət edir və 

beləliklə, ölkənin intellektual potensialı möhkəmlənir. Bu gün vaxt gəlibdir ki, biz 

məhz bu sahəyə sərmayələr qoyaq. Çünki Azərbaycanın uğurlu iqtisadi islahatlar 

siyasəti bu gün buna imkan verir" [ 2 ]. 

Bütövlükdə ölkədə təhsilin və elmin inkiĢafını sürətləndirmək, onun davamlılı-

ğını təmin etmək nəticə etibarilə insan kapitalının səmərəliliyini və sosial-iqtisadi 

faydasını daha da artırır. Bu sahədə uğurları artırmaq üçün hər Ģeydən əvvəl təhsilin və 

elmin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, infrastrukturunun yaxĢılaĢdırıl-

ması diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Təhsilin məzmununun yeniləĢdirilməsi ön 

plana çəkilməlidir. Həmçinin təhsil müəssisələrinin bütövlükdə informasiya kommuni-

kasiya texnologiyaları ilə təminatı iĢi gücləndirilməlidir. 

BaĢqa məsələlərlə yanaĢı, bu deyilənlərin yerinə yetirilməsi, onların davamlı 

olaraq həyata keçirilməsi insan kapitalının əsas istiqamətlərinin normal olaraq reallaĢ-

dırılmasına müsbət təsir göstərərdi.Nəhayət, insan kapitalı və onun reallaĢdırıl-ması 

məsələləri kütləvi informasiya vasitələrində özünə yer almalı, bu barədə təbliğat iĢi 

gücləndirilməlidir. 

Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, indi ölkəmizdə təhsilin inkiĢafı üçün heç 

vaxt olmadığı qədər əlveriĢli Ģərait yaradılmıĢdır. Bu isə heç Ģübhəsiz, insan kapita-

lının reallaĢdırılması və gerçəkləĢdirilməsi iĢində yeni istiqamətlər formalaĢdırmağa 

imkan verəcəkdir ki, bu məsələlər də ölkə Prezidenti Ġ.Əliyev tərəfindən uğurla həyata 

keçirilir.  
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MÜKƏMMƏL BĠLĠYƏ VƏ YÜKSƏK MƏNƏVĠYYATA MALĠK OLAN 

VƏTƏNDAġ FORMALAġDIRILMASI HEYDƏR ƏLĠYEVĠN TƏHSĠL 

SĠYASƏTĠNĠN NƏTĠCƏSĠDĠR 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən Azərbaycanda 

təhsilin inkiĢafı üçün bütün maneələri aradan qaldıraraq respublikanın mövcud 

potensialını təhsil və elmin inkiĢafına, elmi - mədəni resursların gücləndirməsinə, 

Azərbaycan üçün layiqli vətəndaĢların yetiĢdirilməsinə sərf etmiĢdir.Yüksək ixtisaslı 

mütəxəssislərin yetiĢdirilməsi istənilən dövlətin  müstəqilliyinin əsasını təĢkil edən 

amillərdən biridir. Məhz buna görə də  Heydər Əliyev cəmiyyətin inkiĢafını təhsildə 

və maarifçilikdə görür, xüsusilə bu sahənin inkiĢafının qayğısına qalırdı. Ümummilli 

Liderin hakimiyyətdə olduğu illərdə müasir tələblərə cavab verən məktəblər, ali və 

orta ixtisas müəssisələri üçün yeni binalar tikilmiĢ, təhsilin infrastrukturu kökündən 

dəyiĢdirilib və yeniləndirilmiĢdir. Müxtəlif ixtisaslı kadrlar hazırlayan ali və orta 

ixtisas müəssisələri açılmıĢdır. 

Heydər Əliyev deyirdi: ―....təhsil sisteminin nə qədər dəyərli olduğunu ondan 

görmək olar ki, Azərbaycanda yüksək savada, biliyə, ixtisasa, yüksək elmə malik 

insanlar var və onlar cəmiyyətin çox hissəsini təĢkıl edir. Əgər bunlar olmasaydı, 

Azərbaycanın iqtisadiyyatı belə güclü inkiĢaf edə bilməzdi. Bunlar olmasaydı, 

Azərbaycanın elmi inkiĢaf edə bilməzdi. Bunlar olmasaydı, biz indi Azərbaycanı 

müstəqil dövlət kimi idarə edə bilməzdik. Onları qiymətləndirmək lazımdır və on 

illərlə əldə etdıyimiz nailiyyəti heç vaxt unutmamalıyıq...‖[1]. 

Heydər Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra, ölkədəki 

http://apn-nn.ru/contex_s/35616.html
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siyasi böhranı aradan qaldırmıĢ və bundan sonra  təhsil sahəsində islahatların aparıl-

ması məsələsini vacib bir məsələ kimi önə çıxarmıĢdır.  

Heydər Əliyev ―Təhsil haqqında‖ Qanunun yeni layihəsinin ümumxalq müza-

kirəsinə çıxarılmasını istəmiĢ və  onun sərəncamı ilə 1998-ci ilin martında müstəqil 

Azərbaycanda milli təhsil quruculuğunun konsepsiya və strategiyasını hazırlamaq 

məqsədilə Dövlət Komissiyası yaradılmıĢdı. Ölkəmizdə  təhsil sahəsində islahatlar üç 

mərhələdə aparılmıĢdır. Təhsil quruculuğu konsepsiyası və strategiyası hazırlanaraq 

onun ardıcıl olaraq icrasına 1999-cu ildən start verilmiĢdi.  

Birinci mərhələ - hazırlıq mərhələsi olmuĢdu və bir il müddətində -1999-cu ildə 

aparılacaq islahatın hüquqi-normativ bazası yaradıldı.  

Ġkinci mərhələ - 2000-2003–cü illəri əhatə edir, qısamüddətli perspektiv 

məsələlərin və təhsil sahəsinin sosial-iqtisadi sabitliyini təmin edən təxirəsalınmaz  

problemlərin  həllini, böyük miqyaslı islahatın aparılması üçün təĢkilatı-hüquqi, kadr, 

maliyyə, maddi-texniki təminatın və yeni idarəetmə modelinin yaradılmasını nəzərdə 

tutan bu mərhələ olduqca vacib idi.  

 Və nəhayət,  üçüncü mərhələ - 2004-cü ildən sonrakı  dövrü əhatə edərək  islahat 

proqramında nəzərdə tutulan bütün tədbirlərin həyata keçirilməsini reallaĢdırdı. 

Heydər Əliyev ―Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində Ġslahat Proqra-

mı‖nın baĢlıca məqsədini və təməl prinsiplərini irəli sürmüĢ və islahatların təkamül 

yolu ilə aparılmasını istəmiĢdi [3,s.387]. 

 Heydər Əliyev təhsil islahatı haqqında yazırdı: ―Təhsil sistemi elə bir sistemdir 

ki, burada heç bir inqilabi dəyiĢiklik ola bilməz. Ümumiyyətlə, bizim həyatımızın 

bütün sahələrində dəyiĢikliklər təkamül xarakteri, tədrici dəyiĢikliklər xarakteri daĢı-

yır... Təhsil Qanunu elə bir qanundur, təhsil islahatları elə islahatlardır ki, iqtisa-

diyyatdan, maliyyədən, baĢqa sahələrdən fərqli olaraq, bunda bütün cəmiyyətin iĢtirakı 

lazımdır.. .‖ [2, s. 441]. 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunun 9 –cu maddəsində deyilir: ―Təhsil 

sistemi müxtəlif pillədən olan ardıcıl təhsil proqramlarının məcmusundan, onları 

həyata keçirən təhsil müəssisələri Ģəbəkəsindən, təhsili idarəetmə orqanlarından, təlim-

tərbiyə prosesi ilə məĢğul olan digər təĢkilatlar və müəssisələrdən ibarətdir. 

Təhsil sisteminin baĢlıca vəzifəsi dərin və hərtərəfli biliyə, bacarığa, praktiki 

hazırlığa, yüksək mədəniyyətə, məsuliyyət hissinə, mütərəqqi dünyagörüĢə malik olan 

və onu daim inkiĢaf etdirməyə çalıĢan Ģəxsiyyət formalaĢdırmaq, soykökünə, Azər-

baycan xalqının azadlıq və demokratiya ənənələrinə bağlı olan, xalqının milli, əxlaqi, 

humanist, mənəvi və mədəni dəyərlərinə dərindən yiyələnən, onları qoruyan və daim 

inkiĢaf etdirən, ailəsini, vətənini, millətini sevən və daim ucaltmağa çalıĢan, ümum-

bəĢəri dəyərlərə yiyələnən, insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən, müstəqil və 

yaradıcı düĢünən biliyinə, yüksək əxlaqi və mənəvi keyfiyyətlərinə, demokratikliyinə 

görə dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin vətəndaĢları səviyyəsində dura bilən sağlam 

yurddaĢlar yetiĢdirmək və bununla yüksək sivilizasiyalı cəmiyyət qurmağa Azərbay-

canı dünyanın ən inkiĢaf etmiĢ demokratik dövlətlərindən birinə çevirməyə qadir olan 

insan tərbiyə etməkdir‖ [5]. 

Buna görə də Heydər Əliyev tədris müəssisələrində, xüsusilə də orta ümumtəhsil 

məktəblərində Ģagirdlərin bütün elmlər üzrə vacib biliklər almasını dəstəkləmiĢ, 

Ģagirdlərin seçdikləri gələcək ixtisaslara uyğun fənləri daha dərindən öyrənməsini  
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məqsədyönlü hesab etmiĢdir. Bu məsələ haqqında Heydər Əliyev deyirdi: ―Bizim 

uĢaqlarımız, gənclərimiz  hər bir  fənni bilməlidirlər və xüsusən,  o  fənlərdə ki, ixti-

saslaĢmaq istəyir, onu daha da  yaxĢı bilməlidirlər... Amma orta məktəblər üçün bizim 

bir neçə Ģərtlərimiz vardır, onları həyata keçirməlidirlər. Ana dilini bilməlidirlər, 

ədəbiyyatımızı bilməlidirlər, bizim tariximizi bilməlidirlər, bizim mədəniyyətimizi 

bilməlidirlər‖[7]. 

 Təhsilin milli məzmununu müəyyənləĢdirən faktorlar çox mühümdür. Bu fak-

torları  məhz Heydər Əliyev önə çıxarmıĢdır. Bu məsələ ilə bağlı Heydər Əliyev hesab 

edirdi ki, milli ideоlоgiyamızı hər yerdə tətbiq etmək üçün məktəblərdə Azərbaycan 

xalqının tarixinin tədrisinə çоx ciddi fikir vermək lazımdır. Gənclərimiz öz tarixini, öz 

tarixi keçmiĢini gərək yaxĢı bilsin. Ulu Öndər Azərbaycan dilinin, tarixinin və ədəbiy-

yatının tədrisinin mahiyyətcə yeniləĢməsini tövsiyə etmiĢ, gənc nəslin Azərbaycanın 

dövlət atributlarını, humanitar fənləri bilməsinin vacibliyini vurğulamıĢdır. Ġlk növ-

bədə yeni nəsillərin milli ideоlоgiyaya yiyələnməsi məsələsi olduqca əhəmiyyətlidir. 

Bu məsələlərin öyrədilməsi isə  məktəbdən baĢlayır və bu iĢin düzgün təĢkili ölkə üçün 

həyati əhəmiyyətə malikdir. Ölkəmizin  Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərə-

findən iĢğal edildiyi dövrdə bu xüsusilə vacibdir. 

Heydər Əliyev Azərbaycana  rəhbərliyinin ilk günlərindən ölkənin sürətli iqtisadi 

inkiĢafını təmin etmiĢ, Azərbaycanın dünyaya yaxından inteqrasiya olunmasını, bey-

nəlxalq aləmdə nüfuzlu söz sahibinə çevrilməsini təmin etmiĢdir.  

Heydər Əliyev müstəqillik illərində elm-təhsil problemlərinə kompleks Ģəkildə 

yanaĢmıĢdır. O, bu sahədəki problemlərin aradan qaldırılması və Azərbaycanda 

dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrinin təcrübəsinə uyğun təhsil strategiyasının həyata 

keçirilməsi məqsədilə ciddi tədbirlər həyata keçirmiĢ, mühüm tarixi fərman və sərən-

camlar imzalamıĢdır ki, bu fərmanlar və sərəncamların içərisində 2002-ci il oktyabrın 

4-də olan ―Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərınin müvafiq texniki 

bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında‖ sərəncamını milli elm və təhsil sisteminin 

inkiĢafında vacib amillərdən biri kimi dəyərləndirmək olar. Ümumtəhsil məktəblərinin 

maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinin  təməli  məhz bu sərəncamla qoyuldu. 

―Azərbaycan Respublikasında yeni ümumtəhsil məktəblərinin tikintisi, əsaslı təmiri və 

müasir tədris avadanlıqları ilə təmin olunmasına dair proqramın (2003-2007-ci illər) 

təsdiq edilməsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 fevral 2003-cü il 

tarixli sərəncamı da  olduqca əhəmiyyətli bir addım idi. 

Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan təhsil strategiyası hazırda Prezident 

Ġlham Əliyev tərəfindən uğurla inkiĢaf etdirilməkdədir. Prezident Ġlham Əliyevin təhsil 

sisteminə diqqət və qayğısı sayəsində ciddi nailiyyətlər qazanılmıĢdır.  

Dövlət baĢçımız  öz çıxıĢlarının birində qeyd edib ki, Azərbaycan uğurla inkiĢaf 

edən ölkədir. Son illər ərzində biz bütün istiqamətlər üzrə böyük nailiyyətlərə imza 

atmıĢıq. Elə etməliyik ki, bu inkiĢaf dayanıqlı olsun. Ölkəmizin çox uğurlu inkiĢaf 

dinamikası var. Kadr hazırlığı, mütəxəssislər, peĢəkarlar əlbəttə ki, bu dinamikaya 

əlavə güc verəcək. Ona görə, təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı çox önəmli addımlar atılır, 

islahatlar aparılır [4]. 

Bütün bunları ali təhsil müəssisələrinə də Ģamil etmək olar. Hələ 1993-cü ildə 

ölkədə ikipilləli ali təhsilin (bakalavriat və magistratura) tətbiqinə baĢlanılmıĢdır.  Bunu 

Azərbaycanın təhsil tarixində mühüm hadisələrdən biri kimi qiymətləndirmək olar.  
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Müasir dövrdə Avropa ölkələri təhsil sistemlərinin inteqrasiyası və ümumavropa 

ali təhsil məkanının formalaĢdırılması xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bu baxımdan həyata 

keçirilən tədbirlər arasında Bolonya prosesi  mühüm yer tutur. Azərbaycan 2005-ci 

ildə Bolonya prosesinə qoĢulmuĢdur və bununla da ali təhsildə aparılacaq  yeni 

islahatların baĢlanılmasına bir təkan verilmiĢdir.  Ġkipilləli ali təhsilin (bakalavriat və 

magistratura) tətbiqinə ilk dəfə olaraq 23 ali təhsil ocağında 80 istiqamət, 300-dən çox 

ixtisas üzrə baĢlanılmıĢdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24.10.2013-cü il 

tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuĢ ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı 

üzrə Dövlət Strategiyası‖na uyğun olaraq ali təhsilin bakalavriat səviyyəsində hüquqi-

normativ baza təkmilləĢdirilir. ―2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali 

təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı‖nın icrası istiqamətində ölkə Prezi-

denti tərəfindən 10 fevral 2010-cu il tarixli ―Ali təhsil müəssisələrində yeni maliy-

yələĢmə mexanizminin tətbiq edilməsi barədə‖ Fərman imzalanmıĢdır. Həmin Fər-

mana əsasən, 2010-2011-ci tədris ilindən baĢlayaraq ali təhsil müəssisələrində adam-

baĢına maliyyələĢdirmə prinsipinin tətbiqinə baĢlanmıĢdır [5]. 

Prezident Ġlham Əliyev 2008-ci il 10 aprel tarixli ―Azərbaycan elmində isla-

hatların aparılması ilə bağlı Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında‖sərəncam 

imzalamıĢdır. Sərəncama görə, 2009-2015-ci illər ərzində elm sahəsində aparılacaq 

islahatların, habelə elmin inkiĢaf strategiyasının konkret proqramının hazırlanması 

üçün dövlət komissiyası yaradılmıĢdır. 

 Vacib məsələlərin vurğulandığı sərəncamda Azərbaycan Respublikasında elmi 

qurumların strukturunun müəyyənləĢdirilməsi, tədqiqatların müasir standartlar səviy-

yəsində aparılması və maliyyələĢdirilməsi, ölkənin elmi kadr potensialının artırılması 

və onun sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, bütövlükdə elmin inkiĢafı üzrə milli 

strategiyanın həyata keçirilməsi, Azərbaycan elminin beynəlxalq elm məkanına in-

teqrasiyasının təmin olunması məsələləri əks olunmuĢdur [6]. 

Prezident Ġlham Əliyev təhsilin inkiĢafı  ilə bağlı demiĢdir: ―Təhsil hər bir dövlə-

tin gələcəyidir. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycanda savadlılıq təxminən 100 faizdir. Bu, 

çox böyük göstəricidir. Elə etməliyik ki, bütün uĢaqlar savadlı, bilikli olsunlar, 

gələcəkdə özləri üçün gözəl həyat qura bilsinlər, dövlətimiz üçün dəyərli vətəndaĢlar 

olsunlar. Ona görə, təhsilin keyfiyyəti indi ön plana çıxır. Bu istiqamətdə də islahatlar 

aparılır‖ [4]. 
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛЕГЕНЦИИ В 

РАЗВИТИИ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ НАУКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 (60-е годы – конец XX века) 

 

Проведенные во второй половине 40-х – 60-х годах XX века в различных 

областях искусствоведения - архитектуре, изобразительном и декоративно-при-

кладном искусстве, музыкальном искусстве, музыкальном фольклоре, театро-

ведении и киноведении, научные исследования дали мощный импульс ком-

плексному развитию искусствоведения в Азербайджане. Подготовленные и из-

данные в эти годы труды, позволили определить основные этапы истории 

развития искусства, являющейся важной частью духовной жизни азербай-

джанского народа, оценить его вклад в развитие мировой культуры и искусства. 

В 50-60-е годы XX века были проведены комплексные исследования по 

изучению богатого наследия азербайджанского изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства, результаты которых нашли свое отражение в издан-

ных в эти годы научных трудах: «Очерки изобразительного искусства Совет-

ского Азербайджана» (Баку, 1960), «Монументальная архитектура Советского 

Азербайджана» (Баку, 1960), «Азербайджанская советская графика» (Баку, 1962) 

и др. 

С конца 40-х годов стали издаваться Труды Академии Наук Азербайджана 

«Искусство Азербайджана».  

Одна из серьезных задач теории и истории искусства в этот период со-

стояла в том, чтобы научно доказать принадлежность нашему народу созданных 

за тысячелетия материальных и культурных ценностей, богатого духовного 

наследия, которые, однако были приписаны другим народам. Требовались ин-

тенсивные научные поиски и сильная национальная воля, чтобы доказать всему 

миру, что во многом благодаря стараниям наших пресловутых соседей, припи-

санные к ним памятники материальной и духовной культуры (храмы и рели-

гиозные культы, крепости, каменные сооружения, образцы фольклора, одежды, 

кулинариии, особенно ковры и т.д. – можно продолжить этот список) являются 

продуктом творческой деятельности именно азербайджанского народа. 

В таких условиях одной из стоящих перед азербайджанским обществом 

задач являлось не только сохранение, развитие и всемерное исследование бога-

того культурно-духовного и исторического наследия нашего народа, но и дове-

дение его до мировой общественности. Для осуществления этих задач требо-

вался обладающий сильным национальным духом лидер, для которого на-

циональные интересы, насущные проблемы народа были превыше всего. Таким 

лидером для Азербайджанского народа в 1969 году стал Гейдар Алиев. 

Получили широкий диапазон исследования в области истории архитектуры. 

Гейдар Алиев, сам по специальности архитектор, постоянно интересовался твор-

чеством архитекторов республики, часто встречался с ними и давал свои пред-
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ложения и рекомендации. 

Основным направлением архитектурных исследований в 1970-х годах явля-

лись изучение архитектуры XX века, а также анализ роли традиций в ее 

развитии на современном этапе. В связи с этим возрастало значение исследо-

ваний по градостроительству, планированию и строительству отдельных отрас-

лей. В результате, изучение азербайджанской архитектуры XIX в.- начала XX в. 

превратилось в отдельное научное направление [6, с. 29-52]. 

В 70-х годах в отделе «История азербайджанской архитектуры» Института 

Архитектуры и Искусствоведения Академии Наук Азербайджана (далее ИА и 

ИАН) в рамках изучения памятников национального зодчества и различных 

проблем его исторического развития проводились исследования по темам 

«Искусство города Баку» и «Перечень памятников архитектуры и искусства 

Азербайджанской ССР». В результате  проведенных в этом направлении иссле-

дований, еще раз была подтверждена роль уникальной, оригинальной архи-

тектуры азербайджанского народа в развитии архитектуры народов Ближнего и 

Среднего Востока. 

Проведенные коллективом ИА и ИАН исследования в  исторической части 

города Баку - Ичери Шехер, доказали, что этот уникальный комплекс представ-

ляет большой интерес не только из-за своего исторического значения и архи-

тектурных памятников, но и как памятник градостроительного искусства.  Ре-

зультаты исследования в виде конкретных предложений и рекомендаций были 

представлены соответствующим структурам, занимающимися  охраной памятни-

ков архитектуры и культуры. Были подготовлены предложения по сохранению 

исторического облика городов Ордубад и Шуша, квартала «Юхары баш» 

(Верхняя часть) города Шеки как историко-архитектурных заповедников. Соот-

ветствующие предложения были представлены в республиканский комитет по 

строительству для использования при разработке генеральных планов этих 

городов. Были также подготовлены материалы сборников по городам Баку, 

Шеки, Шуша, Закаталы, Ордубад.  

Осуществленные в 70-80-х годах ХХ века работы, позволили завершить 

тематические исследования «Архитектура Азербайджана в XIX – начале XX 

вв.», «Нахчыванская школа азербайджанского зодчества», «Исторические очер-

ки азербайджанской архитектуры». Были собраны и опубликованы текстовые и 

иллюстрированные материалы по более 1500 памятникам архитектуры, выявлен-

ные в разных регионах страны. 

В соответствии с решениями правительства республики о развитии сана-

торно-курортной системы в Азербайджане, в Институте впервые на научно-

теоретической основе стали изучать проблемы строительства объектов на местах 

отдыха по всей республике [5, с.121]. 

Проведенные исследования по изучению истории и современного состоя-

ния архитектуры Азербайджана находили свое отражение в опубликованных 

фундаментальных трудах. По количеству опубликованных книг и монографий 

1970-1980-е годы значительно отличались от предыдущих лет. Не случайно, 

академик М.Гусейнов, выдающийся архитектор и искусствовед Азербайджана и 

директор Института архитектуры и искусства на протяжении 40 лет, охарак-
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теризовал эти годы как «период возрождения азербайджанской архитектуры» [8, 

с. 209].  

Градостроительные аспекты жилищного строительства были освещены в 

книге «Строительство жилых районов в Баку» (1973). В связи с празднованием 

50-летия образования СССР была издана книга «Архитектура Советского Азер-

байджана» (М., 1972). В книге нашли отражение основные проблемы форми-

рования и развития азербайджанской советской архитектуры [1, с. 262]. 

Гейдар Алиев уделял особое внимание сохранению, реставрации и пропа-

ганде исторических и архитектурных памятников, отражающих в себе истори-

ческую память и богатое наследие азербайджанского народа. Он требовал от 

исполнительных структур, культурных и научно-исследовательских учрежде-

ний, занимающихся этой сферой, чтобы они перестраивали свою деятельность в 

соответствии с этими задачами. Только в 1973 г. 2000 исторических памятников 

были взяты на государственное охранение, восстановлено 11 памятников. Г. 

Алиев добивался ежегодного увеличения расходов на охрану культурных и 

исторических памятников [7, с. 160].  

Ученые искусствоведы тесно сотрудничали с научно-проектным бюро 

министерства культуры, давали им свои предложения и рекомендации. С этой 

целью при министерстве действовал Научно-методический совет по охране 

памятников культуры. На основе методических указаний, разработанных Сове-

том, на государственном уровне были приняты специальные решения по рекон-

струкции и восстановлению ряда исторических городов и памятников. Советом 

был составлен список памятников архитектуры разных лет, подлежащих особой 

государственной охране. По рекомендации Совета, несколько городов Азербайд-

жана были объявлены историко-архитектурными заповедниками. 

В условиях советской идеологии, когда велась острая борьба против 

религии, предпринимались серьезные шаги по восстановлению религиозных и 

культовых сооружений в Азербайджане. По рекомендации сотрудников ИА и  

ИАН, в разное время на государственном уровне были приняты решения о 

восстановлении мечети «Аждарбек» в Баку (также известна как Голубая ме-

четь), мечети в городе Ленкорань, соборных мечетей в Ордубаде и Губе, 

«Ашаги» (Нижней) мечети Бузовны, мечети Гаджи Бахши в Нардаране, мечети в 

Сальяне, мечетей «Озан» и «Кызыл Гаджили» в городе Гянджа [2, с.139 -141; 3, 

с. 137-139; 4, с. 156-157; 5, с. 244-245]. 

Много было сделано для изучения истории азербайджанской музыки, и в 

результате еще в 1970 году были подготовлены «Очерки музыкального искус-

ства Советского Азербайджана». В очерках были освещены основные этапы 

развития истории музыкального искусства, определены специфические 

особенности азербайджанской музыки каждого периода, проанализированы 

стилистические свойства разных музыкальных жанров [9, с. 378]. 

Начатая впервые У.Гаджибейли работа по собиранию и изучению образцов 

азербайджанской народной музыки, в начале 70-х годов ХХ века была продол-

жена в еще больших масштабах. Отделом музыкального фольклора ИА и ИАН 

проводилась систематическая работа по сбору и записи лучших образцов народ-

ной музыки, в том числе национального мугама. Благодаря проделанной работе 
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были подготовлены сборник «Очерки азербайджанской народной музыки», 

охватывающий все жанры и формы народной музыки, а также монография 

«Азербайджанская ашугская музыка». 

В конце 1970-х - начале 80-х годов азербайджанскими искусствоведами 

были опубликованы интересные работы, посвященные разным этапам развития 

Азербайджанского искусства и его современных жанров. Среди них: Дж.Новру-

зова - Скульптура Советского Азербайджана (Баку, 1979); С.Асадова - Ювелир-

ное искусство Азербайджана XIX-XX вв. (Баку, 1979); Н.Рзаев - Искусство 

Кавказской Албании (IV в. до н. э. — VII в. н. э.) (Баку, 1976); Искусство Азер-

байджана (Коллектив авторов, Баку, 1977) и другие. 

Одной из главных задач, стоящих перед искусствоведением являлось 

научное изучение коврового искусства, являющегося истинным сокровищем 

народного творчества, наиболее распространенным и одним из древнейших 

видов декоративно-прикладного искусства в Азербайджане. Первым и важным 

шагом в этом направлении стала изданная в 1961 году книга «Азербайджанский 

ковер» (том 1). 

Наши искусствоведы принимали активное участие в популяризации и 

пропаганде азербайджанской культуры в республике, стране и за рубежом. Они 

издавали публицистические и научные статьи в газетах и журналах, регулярно 

выступали по радио и в телепередачах. Они также принимали активное участие 

в деятельности творческих союзов Азербайджана. 

В рамках советской действительности азербайджанские искусствоведы 

участвовали в различных международных конференциях и симпозиумах, вноси-

ли свой посильный вклад в пропаганду культуры и искусства Азербайджана в 

союзных республиках и за рубежом. В то же время при поддержке прави-

тельства республики и активном участии других творческих и научных учреж-

дений в ИА и ИАН были организованы научно-культурные форумы. 

Сложные политические и социальные процессы, имевшие место в конце 

1980-х - начале 90-х годов, распад СССР, Карабахская война, борьба за власть и 

экономический кризис в Азербайджане оказали разрушительное воздействие на 

все сферы жизни, в том числе на культуру и науку, включая искусствоведение. В 

эти годы азербайджанская наука фактически находилась в парализованном 

состоянии. 

Только возвращение к высшей политической власти Гейдара Алиева спасло 

страну от неминуемого распада. Благодаря четко продуманной стратегии 

Г.Алиева, покровителя науки и культуры, искусствоведческая наука Азербайд-

жана начала постепенно возрождаться и восстанавливать свои прежние славные 

традиции. 

Гейдар Алиев выступая на различных форумах, мероприятиях, юбилеях 

видных представителей культуры и науки, как высокий профессиональный 

художник высказывал обоснованные научно-аналитические суждения о проб-

лемах национального искусства, развитии его новых видов и жанров, давал свои 

предложения и рекомендации. Подписанные им в качестве главы государ-ства 

документы о развитии культуры и искусства, его поздравления в адрес мастеров 

искусства имеют важное методологическое значение в развитии и исследовании 
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эстетической мысли, теории и истории искусства Азербайджана в целом. Это 

является убедительным подтверждением того, что Национальный Лидер еще с 

детства был глубоко связан с искусством и культурой. Гейдар Алиев в моло-

дости занимался живописью, его очень волновали вопросы, связанные с перс-

пективой развития национальной культуры.  

Вдохновленные заботой Гейдара Алиева о развитии культуры и искусства, 

азербайджанские ученые-искусствоведы проводили широкие исследования в 

области изучения и теории всех видов и жанров азербайджанского искусства. 

Таким образом, начиная с 60-х годов ХХ века и до конца века, проведенная 

в Азербайджане дальновидная политика по развитию науки и культуры, оказала 

положительное влияние и на развитие искусствоведения. Были расширены 

исследовательские работы по градостроительству, архитектуре, изобразитель-

ному и декоративно-прикладному искусству, истории и теории музыки, театра, 

кино, телевидения. Были подготовлены и опубликованы ценные труды по всем 

направлениям искусствоведения. Эта работа продолжается и после 2003 года. 

Наука искусствоведения, используя имеющийся богатый потенциал и опыт, в 

соответствии с современными требованиями, продолжает развиваться.      
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ОТКРЫТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В БАКУ И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

КОНЕЦ XIX - НАЧАЛА XX ВВ. 

 

Музыкальное искусство и музыкальное образование - одна из важнейших 

ступеней общего воспитания и образования.  

 Вторая половина XIX столетия ознаменовала новый этап в становлении и 
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развитии музыкального образования.  

Толчком для развития азербайджанского музыкального образования послу-

жили те демократические тенденции, происходившие в Российской империи в 

целом, особенно после отмены крепостного права. В этот наблюдается активиза-

ция всех сторон общественной жизни в Северном Азербайджане. Именно период 

второй половины XIX - начала XX веков явился определяющим в формировании 

системы музыкального образования в Северном Азербайджане.  

Баку  в конце ХIХ века представлял в музыкальном отношении (имеется в 

виду европейская музыка) довольно безотрадную картину [6, 1893, 21 нояб.]. И 

чтобы приблизиться к типу европейских городов, многого недоставало этому 

городу. Но пройдет немного времени  и в Баку откроются музыкальные мага-

зины и о себе заявят преподаватели музыки, имеющие серьезное музыкальное 

образование. Постепенно общеевропейская направленность рассматривалась как 

одна из основ азербайджанской музыкальной культуры. 

21 ноября 1893 г. в Мариинской женской гимназии собрались любители 

музыки, чтобы учредить музыкальный кружок. И благодаря усилиям интелли-

генции энтузиастов, принимавших в этом деле самое активное участие, начало 

формироваться и развиваться вокально-музыкальное искусство. 

На первом собрании членов музыкального кружка, где обсуждался вопрос о 

целях и задачах нового организованного общества, происходило знакомство с 

выдающимися произведениями русской и зарубежной музыкальной литературы. 

Председателем был избран К.А. Ирецкий, членами комитета - Х.Н. Гроздов, 

А.Н. Ермолаева, Ф.В. Владимирский, Э.В. Стась и др.  

Однако приобщение и активное участие в искусстве музыки было доступно 

лишь немногим,  ибо это были проблемы либо полного отсутствия этого  вида 

искусства в большинстве городов, либо вопрос, связанный с оплатой обучения 

[6, 1901, 23 янв.]. Назревала необходимость в организации музыкально-образо-

вательных учреждений,  которые должны были отличаться не только доступно-

стью платы за обучение, но и методами преподавания. 

В Баку развитие музыкального просвещения находилось фактически в 

исключительно частных руках. Поскольку само общество было еще немного-

численным и не имело того материального достатка, который был необходим 

для удовлетворения потребностей чисто эстетического свойства, то большинство 

преподавательских сил оказывались слабыми, такими же были и результаты их 

труда [6, 1901, 8 сент.].  

Инициатором создания и распространения, написанных нашими поэтами 

песен, возникших в русле пропаганды музыкальной науки и образования в шко-

лах,  был Гасан бек. Зардаби [8,  с.28].          

Изданный Гасан бек Зардаби в 1901 году типографией Губернского прав-

ления «Сборник тюркских песен», призывал воспитывать у детей чувство любви 

к родине, труду, науке, искусству. Г.Б. Зардаби - первый из азербайджанских 

просветителей, усилиями которого предмет пения (музыка), главным образом – 

хоровое пение, был введен в учебный план и программы тюркских школ в 

качестве одного из обязательных предметов. А ввиду отсутствия соответст-

вующей учебно-педагогической литературы и репертуара для уроков пения, 
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сборник Г. Зардаби сыграл роль первого учебного пособия по пению. Однако 

царская цензура изъяла весь тираж отпечатанного Г.б.Зардаби «Сборника 

тюркских песен», усмотрев в нем крамолу [1, с.166].  Именно Г.Зардаби был 

первым зачинателем массового музыкального образования и воспитания в 

азербайджанской общеобразовательной школе начала ХХ века. 

В своей статье «Наши песни» (1906 г.) Г.б. Зардаби просил учителей рус-

ско-азербайджанских школ, поэтов составлять с целью популяризации родного 

языка понятные, красивые и содержательные стихи, песни и доводить их до 

учащихся и народных масс. На этот призыв откликнулись С.А. Ширвани, М.А. 

Сабир, А. Шаиг и др. Г.б. Зардаби неустанно убеждал своих коллег, что «музыка 

должна быть использована как средство воспитания, она должна стать частью 

школьной программы» [9, с.114].          

Значительное место вопросам музыкального образования в школе уделял 

А.Ахвердов. В частности, с его участием организовывались различные концерты 

восточной музыки, спектакли, музыкальные вечера. 

 Интерес к музыкальному образованию все более возрастал. Назрела 

реальная необходимость и в создании музыкальной школы, способной выпол-

нить эти задачи. Эта миссия была возложена на А.Н.Ермолаеву, которая с пере-

ездом в Баку вела класс фортепиано в старших классах женских учебных 

заведений: в заведении святой Нины и Мариинской женской гимназии. 

 Решив воплотить свою идею создания профессиональной музыкальной 

школы, в апреле 1895 года она обратилась к Бакинскому губернатору. И уже 26 

сентября 1895 года устав музыкальной школы, состоящий из 11 пунктов,  был 

утвержден  [3, с.59-60]. Открытие Музыкальной школы явилось ярким событием  

в культурной жизни города. Цель была весьма благородная: развить профес-

сиональное образование на основе общепринятой традиционной европейской 

музыкальной системы. Можно сказать, что именно этой школой были заложены 

первые предпосылки музыкального образования светской направленности, 

связанное с  деятельностью профессиональных музыкантов.  

 К сожалению, К.Сафаралиева в статье «Музыкальное образование в Азер-

байджане» неверно указывает время создания первой частной школы А.Н.Ермо-

лаевой в Баку 1900 годом [12, с.277]. Сославшись на нее, допускает аналогичную 

ошибку и Г.Г.Исмаилова [4, с. 10]. 

 Музыкальная школа была открыта зачислено 30 человек. Желая придать 

юридический статус школе со стабильной материальной базой, А.Н.Ермолаева 

ходатайствовала перед Императорским Русским Музыкальным обществом РМО 

(1859г.) об открытии в Баку на базе ее школы  Бакинского Отделения  РМО  с 

музыкальными классами при нем. Именно это преобразование в 1901 году 

сыграло огромную важность в подготовительном процессе и улучшении му-

зыкальной культуры. Программа его была весьма широкой – теория музыки, 

фортепианное исполнительство, вокал, игра на скрипке, виолончели и духовых 

инструментах – все, в чем так нуждалось развивающееся в Баку музыкальное 

просветительство. Местное отделение возглавляла дирекция, куда входили: К.Е. 

Гюнтер, К.А. Ирецкий, А.М. Фейгель, П.Г. Цовьянов, М.М. Шумахер. Дирек-

тором музыкальных классов была назначена А.Н. Ермолаева.   
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В начале своей деятельности местное отделение не могло рассчитывать на 

денежную помощь со стороны Главной Дирекции. Средства Отделения попол-

нялись за счет оплаты учеников, взносов действительных членов, посетителей, 

имеющих право на бесплатное посещение музыкальных вечеров отделения, при 

годовой плате 100 рублей, а также за счет сборов, поступающих с концертов,  

организуемых  Отделением. При таких условиях было очевидно, что успех дела 

зависел от внимания общества к музыкальной школе, открытой не с коммер-

ческими целями, а для удовлетворения насущной потребности. 

В 1906 г. директором Музыкальных классов стал С.Р. Кронгольд. В период 

1906-1907 гг. при Бакинском отделении Императорского Русского Музыкаль-

ного общества в музыкальном отделении было 9 классов специальных и три 

класса обязательных предметов [2, оп. 1, д. 5, л.15].  Фортепианная игра как обя-

зательный предмет составляла основу обучения для учащихся других спе-

циальностей» [13, с. 11].  В 1907 - 1908 гг. количество учащихся музыкаль-ных 

классов составило  117, с превалирующим процентом евреев - 23%, [2, оп. 1, д. 9, 

л.2],  а в 1908 - 1909 гг. этот показатель возрос до 182 чел. [2, оп. 1, д. 17, л. 2], в 

числе которых уже значатся азербайджанские фамилии - Тагиев, Шабанзаде, 

Гаджиева, Зиялова, Махмудбекова. В 1911/ 1912 учебном году из 289 учеников 

Музыкальных классов по классу фортепиано обучалось 196 человек, то уже в 

1912/1913 учебном году количество обучающихся на фортепиано достиг небы-

валой цифры – 340 из 617 учеников [3, с. 62; 13, с. 11].  На заседании Дирекции 

БО ИРМО от 7 ноября 1915 г. принимается решение открыть курс итальянского 

языка – один час в неделю, занятия вела Е.И. Горская [2, оп. 1, д. 23, л.12]. С 

целью развития (продвижения) музыкального дела при Бакинском отделении 

ИРМО, предлагается уже ввести и курс военной инструментовки [2, оп. 1, д. 9, л. 

15]. А 14 января 1916 г. было решено открыть класс гармонии, истории музыки и 

хорового пения [2, оп. 1, д. 23,  л.14].  

Значительный подъем деятельности музыкального общества отмечается в 

1916 г., о чем свидетельствовали успешные публичные выступления – учени-

ческие вечера, камерные собрания и т.д. Открываются новые классы теорети-

ческих предметов, оркестровой игры, реорганизован класс хорового пения. Все 

это благодаря энтузиазму нового руководителя музыкального класса Я.А.Ры-

жинского, человека образованного, с широким музыкальным кругозором и ог-

ромной любовью к своему делу. 

14 апреля 1916 года был организован концерт с участием хора, оркестра и 

солистов под управлением директора музыкальных классов Я.А.Рыжинского. В 

этом концерте выступали впервые оркестр и хор учащихся,  организованный  но-

вым директором. Особенность этого концерта в том, что весь сбор с него был на-

правлен в пользу фонда малоимущих учащихся данных классов, что позволило 

оказать поддержку в бесплатном обучении наиболее талантливых учеников [5, 

1916, 15 апр.]. По его инициативе, Дирекция возбудила ходатайство перед Глав-

ной дирекцией музыкального общества в Петрограде о разрешении преобра-

зовать музыкальный класс Бакинского отделения в музыкальное училище (этот 

вопрос поднимался еще в 1907-1910 гг.). В ходатайстве, в частности, отмечалась 

«эффективность развития музыкальных классов и все более возрастающая 
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потребность в повышении музыкального образования, излагающая жалобы на 

недостаток помещений, что мешает дальнейшему развитию их деятельности» [6, 

1916, 27 марта].   

Тогда дирекция Бакинского отделения ИРМО в лице М.М. Шумахера 

обратилась письмом от 23 мая 1908 г. на имя Бакинского градоначальника с 

просьбой содействовать открытию частного музыкального училища в Баку. Хотя 

этот вопрос поднимался еще в 1903 году свободным художником Дубинским. 

Однако Главноначальствующий на Кавказе отказал в этой просьбе, мотивируя 

тем, что «надобности в таком училище не ощущается» [2, оп. 1, д. 9, л.4]. Но уже 

в 1916 г. Главной дирекцией было получено разрешение на преобразование 

музыкального класса в Музыкальное училище. Его директором был назначен 

Я.А. Рыжинский. Значительно возросло количество учащихся – до 440 чел. [2, 

оп. 1, д. 23,  л.22], что красноречиво свидетельствовало о большой любви к му-

зыке и стремлении молодого поколения получить музыкальное образование. 

В своей деятельности Музыкальное училище организовывало симфониче-

ские и камерные вечера. Первый ученический музыкальный вечер состоялся 25 

октября 1915 года. Исполнялись произведения зарубежных композиторов – Баха, 

Гайдна, Шопена, Шуберта и др. Эти вечера пользовались большой попу-

лярностью и проходили часто, либо в зале Бакинского Мусульманского благо-

творительного общества (21 декабря 1916 г., 10 декабря 1917 г.), либо в театре 

Г.З. Тагиева (3 февраля 1918 г.) [2, оп. 1, д. 31, л.1-4]. 

Музыкальное образование, надо заметить, получали и учащиеся Бакинского 

Коммерческого училища, где существовал музыкальный класс, вмещающий 50 

чел. Училище имело 10 скрипок, 3 альта, 5 виолончели, 3 контрабаса разных раз-

меров, 3 тромбона, 4 валторны, 3 трубы, 8 кларнетов и 5 флейт, пианино, ли-

тавры и барабаны. Ученики музыкальных классов могли пользоваться ими в 

свободное от уроков время [10, с. 55]. Наличие большого количества инстру-

ментов в классе способствовало систематическим репетициям и избавляло от 

необходимости приносить свои собственные инструменты. В оркестровом клас-

се обучалось 58 учеников [10, с. 55]. 

В Баку свободным художником Д.А. Черномордиковым были открыты му-

зыкальные курсы, преобразованные позже в музыкально-драматические курсы. 

При этом драматическое отделение являлось совершенно самостоятельной част-

ью учебного учреждения и давало возможность лицам, желающим посвятить 

себя сценической деятельности получить хорошую теоретическую и практиче-

скую подготовку. Были открыты два класса: дикция, декламация и пластика. Для 

руководства классом дикции и декламации был приглашен артист драматиче-

ской труппы А.В.Полонский  Я.Г.Шигорин, а для пластики – артист Император-

ского театра Г.Г.Кякшт. Состав преподавательских курсов расширялся и за счет 

других лиц: по классу скрипки был приглашен известный виртуоз И.Б.Пиастро, 

лауреат Петроградской консерватории, а по классу фортепиано – Е.М.Шиллинг-

Иванов, окончивший Парижскую консерваторию, а также профессор Дювернуа, 

концертировавший два года в России [6, 1914, 22 окт.].  

Особую сферу музыкального образования представляли существовавшие 

частные музыкальные школы, классы, курсы, разрешенные к открытию МВД 
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состоящие в ведении местных органов данного Министерства  [11,  с. 1060]. Они 

ставили своей задачей давать учащимся всестороннее музыкальное образование 

и внесшие свою лепту в формирование исполнительских кадров Азербайджана 

на более профессиональной основе. Среди частных преподавателей велика за-

слуга таких, как В.А. Войцеховский, Г.А. Локерман, Д.А. Черномордиков, 

И.Г.Хмелевский, К.А. Ундриц, Н.В. Борисов, преподававшие теорию музыки.   

Возникшая в Баку в 1895 году первая частная Музыкальная школа А.Н. 

Ермолаевой, преобразованная затем в Музыкальное училище, сыграла огромную 

роль в музыкальном образовании и эстетическом воспитании подрастающего 

поколения и по праву занимает достойное место в культурной жизни города Ба-

ку конца ХIХ - нач. ХХ вв., превратившегося, с развитием музыкального образо-

вания в крупнейший музыкальный центр, куда приезжали на гастроли знаме-

нитые певцы и композиторы со всего мира. Музыкальное просвещение обеспе-

чивало и развитие музыкального искусства Северного Азербайджана, вершиной 

которого явилось создание Узеиром Гаджибековым первых азербайджанских 

опер. 
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THE IMPACT OF THE EDUCATION SYSTEM ON THE DEVELOPMENT 

OF THE ECONOMY IN THE COMPETITIVE ENVIRONMENT 

 

Education is one of the main factors that affect the economic growth of the     

countries. It is visible that without boosting the human capital it is impossible to 

achieve sustainable economic development. Education influence not only the economy 

but also trade, health, technology, labor productivity, family structure and so on.   

In modern society reaching a high level of economic progress is indispensable 

focusing on improvement of the education system. Developed countries have already 

achieved sustainable and successful economic progress by upgrading the higher 

education system to international standards. In order to survive the competitive world 

market, most countries trying to increase the investment for human capital.   

Unequal education system causes negative impacts in society. According to 

Bowman ―human investment revolution on economic thought‖ [1, p.42].   In order to 

decrease the level of poverty, most governments should pay attention to investing 

human capital. It is clear that uneducated person cannot be productive at workplace 

and innovate or improve something that is the reason why it is needed to invest them. 

Most poor families cannot afford their children with money for going to school or 

continuing their study. Literacy rates continue to rise from one generation to the next., 

there are still 750 million illiterate adults, two-thirds of whom are women. These 

numbers are a stark reminder of the work ahead to meet Sustainable Development 

Goals (SDGs) 4 and 5 and the Education 2030 targets[2].  

According to the above diagram, it is possible to evaluate that illiteracy rate of 

Sub-Saharan Africa was 40.1% which is significantly high in comparison with other 

regions of the world. This is clear signs of the persistent challenges that people of this 

region needed to deal with.  

Diagram . 

The literacy rate among all adults over 15 years old (by world region) in 2017   

 
Source:  Statista, 2019[3] 

 

Malekebadizadeh et al [2009] emphasized that ―Librarians should consider what 

is needed for national development and train sophisticated professionals to deal with 

development issues‖[4, p.4].To achieve the goal of development it is compulsory to 

provide schools, universities, research centers and so on with the reading materials 
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such as books, newspapers, journals and also technological devices. In order to make 

fundamental changes in higher education systems, it is essential to improve libraries 

and librarians.  

  By enhancing and supporting the libraries and information science it is possible 

to get the economic benefit.  The below factors needed to implement for achieving 

improvements. 

1. Implement a strategic program to expand the business and economic 

development focus. 

2. Enhance outreach to the business community.  

3. Expand business and economic development services.  

4. Refine and expand library-use data collection and reporting.  

5. Assist local libraries in developing their own benefit-cost analysis. 

 6. Encourage local public libraries to aggressively promote their economic 

significance. 

Consequently, for achieving long-term success and improving different spheres 

of science it is worthwhile to increase the quality of education. Moreover, Human 

capital is important because it is perceived to increase productivity, and therefore, 

profitability. So the more a country invests in its employees (i.e. in their education and 

training), the more productive and profitable it could be. It is clear that without 

providing citizens with useful resources it is impossible to achieve the success that is 

the reason why libraries and information sciences needed to be supported by 

governments. 
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LIFELONG LEARNING AND HUMAN CAPITAL IN AZERBAIJAN 

 

 ―In the first half of the twentieth century, it was replaced by the ―service‖, it has 

been replaced by the ―manufacturing process‖ (Kozmetzky, 1997) [1]. In this regard, 

the level and pace of economic development of all countries of the world increasingly 

depend on the degree of science and education development, on the transition to the 

knowledge economy, which is considered the highest stage in the development of a 

http://www.statista.com/
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post-industrial economy. The knowledge economy is characterized by large scale and 

high rates of innovative transformations implementation. In this connection, the terms 

―knowledge economy‖ and ―innovative economy‖ are often used interchangeably. 

However, the knowledge economy is the highest stage in the development of an 

innovative economy. In an innovative economy intellectual labor is of prime 

importance - labor in the form of human capital. 

Continuing education acts here as a bridge opening new perspectives in the 

development of human capital in Azerbaijan. This is the missing link in the national 

social system of the formation of human resources. 

Lifelong Learning is the concept of a continuous, voluntary search for new 

knowledge, inspired by both professional and personal reasons. Such a lifestyle 

contributes to the professional growth and competitiveness of a person in the labor 

market, and at the same time is an essential part of personal growth. At the same time 

on a nationwide scale, the adoption of this concept has a beneficial effect on the 

formation of human and intellectual capital and its quality, and thereby helps the 

development of the economy. 

The concept of continuing education originated in the 20th century, but its 

origins can be found even in the times of ancient philosophers. It is believed that the 

term ―Lifelong learning‖ was first used in 1968 in the materials of the UNESCO 

General Conference. In 1972, the Continuing Education  Report was published in 

Paris, and the third International Conference on Adult Education in the Context of 

Continuing Education was held the same year. In this report, the main provisions of 

the paradigm of education, the functioning of which is based on the principle of 

continuity, were presented. Since the mid-1970s, the idea of lifelong education has 

been supported in many countries and represents the dominant vector of educational 

reforms. [2] 

The concept of lifelong learning implies that it should cover people regardless of 

their age and sphere of activity, and at the same time provide them with opportunities 

to implement and develop absolutely any academic interests and preferences. 

Lifelong Learning Stages: 

According to some sourus the main stages of continuous learning based on the 

age of students are highlighted. 

The first group - students aged from 6 to 24 years. They are usually enrolled in 

special educational institutions, from elementary school to higher education 

institutions. But this is not limited to this, because in addition to formal education, 

children and young people study in their own families, participate in public 

organizations, communicate with many people, and rotate in a certain cultural 

environment - all this is non-formal education, which along with formal, lays the 

foundations for the intellectual, social and emotional development of a person. 

The second group is adults from 25 to 60 years old. Although formal education is 

usually completed by this time, people still do not stop learning. They can engage in 

professional development, both formally and informally, receive additional education, 

engage in scientific work, and in addition, they are trained in solving the problems of 
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their working and daily life, expanding the circle of acquaintances and outlook, 

traveling, learning new skills and starting new ones hobbies. 

The third group is students over 60 years old. During this period of life, people 

usually get an excellent opportunity to devote themselves to their interests and hobbies 

- it can be social work, travel, handicrafts and much more. Older people need to feel 

the meaningfulness of their lives, which is why the support that society can provide to 

their continued development and learning is so important. 

Lifelong Learning Philosophy and Content 

What is the content of Lifelong Learning? Conventionally, there are four main 

areas of study: learning knowledge, learning skills, learning to interact with other 

people (conflict resolution, development of communication skills, socialization, 

tolerance to other cultures, etc.) and self-development that affects all possible areas of 

self-improvement - physical culture, intellectual development, the development of 

emotional competence and aesthetic sensitivity, finally, spirituality. Thus, Lifelong 

Learning is a comprehensive development of the individual, on the one hand, and a 

way to promote the development of the whole society, on the other. 

Lifelong Learning Features 

Although traditional, formal education is a very significant part of the concept, 

such types of training as independent and non-formal are of particular importance to it. 

In fact, the whole life of a person is an informal learning. Finding themselves in a 

variety of situations, meeting various people on their paths and making some kind of 

relationship with them, introducing themselves to their native culture and studying 

others, solving the variety of problems they face, they learn. He acquires new values, 

attitudes, attitudes, gets acquainted with different points of view, discovers new 

problems for himself, acquires new knowledge and acquires new skills. All this in a 

huge degree and is the essence of continuous learning. Lifelong Learning is 

unimaginable without the personal motivation of each student (table 1).  

    Table 1.  

Comparison of  Lifelong Learning and Traditional Learning 
 

Lifelong Learning Traditional Learning 

Students only point to sources of knowledge Source of knowledge is the teacher 

People learn by doing. Students get knowledge from a teacher. 

People study in groups and from each other. Students work independently. 

Evaluation is needed in order to determine the 

desired learning strategy and possible future 

learning paths. 

To assess progress in learning students are offered 

control tasks, and based on the results, students 

are allowed to move further. 

People study according to individual plans. 
All students are required to study according to the 

same curriculum. 

Teachers themselves learn throughout their lives 

are people may study hiroughout their lives. 
Teachers undergo advanced trainings. 

Learning outcomes are transferred to work and 

life. 
Learning outcomes are specialized. 

 

Source: http://praktiks.com 

 

 

http://praktiks.com/
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The concept assumes that learning takes place voluntarily, and no one but the 

person himself is responsible for it. Therefore, the personality traits of everyone — 

perhaps only the potential student — are very important, and most importantly, his 

desire to learn. Interestingly, the reasons for the material nature is not enough to make 

people learn. It is necessary that the learning process itself, and not only its possible 

results, be pleasant and interesting to them. 

The reasons for which people study are very diverse, and at the same time there 

are not so many of those that are associated with a profession or a desire to improve 

their well-being. People learn to deepen their professionalism or start their own 

business - but at the same time they need at least training to expand their horizons and 

deepen their knowledge, to meet new people, enter certain communities, or just to 

become more confident. in yourself and develop in your character the desired traits 

and qualities. 

And since this is the case, and due to the fact that everyone is responsible for 

continuous learning, it happens in the overwhelming majority of cases at the expense 

of the students themselves, with minimal government support. And another distinctive 

feature of Lifelong Learning, as mentioned above, is that it is open to all, regardless of 

the age of the students. 

Human capital is the main asset of any state, and the main factor in its 

development is education, which forms the basis of the knowledge economy. In this 

regard, the improvement and development of the institute of education in the 

conditions of the fourth industrial revolution is an urgent problem. An effective 

educational system, on the one hand, contributes to the introduction of scientific and 

technical achievements, analysis and assessment of global technological trends. On the 

other hand, a high level of education of the population creates prerequisites for the 

development of demand for high-tech products, which stimulates the development of 

more and more innovative products and technological processes (Korganashvili 2018). 

After the restoration of sovereignty in Azerbaijan, the process of transition of the 

previously existing educational system to a system that meets modern world standards 

began. Major reforms began in the mid-1990s. The educational programs of all 

education levels have undergone fundamental change, the process of introducing new 

education standards has begun. The main mission of the education system and 

Azerbaijan is a qualitative and quantitative increase in human capital, contributing to 

the innovative development of both countries (Korganashvili 2015, 2017).  

Of course, the implementation of the concept of Lifelong Learning requires that 

certain conditions are met in society. And above all, it is necessary for the state to 

recognize all possible forms, formats and methods of teaching, and not just formal 

education. It is important that a universal culture of learning be formed in the country 

— that learning is valued, encouraged, and accessible to everyone so that adult 

learning becomes an integral part of labor relations. 

The Global Innovation Index (GII), which consists of two sub-indexes: 

Innovation Inputs and Innovation Outputs, was used for assessment of the potentials of 
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innovation development in Azerbaijan. In the GII-2018 ranking, Azerbaijan ranks 82
nd

 

among 126 countries. Compared to the previous year, GII rating in Azerbaijan 

remained unchanged. In the Innovation Input sub-index, Azerbaijan is in 76
th 

place. 

Compared to the previous year, this sub-index improved only by 2 positions. In the 

Innovation Output sub-index Azerbaijan, both in 2018 and in 2017, is experiencing an 

improvement. (Table 2). 

Table 2.  

Ratings Azerbaijan on the Global Innovation Index 
 

 Score Rank 

GII 2018 ((126 countries) 30.20 82 

GII 2017 (127 countries) 30.6 82 

ГИИ  2016 (128 countries) 29.6 85 

GII Sub-Index Innovation Input 2018 40.39 76 

GII Sub-Index Innovation Input 2017 40.7 78 

GII Sub-Index Innovation Input 2016 38.4 81 

GII Sub-Index Innovation Output 2018 20.00 87 

GII Sub-Index Innovation Output 2017 20.5 89 

GII Sub-Index Innovation Output 2016 20.9 94 

Efficiency Ratio 2018 0.5 99 

Efficiency Ratio2017 0.5 103 

Efficiency Ratio2016 0.5 101 

Source: The Global Innovation Index 2018  

https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report 

 

As can be seen from table 4 of the seven Pillars of GII-2018, Azerbaijan has 26
th

 

places on Market sophistication.  Azerbaijan has an unfavorable situation on Human 

capital & research (100
th

 place) (table 3). 

 

Table 3.  

Ratings Azerbaijan in the Pillars of GII-2018 
 

Pillars Azerbaijan 

Institutions  58.9 71 

Human capital & research  18.4 100 

Infrastructure  44.4 66 

Market sophistication  55.4 26 

Business sophistication  24.8 96 

Knowledge & technology outputs  17.1 89 

Creative outputs 22.9 87 

  Source: The Global Innovation Index 2018 

  https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf 

 

It will be interesting to compare the two countries - Azerbaijan and Georgia, 

taking into account their common Soviet past and the past years of independence. In 

neighboring Georgia, the quality of education is inferior to the education of many 

foreign countries, including Azerbaijan. Georgia takes the 106
th

 place in Quality of 

https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report
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primary education, Azerbaijan - the 58
th

. According to the Quality of the education 

system, it is on the 107
th

place, and Azerbaijan - on the 35
th

. According to Higher 

education and training Georgia occupies the 87
th

place, Azerbaijan is the 68
th

, and they 

rank 103
rd 

and 66
th 

in the quality of mathematical and scientific education, 

respectively, and 103
th 

in the quality of business education, quality of management 

schools - 113
th

and 72
nd

, by Extent of staff training - 125
th

and 51
st
 (Weforum).  

The poor quality of the country's education system is predetermined by 

insignificant expenditures on education. In 2018, spending on education in Georgia 

amounted to 3.8% of the country's GDP, and in Azerbaijan - 3.0. The development of 

innovative capacity is also negatively affected by the low costs of Research & 

Development. In 2018, their share in the GDP of Georgia and Azerbaijan was 0.3 and 

0.2%, respectively (GII).   

In improving the quality of human resources, an important place is given to 

higher education. The effective solution of these issues is possible only with the direct 

participation of universities, industry and the state (university-industry-government), 

that is, the application of the triple helix concept. This concept of university-industry-

government relationships interprets the shift from a dominating industry-government 

dyad in the Industrial Society to a growing triadic relationship between university-

industry-government in the Knowledge Society. The Triple Helix thesis is that the 

potential for innovation and economic development in a Knowledge Society lies in a 

more prominent role for the university and in the hybridization of elements from 

university, industry and government to generate new institutional and social formats 

for the production, transfer and application of knowledge (THC). Continuing 

education and Lifelong learning acts here as a bridge opening new perspectives in the 

development of human capital in Azerbaijan. This is the missing link in the national 

social system of the formation of human resources. 

To improve the quality of education, Azerbaijan has signed bilateral agreements 

on cooperation in science and education with many countries. In 2005, Azerbaijan 

joined the Bologna Declaration and made a commitment to ensure the integration of 

their universities in the European higher education area, as well as to improve the 

quality of education in accordance with the requirements of the labor market. Along 

with this, market relations began to be introduced in the education system, as a result 

of which private educational institutions emerged, and in state universities, self-

financing education became a natural process (Korganashvili 2015, 2016, 2017, 2018). 

Currently, universities Azerbaijan are characterized by a continuous structure of 

education, which creates conditions for lifelong learning, equality and continuity of 

access to all levels of education. At the same time, an objective process and a powerful 

factor in the development of educational services is internationalization. It contributes 

to the diversification and improvement of education through the use of accumulated 

international experience and forms the highest quality of knowledge. 

The internationalization of Azerbaijani universities is implemented in the 

following main areas: creation of joint training programs with the issuance of double 

diplomas; creation and maintenance of training programs in a foreign (mostly English) 

language; attracting foreign students to study at Azerbaijani universities; training of 

Azerbaijani students abroad; organization of students and academic personnel 
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exchange (cooperation within various programs. For example, TACIS, TEMPUS, etc.; 

international accreditation of curricula and programs. 

At the present stage, the main role in the economic development Azerbaijan is 

played by human capital, which forms the basis of the knowledge economy. 

Azerbaijan has implemented large-scale reforms, but little attention is paid to 

innovation and improving the competitiveness of human resources. There is no 

connection between the participants of the triple helix - universities-industry-

government, whose close cooperation depends on the country's transition to an 

innovative model of economic development. Achieving a new quality of human 

resources requires a qualitative renewal of the education system Azerbaijan. 

Lifelong Learning is the continuous acquisition and development of knowledge 

and skills that lasts for the entire life of a person. Such training can be achieved both 

by formal methods - education, training, mentoring, training courses, advanced 

training - and non-formal, that is, by extracting new experience from life itself. 

Due to the low level of financing and the lack of awareness of the Lifelong 

learning importance importance, the reform of education system is proceeding slowly. 

Accordingly, the country's transition to an innovative model of economic development 

is blocked, without which progress and prosperity are impossible. 

In order to solve the problems associated with the transition of Azerbaijan to the 

knowledge economy, it is first necessary to single out education and science as one of 

the main strategic priorities of the country's socio-economic development. Everyone 

must realize that human capital is the main wealth of the country, a means of 

increasing capitalization of the most important strategic prospects, and it must be 

multiplied by all means and opportunities.  
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НАН Азербайджана 

 

РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ШЕКИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР (1941-1953 гг.) 

 

Данная статья посвящена одной из малоизученных проблем азербайджан-

ской историографии. Хронологические рамки представленной статьи охваты-

вают период войны и позднего сталинизма 1941-1953 гг. В статье рассматри-

ваются вопросы школьного образования, создания необходимых условий по 

привлечению детей к обучению, строительства новых школ, подготовки препо-

давательских кадров, укрепления материально-технической базы школ, вопросы 

высшего и среднего специального образования в рамках исследуемого периода в 

одном из древних городов Азербайджана – Шеки. Шеки в исследуемые годы 

являлся одним из экономических и культурных центров Азербайджана. В статье 

также предпринята попытка осветить трудности, связанные со спецификой 

исследуемого периода. Во время войны многие работники просвещения вступи-

ли в ряды Советской Армии, некоторые школы были превращены в госпитали, 

большинство учащихся старших классов ушли на фронт или стали работать на 

производстве. Число учащихся заметно уменьшилось. В 1940-1941 учебном году 

в начальных, семилетних и средних школах Азербайджанской ССР  (включая 

школы рабочей и сельской молодѐжи и школы взрослых) обучалось свыше 695 

тыс. учащихся [13, с.22].  В 1943-1944 учебном году в республике насчитывалось 

3159 школ против 3575 в 1940-1941 учебном году, число же учащихся умень-

шилось с 654,902 тыс. до 454.195 тыс. человек [15, с.38]. 

В первые годы войны большие затруднения в развитии школьного образо-

вания были вызваны нехваткой помещений из-за передачи части школ под 

госпитали и различные предприятия, а также мобилизацией учительских кадров 

на фронт. Так как большинство учащихся старших классов ушло работать на 

производство или в ряды армии, количество учащихся в школах резко умень-

шилось. Так, в начале 1941-1942 учебного года из 16742 учащихся в школы были 

привлечены только 13117 учеников. Значит, школы не посещали 3625 учащихся 

[2, f13, s 1, iĢ 1012.]. Таким образом, необходимо было принять все меры по 

вовлечению детей в школы. 

С 1942 года Министерство просвещения Азербайджанской ССР стало орга-

низовывать при некоторых школах интернаты для детей фронтовиков и погиб-

ших воинов. В дальнейшем эта работа приняла более широкий размах. Решено 

было в Шеки неполную среднюю школу №3 превратить в полную среднюю 

школу-интернат и привлечь сюда 100 детей [2.f 35, s 1, iĢ 47]. 

В 1943-1944 учебном году в школах Шеки трудился 441 учитель, из них: 

мужчины-преподаватели – 230 человек, женщины – 211 человек [30, с.42,48].  

Из 42 женщин, обучавшихся в Государственном институте учителей в 1943 

году, были мобилизованы для работы на производстве 26 человек. Для работы 
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на промышленных предприятиях также привлекались студенты техникумов. Из 

113 мужчин, обучавшихся в техникумах города Шеки, 47 человек, а из 122 

женщин – 92 человека подлежали мобилизации [2, f.13, s.1, iĢ 1110].  

Чтобы привлечь учащихся неполных средних и средних школ к уборке 

урожая, руководствуясь постановлением ЦК КП(б) Азербайджана и СНК Азер-

байджанской ССР от 24 августа 1943 г. бюро Шекинского городского  комитета 

КП(б) Азербайджана и Шекинский районный исполнительный комитет депу-

татов трудящихся 16 сентября 1943 года приняли решение начать учебный год с 

1 октября 1943 г. [2,f. 13, s.1, iĢ1092].   

Наравне с этими мероприятиями особое внимание было уделено и подго-

товке кадров специалистов для отдельных отраслей промышленности. По поста-

новлению бюро городского комитета КП(б) и Шекинского районного исполни-

тельного комитета было принято решение об освобождении от военной обязан-

ности студентов техникумов и высших учебных заведений и предоставлении им 

стипендии: студентам I курса – в размере 140 руб., II –курса 160 руб. III и IV 

курсов – 185 руб., V курса – 210 руб. Отличникам учѐбы – на 25% больше уста-

новленной стипендии [2,f, 13,s1, iĢ 1095].   

Улучшению положения народного образования в Азербайджане, как и в 

других регионах СССР, способствовало то, что с 1944 года началась демобили-

зация учителей из армии. Это позволило восполнить недостаток в учительских 

кадрах, привлечь в школы всех не охваченных обучением детей. Если в 1943-

1944 учебном году в 3.159 школах Азербайджанской ССР обучалось 452.706 

школьников, то в 1944-1945 учебном году число школ увеличилось уже до 3.233, 

а количество учащихся в них до 482.720 человек [10, с.24, 32].  Соответственно 

увеличился и состав педагогических кадров. В 1942-1943 учебном году в школах 

республики насчитывалось 16.704 учителя, а к 1944-1945 учебному году их 

число увеличилось 18.293 [29, с.208].    

Одной из важнейших задач в послевоенный период было дальнейшее все-

стороннее развитие культуры. В подъѐме культурного уровня народных  масс 

основное место занимает народное образование. Наиболее ответственная роль в 

нѐм принадлежала советской школе. Забота правительства о развитии народного 

образования проявлялась в значительных бюджетных ассигнованиях на школь-

ное строительство.  

5 июня 1946 года было издано постановление ЦК КП(б) Азербайджана и 

Совета Министров республики, определившее практические мероприятия по 

укреплению материально-технической базы школ республики и созданию 

благоприятных условий для их работы [9, с.218].     

Увеличивались ассигнования государства на народное образование. 

Педагогические кадры в Азербайджане в рассматриваемый период готови-

лись в средних специальных учебных заведениях – техникумах.  

5 июля 1946 г. было принято постановление ЦК КП(б) Азербайджана и 

Совета Министров «О мерах по оказанию помощи городу Нуха», в котором 

предусматривалось обязать министерство просвещения Азербайджанской ССР и 

Госплан включить в план капитальных работ 1947 года окончание начавшего в 

30-е годы строительства Шекинского педагогического училища и средней 
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школы в городе Шеки [1, v.202].     

В августе 1946 года был созван III съезд учителей Азербайджана. Съезд 

обсудил вопросы о путях повышения обучения и воспитания молодѐжи в школах 

Азербайджана, а также о мерах по улучшению подготовки учителей [9, с.218].     

В подготовке учительских кадров для школ города особую роль сыграло 

педагогическое училище имени Сталина, являвшееся одним  из центров под-

готовки педагогов. За 20 лет своей деятельности, т.е. к 1940 году Шекинское 

педагогическое училище подготовило свыше 840 преподавателей. Из закон-

чивших училище в 1940 году 123 человек 55 – были девушки-азербайджанки 

[24]. В  городе в 1941 году имелись также педагогический, медицинский, физ-

культурный, сельскохозяйственный, шелкопромышленный техникумы [2511,s 3, 

iĢ 82].    

Одним из крупных центров подготовки высококвалифицированных учи-

тельских кадров является Шекинский учительский институт с двухгодичным 

сроком обучения, созданный в 1938 году. Коллектив учительского института 

провѐл важные мероприятия по набору студентов и выпуску молодых учителей. 

По данным на 1940 год, в стенах этого учебного заведения обучались 122 

человека [2,f.2511,s.3,iĢ 81].    

В 1942-1954 гг. Шекинский учительский институт подготовил 1100 педа-

гогов [14,с.38].     

К началу 1941 года в Шекинском районе насчитывалось 613 учителей [5].    

Учительские кадры имели в своѐм составу опытных заслуженных учителей. 

Первыми в городе получили почѐтное звание заслуженного учителя и были 

награждены орденами Трудового Красного Знамени два лучших учителя 

Шекинского педагогического училища Мирза Салехли и Ахмед Рагимли [4].   

В Шеки, одном из центров шелководства и ткацкой промышленности 

Азербайджана, в 1931 году  был открыт Ткацкий техникум, готовивший спе-

циалистов-ткачей, который в годы войны временно был закрыт. В 1945 году 

техникум возобновил свою работу по подготовки специалистов для работы на 

ткацких станках. В техникуме были открыты заочное и вечернее отделения. 

Рабочие – ткачи и шелководы помимо техникума учились и в школах рабочей 

молодѐжи [14, с.37].  В  школе рабочей молодѐжи, созданной в 1943 году, в 1947 

году обучалось 100 человек  [3, с.140].   

В ноябре 1947 года Городской Совет принял решение построить физкуль-

турную площадку перед школой №10 [2, v.37].   

По постановлению Управления по делам искусств при Совете Министров 

Азербайджанской ССР от 19 апреля 1949 г. исполнительный комитет Шекин-

ского городского совета освободил, нуждающихся детей от платы за обучение в 

музыкальной школе  [2,f.12,s.1,iĢ 87].   

В 1948 году в городе функционировали учительский институт, педагоги-

ческое училище, текстильный техникум, медицинская школа, сельскохозяй-

ственный техникум, музыкальная школа, ФЗО, 8 средних, 3 неполных средних и 

семь начальных школ, в которых учились около 8000 человек. В учебных  
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заведениях работали 450 квалифицированных преподавателей. В стенах 25 

дошкольных учреждений воспитывались 1400 детей рабочих и служащих. Город 

Шеки каждый год давал республике сотни квалифицированных учителей и 

работников для различных отраслей народного хозяйства. Немало шекинцев 

учились в высших учебных заведениях Баку и Москвы, работали в научно-

исследовательских институтах и вузах. 

За 7 лет, т.е. в 1941-1948 гг., учительский институт подготовил для школ-

семилеток более 300 квалифицированных учителей по родному языку, 

литературе, истории, физике, математике. В 1948 году институт учителей закон-

чили 90 человек и были направлены на работу в школы Шекинского района, 

Гаха, Закатала, Балакяна, Варташена, Гуткашена, Агдама, Халдана  [2,f.12, s.1,iĢ 

87].    

Основополагающей составной частью культурного строительства являлось 

школьное строительство. 

Поэтому большое внимание в рассматриваемые годы было уделено  школь-

ному строительству. Городской Совет принял решение о быстром завершении 

строительства 10-летней школы в городе [2,f,28, s.1, iĢ 82]  и постройке трибуны 

перед школой №10 для прохождения шествий во время праздников  [2, f.28, s.1, 

iĢ 82].    

Подготовка к 1949-1950 учебному году тоже шла успешно. Для школ №10 

и №4 были выделены 98 стульев, 45 парт, 4 стола, лабораторные приборы на 

2200 рублей, необходимая литература и оборудование для библиотек. Для 

поднятия своего уровня 7 педагогов школы №4 и 8 педагогов школы №10 были 

посланы в Институт повышения квалификации [2, f.28, s.1, iĢ 87].     

В городе осуществлялась большая работа по подготовке кадров учителей. 

Чтобы обеспечить школы квалифицированными учителями, 150 учителей школ 

города в 1951 году были посланы на учѐбу в заочные институты республики, а 

45 – на курсы усовершенствования учителей. Были приняты на работу в школы 

города 5 преподавателей с высшим образованием, 22 – с неполным высшим 

образованием. Учителя обеспечивались путѐвками в дома отдыха и санатории.  

90 учителей провели свой отпуск в 1951 году на курортах республики [2, f.35, 

s.1, iĢ 69].   

В августе 1951 года  для ремонта школ Министерство просвещения выде-

ило 5 тонн железа, 140 куб. м. деревянных столбов, 15 тонн краски и другие 

необходимые для ремонта принадлежности. Школам был предоставлен инвен-

тарь на сумму 76 тысяч рублей, а также книги на 23 тысячи рублей [2, f.35, s.1, iĢ 

82]. 

Количество неполных средних школ уменьшилось за счѐт преобразования 

их в полные средние, а уменьшение учеников произошло в связи с отсевом и 

выездом из города эвакуированных.  

В 1953 году в Шеки функционировали 18 средних, семилетних и начальных 

школ, в которых занимались около 6000 детей, их обучали 325 учителей. 

К концу исследуемого периода в Шеки функционировали учительский 
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институт, педагогическое училище, текстильный, медицинский и сельскохо-

зяйственный техникумы, школа механизации сельского хозяйства, музыкальная 

школа. Они ежегодно выпускали сотни специалистов. Рядом с новым зданием 

средней школы №8 поднимались корпуса школы механизации сельского хозяй-

ства. На еѐ постройку было отпущено 8,5 миллиона рублей [8].    

Таким образом, в годы войны серьѐзные проблемы учебных заведений 

города Шеки были связаны с недостаточностью их материально-технической 

базы, мобилизацией преподавательских кадров на фронт, нехваткой помещений 

из-за передачи части школ под госпитали и т.д. 

В послевоенные годы в городе Шеки в области просвещения и культурного 

развития произошли значительные улучшения. Одной из важнейших задач в 

послевоенный период было дальнейшее всестороннее развитие культуры. Забота 

правительства о развитии народного образования проявлялась в значительных 

бюджетных ассигнованиях на школьное строительство. Быстро расширялась 

школьная сеть, увеличивался контингент учащихся, педагогических кадров. 
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 MÜASĠR ĠQTĠSADĠ ġƏRAĠTDƏ  ALĠ TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏLƏRĠNĠN 

  MALĠYYƏLƏġDĠRĠLMƏSĠ  ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə təhsil sistemi dövlətin daim nəzarətində olan əsas sahələr-

dəndir. Bu baxımdan  təhsil strateji əhəmiyyətli inkiĢaf etdirilən, cəmiyyət və dövlətin 

inkiĢafının əsasını təĢkil edən fəaliyyət sahəsi sayılır və demokratik, dünyəvi  səciyyə 

daĢıyır. Ölkəmizdə təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası, elmin, 

texnikanın inkiĢafı, müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tədris 

prosesində geniĢ istifadəsi daha çox müĢahidə olunur. Təhsil müəssisəsinin gələcək 

fəaliyyətinin dəqiq proqnozlaĢdırılması, maliyyə vəsaitlərinin ən səmərəli Ģəkildə 

istifadə olunması kimi məsələlər  mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu baxımdan 

təhsil sahəsi üzrə  keyfiyyətin yüksəldilməsinə təsir edən faktorları öyrənmək və onları 

düzgün qiymətləndirmək   zəruridir [1,s.255].  

AparılmıĢ təhlillər onu göstərir ki, ölkəmizin  ali təhsil müəssisələrində də təhsil-

in keyfiyyəti və maliyyə məsələləri  ilə bağlı bir sıra  çatıĢmamazlıqlar  vardır. Bu 

baxımdan,  ali təhsilin keyfiyyətinə və  bu sahədə düzgün maliyyələĢməyə təsir edən 

məsələlərin araĢdırılaraq optimal həlli yollarının tapılması  vacib məsələdir.  

Ümumiyyətlə, ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin  səmərəli təĢkili modeli ölkə-

nin inkiĢafının  innovasiyalı, müasir texnoloji, iqtisadi və demoqrafik tendensiyaları ilə 

müəyyən olunur. Son illər üzrə ali təhsil müəssisələri  qarĢısında duran məsələləri 

aĢağıdakı kimi  qruplaĢdıra bilərik: beynəlxalq təhsil xidmətləri bazarında rəqabət-

qabiliyyətli fasiləsiz təhsil xidmətlərinin  təmin olunması, dövlət və bələdiyyə idarə-

etmə təĢkilatları, eləcə də ayrı-ayrı iqtisadi  sahələr üçün konsultativ xidmətin təmini, 

ali məktəblərin maarifləndirici fəaliyyətinin digər əsas fəaliyyət sahələri ilə - elmi təd-

qiqatlarla, konsaltinqlə və idarəetmə ilə əlaqəsi və s. Müəyyən iqtisadi sahələr üzrə  

kadr çatıĢmamazlığı, digərində isə kadr artıqlığı və bu səbəbdən də iĢlə təmin oluna 

bilməmə problemlərinin yaranmaması üçün müəyyən tədbirlər görülməlidir. Buna 

görə də  əmək bazarının tələb və tələbatları müntəzəm olaraq öyrənilməli və kadr 

hazırlığı prosesində nəzərə alınmalıdır .  

Son illər üzrə  ali təhsil  alanların sayında ciddi artım müĢahidə olunmaqdadır. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, ali məktəblərdə  təhsil alanların sayı artdıqca  maliyyə çatıĢ-

mazlığı  məsələləri üzə çıxır.  Davamlı olaraq dövlət və özəl ali mıktəblərdə  tələbə 

qəbulunun artması müĢahidə olunmaqdadır. Nəticədə, təhsil üzrə xərclərdə əsaslı 

düzəliĢlər edilməsini və idarəetmə metodlarının dəyiĢilməsini  zəruri edir.  Təhlillər 

göstərir ki, ali məktəblərdə maliyyə çatıĢmazlığının olması əksər hallarda qeyri- 
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səmərəli  idarəetmə və maliyyə resurslarının az olması ilə bağlıdır. Ali məktəblərdə 

çevik və müasir idarəetmənin olmaması  beynəlxalq təcrübənin tətbiqi prosesinin  bu 

sahədə ləngiməsi ilə bağlıdır [2,s.75].  

 Təhsilin keyfiyyəti bilavasitə peĢəkar və müasir düĢüncəli kadrların olmasından, 

onların fəaliyyətindən birbaĢa asılıdır. Ali məktəblərin fəaliyyətinin səmərəliliyi 

əsasən maliyyələĢmə mexanizminin düzgün seçilməsi  ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, təh-

sil müəssisələri üzrə maliyyələĢmə mexanizmi sadəcə olaraq iqtisadi resursların bölüĢ-

dürülməsi ilə məhdudlaĢmır. MaliyyələĢmə mexanizmi idarəetmə sisteminin  təkmil-

ləĢdirilməsində  mühüm rol oynayır.  MaliyyələĢmənin əsas prinsipi ondan ibarətdir ki,  

daim  maliyyələĢdirən tərəfin tələbləri nəzərə alınır. Nəzərə almaq lazımdır ki, ali  

təhsil sahəsinə ayrılan büdcə vəsaitlərinin  azalması maliyyə münasibətləri sistemində, 

ali məktəblərin fəaliyyətində ciddi dəyiĢikliklərə gətirib çıxarır. Ali məktəblərin 

fəaliyyətinə təsir edən dəyiĢiklikləri aĢağıdakı kimi  səciyyələndirmək olar [3,s.151]:  

-  beynəlxalq  təhsil xidmətləri bazarının tələblərinə cavab verə bilmək, tələbatı 

və maliyyə təminatını müəyyənləĢdirmək;  

-  digər ali məktəblərin inkiĢaf səviyyəsini   daim təhlil etmək və orada baĢ verən 

dəyiĢiklikləri nəzərə almaqla tələbələrin və iĢçi kadrların, müəllim heyətinin  ixtisası-

nın artırılması; 

-  ali təhsil sahəsi üzrə  davamlı olaraq planlaĢdırma strategiyasından istifadə 

olunması ; 

- digər  regional xarici ali  təhsil müəssisələri ilə əməkdaĢlığı geniĢləndirməklə  

müĢtərək olaraq elmi resurslardan və elmi təcrübələrdən daha səmərəli istifadəni təmin 

etmək.  

 Azərbaycan Respublikasında da digər postsovet məkanı ölkələrində olduğu kimi 

Boloniya Bəyannaməsinin müddəalarına uyğun olaraq ali təhsil sisteminin  modernləĢ-

dirilməsi və  milli ali təhsilin keyfiyyətinin  Avropa Birliyi ölkələrinin ali təhsil stan-

dartlarına uyğunlaĢdırılması istiqamətində ciddi iĢlər həyata keçirilməkdədir.  

 Respublikamızda bütün əhali təbəqələri üçün müasir tələblər səviyyəsində qurul-

muĢ regionlar üzrə  ali təhsil xidmətlərinin göstərilməsini təmin edə biləcək maddi-

texniki və tədris-metodiki Ģəraitin yaradılması zəruri hesab olunur.  Bu baxımdan ali  

təhsil sisteminin yüksək sosial-iqtisadi səmərəliliyinə nail olunması dövlətin sosial 

siyasətinin əsas prioritetlərindən hesab olunur. Ali təhsil sisteminin inkiĢafına və kadr 

hazırlığının əmək bazarına uyğunlaĢdırılması, ölkəmizdə verilən ali təhsilin dünya 

təhsil sisteminə inteqrasiyası, onun məzmununun Boloniya prosesinin prinsiplərinə 

uyğun olaraq təĢkili, ixtisaslı ali təhsilli kadrların rəqabət imkanlarının yüksəldilməsi  

zəruri hesab olunur.  

Bundan baĢqa ölkənin ayrı-ayrı iqtisadi sahələri üzrə ali təhsilli kadrlara olan 

tələbatın  təmin edilməsi,  vətəndaĢların  ali təhsil almaq imkanlarının təmin edilməsi 

üçün iqtisadi və sosial baxımdan səmərəli ali təhsil sisteminin təĢkili  məqsədəuyğun-

dur. Ali təhsil prosesinin  inkiĢafında   yeni idarəetmə mexanizmlərinin yaradılması və 
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tətbiqi məsələsi bu sahədə aparılan islahatların əsas istiqamətlərindəndir. ĠnkiĢaf etmiĢ 

ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınmaqla Azərbaycanda da  ali təhsil müəssisələrinin maliy-

yələĢdirilməsinin yalnız dövlət büdcəsindən deyil, təhsil alan  yerli və xarici tələbə-

lərin maliyyə vəsaiti hesabına həyata keçirilməsi, alternativ maliyyələĢmə mənbələri-

nin  təĢkili sisteminin yaradılması və universitetlərin maliyyə müstəqilliyinin geniĢlən-

dirilməsi, adambaĢına maliyyələĢməyə keçilməsi artıq  zəruridir.  

 Müasir bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində ölkəmizdə kifayət qədər qeyri-dövlət təĢ-

kilatları və  böyük özəl kommersiya, istehsal Ģirkətləri vardır ki, təhsilə, keyfiyyətli 

kadr hazırlanmasına  onlar da birbaĢa  dəstək ola bilərlər. Ġstər dövlət, istərsə də  özəl 

sahənin inkiĢafında ali təhsilli, ixtisaslı  peĢəkar kadrlara ehtiyac  böyükdür.  Avropa 

dövlətlərində olduğu kimi yüksək  səviyyədə bilik və bacarıqlara malik olan kadrlarla 

təmin olunmaq üçün onlar təhsil sistemini, o cümlədən də ali təhsil müəssisələrini 

maliyyələĢdirməlidirlər. Məsələn, Avropa Birliyi ölkələrində ali təhsilə yardım edən 

müxtəlif adda təhsil fondları və təĢkilatları  vardır ki, onların da  bu sahənin inkiĢafın-

da rolu böyükdür [4,s.250].  

 Qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin araĢdırılaraq ölkəmizdə tətbiq olunması  

nəticəsində təhsil sistemində  davamlı olaraq inkiĢafa nail olmaq olar. Bu zaman təhsil 

xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılması, biznes  və ali təhsil sahələri arasında 

qarĢılıqlı əlaqələri səmərəli Ģəkildə təmin etmək mümkündür. Nəticədə ali təhsil 

müəssisələrində maliyyə sabitliyinin saxlanılmasına, maddi-texniki təminatın yaxĢılaĢ-

dırılmasına,  beynəlxalq səviyyədə ali məktəblərin yüksək reytinq qazanmasına, on-

ların   beynəlxalq əlaqələrinin geniĢlənməsinə imkan yarana bilər. 

 Ümumiyyətlə, özəl  biznes sahələri və dövlət qurumları  arasındakı əlaqələri  

inkiĢaf etdirən əsas amil, dövlət sektoru və özəl müəssisələrin yüksək ixtisaslı kadrlar-

la təmin olunmasına  daim ehtiyacın olmasıdır.  Müvafiq sahələr üzrə ixtisaslı ali təh-

silli kadrların hazırlanmasında və onların  ixtisaslarının  artırılmasında əsas rolu hələ 

də dövlət ali təhsil müəssisələri oynayır. Uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərən  dövlət ali 

təhsil  müəssisələrinin bir çoxu öz ixtisaslaĢdırılmıĢ bazasının mövcudluğuna  əsaslanır 

və yalnız ilkin hazırlığı deyil, kadrların  daimi olaraq ixtisaslarının  artırılmasını da 

təmin  edə bilirlər.  

 Ümumilikdə götürdükdə insan resurslarına kapital qoyuluĢu bütün cəmiyyət 

üçün  faydalıdır.  Ali təhsil sisteminin keyfiyyəti nə qədər yüksək olarsa həm dövlətin,  

həm də biznes sahələrinin  inkiĢafı  daha davamlı ola bilər. Ali məktəblərə  müstəqillik 

verilməsi ilə onların iqtisadi məsuliyyətini daha da artırmaq olar. Nəzərə almaq lazım-

dır ki, ali təhsil müəssisələrinə idarəetmə müstəqilliyinin verilməsi, eləcə də,  böyük 

Ģirkətlərin və xeyriyyəçilərin universitetlərə vergisiz ianələr ayırmasına imkan yaradan 

qaydaların tətbiq edilməsi çox vacibdir. Azərbaycan Respublikasında dünya səviyyəli,   

yüksək reytinqə malik universitetlər  yaratmaq istərkən dövlətin funksiyaları onlar 

üçün daha çox əlveriĢli maliyyə imkanlarının yaradılmasına və geniĢ səlahiyyətlərin 

verilməsinə  istiqamətlənməlidir. Digər müxtəlif funksiyalar isə universitetlərə   veril-
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məlidir [5, s.167].  

Nəzərə almaq lazımdır ki, ali təhsilin inkiĢafına qoyulan investisiyalar sonradan 

ölkə iqtisadiyyatına daha çox gəlir  gətirə bilir.  Qabaqcıl ölkələrdə ali təhsilin ödəniĢli 

əsaslarla həyata keçirilməsi tendensiyası hələ də davam etməkdədir.  Bu istiqamətdə 

müxtəlif iqtisadi mexanizmlər tətbiq olunur. Ümumiyyətlə, ali təhsil müəssisələrinin  

ödəniĢli olma prosesinə  iki cür  yanaĢma mövcuddur. Ġlkin yanaĢma budur ki, dövlət 

təhsil xərclərini ali məktəbə birbaĢa  ödəyir. Bundan baĢqa dövlət  təhsil alan tələbə-

lərə  təhsil  dövründə təqaüdlər  və ya qrantlar verir.  

ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə digər yanaĢma ondan ibarətdir ki, tələbələr ali məktəb-

lərdə oxuyarkən   özləri təhsil xərclərini ödəyirlər.  Bu zaman tələbə dövlətdən qrant 

və ya uzunmüddətli istiqraz  ala bilir. Qeyd edək ki, qrant alındıqda tələbə üçün təhsil 

müddəti puluz baĢa gəlir. Tələbələr üçün qrantın alınması və istifadəsi çox vaxt 

mürəkkəb proses hesab olunur. Digər postsovet məkanı ölkələrində olduğu kimi ali 

məktəbin inkiĢafına qoyulan qeyri-büdcə vəsaitlərinin həcmi davamlı olaraq artmaq-

dadır. Qeyri-büdcə vəsaitlərinin hesabına ali məktəblər üzrə  müxtəlif istiqamətlərdə 

maliyyələĢmə prosesi təmin olunur: ali təhsil haqqının və inzibati xərclərin ödənilməsi; 

məktəbdən sonrakı təhsilin qeyri-dövlət sektorunun geniĢlənməsi; pullu tələbə kredit-

lərinin verilməsi; qrantların miqdarının azalması və s.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, ali məktəblər üzrə ödəniĢli təhsilin verilməsi zamanı, 

maliyyə vəsaiti əldə edən ali məktəbin verdiyi  təhsilin keyfiyyəti daim yüksək olmalı-

dır.  Məhz bu baxımdan ölkəmizdə də dövlət və özəl ali məktəblər üzrə  xarici ölkələr-

dən tələbə qəbulunun cəlbinin stimullaĢdırılması, bu məqsədlə  beynəlxalq təhsil xid-

mətləri bazarına daxil olmaq zəruridir. Bu zaman ali məktəblər həm özünün maliyyə-

ləĢdirlməsini təmin edə, həmçinin verilən ali təhsilin keyfiyyətini yüksəldə bilərlər. 

Nəticədə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ali məktəblərin beynəlxalq reytinqi də 

artacaqdır. Məhz buna görə də ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq səviyyədə 

inkiĢafını təmin etmək üçün dövlət səviyyəsində bu sahədə beynəlxalq təcrübə nəzərə 

alınmaqla davamlı olaraq məqsədəuyğun tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir.  
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SOSĠALLAġMA SOSĠALĠZASĠYA PROSESĠNĠN NƏTĠCƏSĠ KĠMĠ 
 
SosiallaĢma sosializasiya prosesinin nəticəsidir. ġəxsiyyətin sosiallaĢması daima 

dəyiĢən, hərəkətdə və dinamikada olan bir prosesdir. SosiallaĢma fərdin sosial davranıĢ 
və etalonlarının, norma və mənəvi dəyərlərinin, cəmiyyətdə  uğurlu fəaliyyət üçün 
zəruri olanların mənimsənilməsidir. Bəzi alimlərin fikrincə, Ģəxsiyyətin sosiallaĢması 
fərdin cəmiyyətə, müəyyən sosial birliklərə inteqrasiyası prosesidir. SosiallaĢma insan-
ın cəmiyyətdə və sosial qruplarda rast gəldiyi psixoloji çətinliklərin aradan qaldırıl-
masında təzahür edir. Fərd bu çətin yolda sosiallaĢaraq həyatın mənasını dərk edir, 
Ģəxsi potensialını göstərir və inkiĢafını davam etdirir. Z.Q.Qamev sosiallaĢma dedikdə, 
buraya harmoniyanı, Ģəxsi yaradıcılığı, sosial azadlığı, sintezi, müstəqilliyi, məsuliy-
yəti, identifikasiyanı, empatiyaya və refleksiyaya nail olmaq bacarığını aid edir [1]. 

Fərd sosializasiya prosesində mənsub olduğu sosial qrupun bir nümayəndəsi kimi 
inkiĢaf edib formalaĢır. Sosial psixologiyada bu çoxcəhətli prosesi adaptasiya, fərdiləĢ-
mə və ya inteqrasiya prosesi kimi də səciyyələndirirlər. Belə ki, fərd əvvəlcə təmasda 
olduğu sosial qrupda qarĢılıqlı Ģəxsiyyətlərarası münasibətlərə uyğunlaĢır, özünün 
fərdi-psixoloji  xüsusiyyətlərini formalaĢdırır. Bundan baĢqa sosiumda həmin münasi-
bətləri Ģərtləndirır və sosiallaĢaraq inteqrasiya olunur. Ġnteqrasiya prosesi mahiyyətcə 
tipikləĢmə prosesidir. 

Deməli, sosiallaĢma insana özü olmağa kömək edir, onun ətrafdakı insanlarla 
münasibət qurmaq bacarığını özündə əks etdirir. BaĢqa sözlə, sosiallaĢma prosesində 
insan submədəniyyət və sosial münasibətlər aləminə daxil olur, o,  müəyyən sosial 
qrupun nümayəndəsi olan Ģəxsiyyət kimi formalaĢır. Psixologiyada sosiallaĢma 
termininə alimlər tərəfindən müxtəlif yanaĢmalar mövcuddur. Bəzi alimlər sosiallaĢ-
ma anlayıĢının sinonimi kimi Ģəxsiyyətin inkiĢafı və tərbiyə anlayıĢlarını irəli sürürlər. 
Təbii ki, sosiallaĢmaya yanaĢmalar çoxobrazlıdır. Sosializasiya anlayıĢına subyekt-
obyekt yanaĢmasında sosiallaĢma ümumi tərzdə "cəmiyyətin tələb və statusu ilə 
formalaĢan xüsusiyyətdir". Burada sosiallaĢma fərdin "sosial göstəriĢinə konformluq 
nəticəsi" kimi müəyyən edilir. 

Bu sahədə alimlərin sosial mövqeyi onunla nəticələnir ki, insan həyatda rast 
gəldiyi  hadisələrə qabaqcadan hazır ola bilməz. Odur ki, sosiallaĢma müxtəlif rollu 
gözləmələrin sadəcə mənimsənilməsinə deyil, həm də onların tələblərinin mahiyyətinə 
əsaslanmalıdır. Uğurlu sosiallaĢmanın  təminatı kimi institusional tələblərin insanın 
davranıĢ modellərinin formalaĢmasına təsiri də böyükdür. Ġnsanın sosiallığı onun 
sosial potensial mərhələsində təzahür edir. Mahiyyətcə sosiallıq konkret insanın özünü 
dəyiĢməsini, onun gələcək sosial inkiĢafının potensialını müəyyən edir. SosiallaĢma 
insanın sosial özünüməxsusluğu ilə müəyyən edilən sosiallığın keyfiyyət xarakteristik-
asıdır. O bir tərəfdən insanın həyati fəaliyyətinin sosiomədəni, digər tərəfdən isə 
insanın özünü intensiv Ģəkildə fəallaĢdırması ilə Ģərtlənir. M.Ġ.ġilovanın fikrincə, 
"sosializasiya proses olub fərdin sosial münasibətlər sistemində birgə fəaliyyətin, 
Ģəxsiyyətin özünüinkiĢaf və ümuminkiĢafı prosesində özündən əvvəlki nəslin mədə-
niyyətinin və istehsal təcrübəsinin nəticəsidir" [3,s.23]. 

Sosializasiya prosesinin nəticəsi olan sosiallaĢma anlayıĢına müxtəlif yanaĢmalar 
mövcuddur. Tərəfimizdən sosializasiyanın tipologiyası əsasında sosiallaĢmanın tipləri 
iĢlənib hazırlanmıĢdır. 
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 Cədvəl 1. 

Sosializasiyanın tipologiyası və sosiallaĢmanın tipləri 

 
Sosializasiyanın psixoloji məzmunu SosiallaĢma nə ilə nəticələnir? 

1. Sosializasiya insanın sosial təbiəti 

kimi 

Ġnsan sosial varlığa çevrilir (sözün geniĢ mənasında insan 

tam dəyərli nümayəndə kimi cəmiyyətin həyatında iĢtirak 

edir) 

2. Sosializasiya fərdin cəmiyyətə 

adaptasiyası kimi 

Ġnsan cəmiyyətə, qrupa uyğunlaĢır (sözün dar mənasında 

sosiallaĢma "oyun qaydaları" və ya məqsədə çatmaqda ondan 

bacarıqla istifadə" kimi baĢa düĢülür) 

3.Sosializasiya submədəniyyət kimi Ġnsan cəmiyyətin, qrupun mədəniyyətini mənimsəyir (belə 

hallarda sosiallıq mənəvi prinsiplərə bələd olmağı nəzərdə 

tutur) 

4. Sosializasiya sosial norma və 

dəyərlərin mənimsənilməsi kimi 

Ġnsan norma və dəyərləri mənimsəyir və onları bir-birindən 

ayırır (sözün dar mənasında sosiallıq qaydalara bələd olmaq 

mənasını ifadə edir) 

5. Sosializasiya sosial rolların 

mənimsənilməsi kimi 

Ġnsan sosial rolları yerinə yetirməyi öyrənir (sözün dar 

mənasında insan sosial varlıqdır 

6. Sosializasiya internalizasiya kimi Ġnsan motivasiya və koqnitiv prosesləri həyata keçirir (xarici 

sosial tələblər insanın daxili tələbatlarına çevrilir). 

7. Sosializasiya reallığın 

konstruktivliyi kimi 

Ġnsan sosial aləm və özü haqqında təsəvvürlər yaradır 

(insanın subyektiv reallığa marağı onun"Mən" refleksinin 

komponentləri haqqında təsəvvürlərdə öz əksini tapır. 

 

Nəzərdən keçirdiyimiz konkret psixoloji nəzəriyyələr bizə sosializasiya prose-

sində sosiallaĢma tiplərinin müxtəlif tərəflərini aydınlaĢdırmağa imkan vermiĢdir: 

1. Ġnsan sosial varlığa çevrilir. Bu mövqenin dəyərli əlamətlərinə fərdin 

müstəqilliyi və aktivliyi aiddir. Normalara formal Ģəkildə riayət etmə fərdi sosiallaĢmıĢ 

Ģəxsiyyət etmir. Lakin humanistlik nöqteyi-nəzərdən qeyd etmək lazımdır ki, insan 

təbiətcə xeyirxahdır, özünə bəraət qazandırmır. Həyatda insana yaxĢılıq etməyi öyrət-

mək lazımdır, bu dərslərə yalnız əməklə nail olmaq mümkündür. 

2. Ġnsan cəmiyyətə, qrupa uyğunlaĢır. T.ġibutani belə hesab edir ki, sosiallaĢmıĢ 

Ģəxs odur ki, o, sosial mədəniyyəti obrazlı və adekvat Ģəkildə sorğularlardan zövq 

alaraq ifadə edə bilsin. Burada onun ümummədəni, əxlaqi-hüquqi və sosial-psixoloji 

təbiəti özünü təzahür etdirir. Ənənəvi olaraq belə bir yanaĢma mövcuddur ki, 

sosializasiya adaptasiya forması kimi həyata keçir. Belə hallarda sosiallaĢma pozitiv 

və neqativ əhəmiyyətli parametrləri və fikirləri ifadə edir, bununla da sosiallaĢmanın 

empirik təhlilini vermək mümkün deyil. 

3. Ġnsan cəmiyyətin, qrupun mədəniyyətini mənimsəyir. P.Berqer və T.Lukman 

sosiallaĢmanı fərdin Ģüurunda müəyyən bilik, dəyər, etiqad, düĢüncə, inandırma kimi 

səciyyələndirirlər. Burada subyektiv və obyektiv reallıqlara əhəmiyyət verilmir. 

Müsbət cəhət odur ki, orada sosiallaĢma insanın özünü sosial varlığın Ģüurlu, düĢüncəli 

yaradıcısı kimi nəzərdən keçirilir. Bu nöqteyi-nəzərdən sosializasiyada mühüm olanı 

odur ki, insan sosial aləmi necə qurduğunu anlaya bilsin. Bunun üçün insana zəruri 

olaraq özünü digər adamlara bənzətmə və empatik qabiliyyət lazımdır. Mədəniyyət 

prosesi uĢağın anadan olan günündən baĢlayır və sonda onun ana dilində, adət-

ənənələrində, dəyərlərində  o təzahür edir. 

4. Ġnsan norma və dəyərləri mənimsəyir və onları bir-birindən ayırır. Klassik 
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modeldə sosiallaĢmanı mühitin, cəmiyyətin insana təsiri ilə və ya sosial qaydalarla sıx 

bağlayırlar. Burada ona əhəmiyyət verilmir ki, fərd hansı sosial normaları seçə bilər. 

Burada fərd yalnız cəmiyyət üçün müəyyən normaları icra edən sosial varlıq kimi 

nəzərdən keçirilir. SosiallaĢmıĢ fərd hər Ģeydən əvvəl cəmiyyətin maraqlarını üstün 

tutan bir vətəndaĢdır, bilik onun üçün Ģəxsi maraqlardan üstündür. Odur ki, vətən-pər-

vərlik sosiallaĢmıĢ Ģəxsiyyət üçün ən mühüm müsbət keyfiyyətdir, lakin bununla belə 

unudulmamalıdır ki, insanlıq naminə hamı vətən yolunda fədakarlıq göstərməlidir. 

SosiallaĢmıĢ fərd odur ki, cəmiyyətin sosial-mədəni təcrübəsini mənimsəsin,   müsbət 

sosial keyfiyyətlərə  yiyələnsin. 

5. Ġnsan sosial rolları yerinə yetirməyi öyrənir. SosiallaĢmanın nəticəsi odur ki, 

insan özünü elə obrazda təqdim etmək qabiliyyətinə malik olmalıdır ki, o, ətrafdakı 

adamların hörmətini özünün xeyirxah davranıĢı ilə qazansın. BaĢqalarının davranıĢı 

üzərində nəzarəti təmin edə bilsin. 

6. Ġnsan motivasiya və koqnitiv prosesləri həyata keçirir. Ġnsanın xarici sosial 

tələbləri onun daxili tələbatlarına çevrilir. GeniĢ mənada sosiallaĢma sosializasiya 

anlayıĢının sinonimidir. Dar mənada isə onun motivasiya və koqnitiv proseslərinin 

məcmuyu kimi özünü göstərir. Onun köməyi ilə xarici sosial tələblər Ģəxsiyyətin daxili 

tələbatlarına çevrilir. Bu prosesdə davranıĢ modellərinin, simvolların, dəyərlərin və 

sosial yönəliĢliyin əhəmiyyətliliyinin fərd tərəfindən mənimsənilməsi baĢ verir. 

7. Ġnsan sosial aləm və özü haqqında təsəvvürlər yaradır. Ġnsanın subyektiv 

reallığa marağı "Mən" refleksinin komponeetləri haqqında təsəvvürlərdə öz əksini 

tapır. Burada Ģəxsiyyətin subyektiv reallığa marağı "Mən" refleksinin komponentləri, 

onun özü və sosial aləm haqqında təsəvvürlərində təzahür edir. Bir sözlə, bu prosesin 

nəticəsi insanın sosial aləm, onun özü haqqında obraz və təsəvvürlərinin yaradılmaĢı-

dır, onun əsas hissəsini isə sosial identiklik təĢkil edir. Bu obraz fərd üçün sosial 

reallıq yaradır. 

Alim tədqiqatçıların fikrincə, birinci ən mühüm cəhət sosializasiya prosesində 

sosiallaĢma fərdin inkiĢafının sosial cəhətdən Ģərtlənməsidir. Ġkinci mühüm cəhət 

ondan ibarətdir ki, insan müxtəlif psixoloji təsir və münasibətlərin həm obyekti, həm 

də subyektidir. Yəni insan cəmiyyətdə və sosial qruplarda digər insanlarla birgə 

qarĢılıqlı fəaliyyətdə öz fəallığını təzahür etdirir. Əgər insan ətraf mühitdə və qarĢılıqlı 

əlaqə prosesində fəal olmasaydı, onun sosiallaĢması mümkün olmazdı, o, sosial 

təcrübəni və mədəniyyəti mənimsəyə bilməzdi. 

E.B.Straboytenko sosiallaĢmanın yeddi meyarını müəyyən etmiĢdir:  

1/ həyata yetkin intellektual münasibət; 2/ həyata əhəmiyyətli məhsuldar münasibət;  

3/ həyata yetkin peĢəkar münasibət; 4/ həyata sosial aktiv münasibət; 5/ həyata yetkin 

mənəvi münasibət; 6/ həyata estetik münasibət; 7/ Ģəxsiyyətin özünə yetkin münasibəti 

[2]. 

Alimin fikrincə, bu meyarlar fərdin cəmiyyətdə və sosial qrupda sosiallaĢmanı 

Ģərtləndirir və ona zəmin yaradır. ġərh olunanlar bizə konkret insanın sosiallaĢmasını 

xarakterizə edən növbəti komponentləri ayırmağa imkan vermiĢdir: 

- insanın dünyagörüĢü (dilin, baxıĢların, maraqların, sosial dəyərlərin və ideal-

ların mənimsənilməsi); 

-  dərketmə sahəsi; 

- mədəniyyət sferası (mədəniyyətin səviyyəsi, qaydalarda, normalarda və dav-
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ranıĢda onun təzahürü) - yəni daxili mədəniyyət sahəsi; 

- sosial rollar (sosial rolların mənimsənilməsi, ünsiyyət vərdiĢləri, həyati fəaliy-

yət sahəsində özünü təzahür etdirmə). 
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ALĠ  PEDAQOJĠ KADR HAZIRLIĞI PROSESĠNDƏ MONĠTORĠNQ 

TƏHSĠLĠN SƏMƏRƏLĠLĠYĠNĠN ARTIRILMASI PROSESĠNDƏ YERĠ 

 

Ali təhsildə keyfiyyətin idarə olunması problemi müasir təhsil sistemində 

aktuallıq kəsb edir. Avropa təhsil məkanına qoĢulan ölkələr bu problemi Bolonya 

prosesi kontekstində həll etmək üçün müntəzəm müzakirələr aparır, eləcə də bey-

nəlxalq konfranslar, forumlar, simporiumlar keçirirlər. Hazırda Azərbaycan da belə 

ölkələr arasındadır. Müasir dövrdə Azərbaycan təhsil sisteminin əsas mənası, məqsədi 

onun inkiĢafını ləngidən, onun tamlığını pozan, formalaĢmasına əngəllər törədən 

amilləri aradan qaldıraraq, milli-mənəvi xüsusiyyətləri və dünyəvi dəyərləri saxla-

maqla, dünya sivilizasiyasına və mədəniyyətinə qovuĢmaq üçün kamil insanın, rəqa-

bətəqabil Ģəxsiyyətin hazırlanmasını təmin etməkdən ibarətdir. Son illərdə ölkəmizdə 

görülən iĢlər effektivliklə bir baĢa bağlı olub, təhsil sistemində səmərəli fəaliyyətin 

təĢkilini ən vacib problem kimi on plana gətirmiĢdir. XXI əsrin əvvəllərində Azər-

baycan dövlətinin müəyyən etdiyi yeni inkiĢaf yolu təhsilin yeniləĢməsi və müasir-

ləĢməsinə olan ehtiyacları bir daha aktuallaĢdırdı.Təhsildə yeni humanist-pedaqoji və 

sosial texnologiyalar formalaĢmağa baĢladı və yeni pedaqoji yanaĢmalardan, interaktiv 

təlim metodlarından səmərəli istifadə bacarıqlarının formalaĢdırılması ön plana 

çəkildi. Müasir yanaĢmalara görə, təhsil müəssisələri elə bir pedaqoji sistem qurma-

lıdır ki, Ģəxsiyyətin inkiĢafı, meyl, maraq və qabiliyyətinin formalaĢması, həmçinin 

onların mənəvi və əxlaqi cəhətdən layiqli bir vətəndaĢ kimi yetiĢməsi üçün maksimum 

Ģərait yarada bilsin və bu prosesi səmərəli idarə edə bilsin [2.s.7].  

Təhsil sistemində pedaqoji proses və onun ayrı-ayrı sahələrinin, təhsil müəs-

sisəsinin fəaliyyətinin və təlim-tərbiyə prosesinin səmərəliliyinin obyektiv meyarı kimi 

məhz təhsilin keyfıyyət göstəriciləri qəbul edilməlidir. Təhsildə keyfiyyət dedikdə 
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onun qarĢısında qoyulan məqsədə hansı səviyyədə nail olunması baĢa düĢülməlidir. 

BaĢqa sözlə, təlim- tərbiyə prosesində keyfıyyət, təhsil alanlara verilən bilik, bacarıq 

və vərdiĢlərin müvafiq dövlət standartlarına və cəmiyyətin tələbatına hansı səviyyədə 

uyğunluğunu müəyyənləĢdirən və inkiĢafına xidmət edən baĢlıca vasitədir. Təlim-

tərbiyə prosesində və təhsildə keyfiyyətə nail olmaq üçün birinci növbədə hər bir 

mərhələdə görüləcək iĢlər planlaĢdırılmalı, idarə olunmalı, onun monitorinqi və 

qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. 

Keyfiyyətin idarə olunması təhsil prosesinin nəticələrinin mərhələlərlə müĢahidə 

edilməsi (monitorinqi), bununla da hər bir mərhələdə qarĢıya qoyulmuĢ vəzifələrin 

optimal yerinə yetirilməsi səviyyəsinin aĢkarlanması vasitəsilə həyata keçirilir Moni-

torinq müasir idarəetmə sistemində ən mühüm sahələrdən biridir. Monitorinq vasitəsilə 

universitetin fəaliyyətinin faktiki nəticələri və onların son məqsədlərə uyğunluğu təhlil 

olunur. Fəaliyyət prosesində yol verilmiĢ kənaraçıxmaların dərəcəsi, istiqaməti və 

səbəbinin düzgün müəyyənləĢdirilməsi təmin edilir.Bütün hallarda təhsilin keyfiy-

yətinin monitorinqi təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması ilə nəticələnir, çünki hər iki 

proses universitet səviyyəsində sistemli və müntəzəm Ģəkildə müvafiq məlumatların 

toplanmasını nəzərdə tutur [4.s.29] . 

Müasir dövrdə Azərbaycan təhsil sisteminin əsas mənası, məqsədi onun inkiĢa-

fını ləngidən, onun tamlığını pozan, formalaĢmasına əngəllər törədən amilləri aradan 

qaldıraraq, milli-mənəvi xüsusiyyətləri və dünyəvi dəyərləri saxlamaqla, dünya sivili-

zasiyasına və mədəniyyətinə qovuĢmaq üçün kamil insanın, rəqabətəqabil Ģəxsiyyətin 

hazırlanmasını təmin etmək istiqamətində son illərdə görülən iĢlər effektivliklə bir 

baĢa bağlı olub, təhsil sistemində səmərəli fəaliyyətin təĢkilini ən vacib problem kimi 

on plana gətirmiĢdir. Keyfiyyətin idarə olunması təhsil prosesinin nəticələrinin mərhə-

lələrlə müĢahidə edilməsi (monitorinqi), bununla da hər bir mərhələdə qarĢıya qoyul-

muĢ vəzifələrin optimal yerinə yetirilməsi səviyyəsinin aĢkarlanması vasitəsilə həyata 

keçirilir. Təhsilin keyfiyyətindən danıĢdıqda, onu təmin edən dörd əsas faktoru ayır-

maq lazımdır [5.s 57] : 

1) təhsilə qoyulan sərmayənin həcmi; 

2) müəllimlərin səriĢtəliliyi-kompotentliyi; 

3) abituriyentlərin səviyyəsi; 

4) təhsilin məzmunu. 

Təhsildə keyfiyyətə öyrənənlərə verilən bilik, bacarıq və vərdiĢlərin müvafiq 

dövlət standartlarına və cəmiyyətin tələbatına hansı səviyyədə uyğunluğunu müəy-

yənləĢdirən və inkiĢafa xidmət edən baĢılıca meyar kimi baxmaq lazımdır. Bu məq-

sədlə ADPU-da "Təhsildə keyfiyyət"  Ģöbə yaradılmıĢdır. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti (ADPU) Avropa ali məktəblərinin qabaqcıl təcrübələrini tətbiq etmək 

məqsədilə bir sıra beynəlxalq layihələrdə fəal Ģəkildə iĢtirak edir. Belə uğurlu əmək-

daĢlıq nümunələrindən biri də Avropa Ġttifaqı tərəfindən maliyyəĢdirilən ―Azərbaycan 

universitetlərində keyfiyyətin təminatı mərkəzlərinin yaradılması və inkiĢaf etdiril-

məsi‖ (EQAC) layihəsidir. Bu isə digər prioritetlərlə yanaĢı, diqqəti keyfiyyətli təhsil 

nəticələrinin əldə olunması üçün tədris və təlim prosesinin əsaslı Ģəkildə təkmilləĢ-

dirilməsinə yönəldir. Qeyd olunan prioritetlərə istinad edərək, ADPU digər ali mək-
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təblərlə yanaĢı keyfiyyətə əslanan idarəçiliyi inkiĢaf etdirmək məqsədilə KĠS-in tədris-

təlim prosesinə inteqrasiya etdirilməsi, keyfiyyətin təminatı mexanizmlərinin, o cüm-

lədən akkreditasiya, qiymətləndirmə, daxili-xarici audit və s. tətbiqi sahəsində böyük 

səylər göstərir. ADPU-da təhsil prosesində təlim nəticələrinin yaxĢılaĢdırılması üçün 

müasir informasiya texnologiyalarıının imkanlarından istifadə etməklə yerinə yetirilən 

iĢin keyfiyyətinin, səmərəliliyinin və məhsuldarlığının təkmilləĢdirilməsi sahəsində 

iĢlər aparılır. Ölkəmizdə uğurla həyata keçrilən təhsil islahatları cəmiyyətdə müəlim 

peĢəsinə marağın artmasına səbəb olmuĢdur. Ali təhsil sistemində son illər tədristəlim 

prosesində keyfiyyət problemləri ilə bağlı məsələlərin metodoloji əsaslarının iĢlənil-

məsinə, ümumiyyətlə, keyfiyyət və onun idarəedilməsinə olan münasibətlər öz ak-

tuallığını daha da artırmıĢ və bu problem məsələlər sahəsində həm fundamental, həm 

də tətbiqi xarakterli araĢdırmaların səmərəliliyi artmıĢdır. Keyfiyyət ümumiyyətlə, 

istənilən prosesin (obyektin) müəyyənliyini bildirən fəlsəfi kateqoriya olub, onun 

xassələrinin məcmusunda təzahür edən obyektiv və ümumi (bütöv) xarakteristikasıdır. 

BaĢqa sözlə, keyfiyyət iĢlənilən prosesin (və ya obyektin) elə bir müəyyənləĢdiricisidir 

ki, onun sayəsində proses (obyekt) baĢqa proses kimi yox, məhz tələb olunan proses 

kimi çıxıĢ edir və digər proseslərdən (obyektlərdən) fərqlənir. Təhsil sahəsində keyfiy-

yət tədris-təlim prosesinin nəticələrinə uyğun əvvəlcədən müəyyən edilmiĢ norma-

tivlərə (standartlara) müvafiq öyrənənlərin səviyyəsini, ümumi halda isə təhsil siste-

minin durumunu müəyyənləĢdirən əsas xarakteristika kimi qəbul edilir. Təhsilin 

nəticələri təkcə öyrənənin təhsilin müəyyən pilləsini baĢa vurduqda yiyələndiyi bilik 

və bacarıqların səviyyəsi deyil, həm də onların dünyaya, cəmiyyətin inkiĢafına müna-

sibətlərini göstərən Ģəxsi keyfiyyətlərdir. BaĢqa sözlə, öyrənənin Ģəxsi təhsil keyfiy-

yətini onun müəyyən səviyyədə bilik və bacarıqlar sisteminə malik olmasından baĢqa, 

eyni zamanda təbiət, mədəniyyət və sosial həyat elementlərinin mənimsənilmə səviy-

yəsi kimi də baĢa düĢmək lazımdır. Ali təhsilin keyfiyyəti təhsil sisteminin əsas xa-

rakteristikası olub, real əldə olunmuĢ təlim nəticələrinin normativ sənədlərin tələb-

lərinə və gözlənilən nəticələrə hansı səviyyədə uyğunluğunu müəyyənləĢdirir. Keyfiy-

yətin idarəolunması təhsillə bağlı məzunların təlim nəticələrini və sosiallaĢmasını, 

onların cəmiyyətdə təlim prosesinə qoyulan tələblərə cavab vermə səviyyəsinə oriyen-

tasiyasını və fəaliyyət vərdiĢlərinə yiyələnməsini nəzərə alan və keyfiyyətlə bağlı 

kompleks məsələlərin həlli səviyyəsini müəyyən edən əsas parametr hesab edilir. Ali 

təhsil keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi təhsilalanların təlim nailiyyətlərinin, təhsil 

proqramlarının (kurikulumların), təhsil müəssisələrində tədris-təlim prosesinin dövlət 

təhsil standartlarının və digər normativ aktların tələblərinə uyğun həyata keçirilməsi 

nəticəsində qazanılmıĢ nailiyyətlərin səviyyəsini müəyyən etməyə imkan verən proses 

kimi dəyərləndirilir.  

Keyfiyyət təhsilin strateji vəzifələrindən biri hesab edilərək, kamil insanın, 

Ģəxsiyyətin rəqabətəqabilliyi zəruri cəhətlər kimi ön plana çəkildi. Təhsil sferasında 

keyfiyyət dedikdə, təhsilin nəticələrinə uyğun olaraq əvvəlcədən müəyyən edilmiĢ 

nörmativlərə müvafiq öyrənənlərin səviyyəsi, ümumi halda isə təhsil sisteminin 

səviyyəsi baĢa düĢülür. Keyfiyyətin qiymətləndirilməsində sistemli yanaĢmadan istifa-

də olunması səmərəli nəticələr verir. Təhsil sistemində keyfiyyətin idarəolunmasında 
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insan faktoru həlledici rol oynayır. Bu da çoxlu komponentlərdən asılıdır. Ona görə də 

keyfiyyətin idarəolunmasının müasir modellər əsasında təĢkili, təhsilin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsində əvəzsiz imkanlara malikdir.  Respublika Prezidentinin 2013-cü il 24 

oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin 

inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ xüsusi əhəmiyyət daĢıyır. Ona görə də Dövlət Stra-

tegiyasının tələblərinə müvafiq pedaqoji prosesin texnolojiləĢdirilməsi və səriĢtəli  

təhsilverən hazırlığında keyfiyyətin təmin olunmasında araĢdırmaların əhatəliliyi 

geniĢləndirilməli və tədqiqatların intensivliyi yüksəldilməlidir. Təlim-tərbiyə prosesin-

də və təhsildə monitorinq və qiymətləndirmə inkiĢafın gediĢinə nəzarətetmə və əks 

əlaqə yaratma funksiyasını daĢımalıdır. Yəni monitorinq və qiymətləndirmə vasitəsi ilə 

hər bir mərhələdə, prosesdə gedən müsbət tendensiyalar izlənilməli və inkiĢaf qeydə 

alınmalı, nəticələr müqayisəli təhlil edilməli və prosesin növbəti mərhələsinin planlaĢ-

dırılmasında istifadə olunmalıdır. Deməli, monitorinq və qiymətləndirməyə pedaqoji 

prosesin və onun ayrı-ayrı sahələrinin keyfiyyətinin öyrənilməsinin baĢlıca aləti kimi 

baxılmalıdır. Bu baxımdan, monitorinq və qiymətləndirmə anlayıĢlarının mahiyyətinin 

daha geniĢ və ardıcıl təhlil edilməsi üçün təlim prosesinə dörd mərhələdən ibarət 

sistem kimi baxılmalıdır:  

- təlimin məzmunu (təhsilin dövlət standartları, tədris planları, fənn proqramları, 

dərsliklər, dərs vəsaitləri və sair, baĢqa sözlə Kurikulum)- tələbəyə nəyi, hansı həcmdə 

öyrədirik; 

- təlim üsulları (pedaqoji prosesin təĢkili və təlim texnoloqiyaları) – tələbəni necə 

öyrədirik; 

- öyrədici mühit (tədris prosesinin təĢkili və təlim-tərbiyə prosesinə təsir edən 

amillər) – tələbəniı hansı şəraitdə öyrədirik; 

- monitorinq və qiymətləndirmə - (təlim-tərbiyə prosesinin və onun bütün 

komponentlərinin iĢi barədə məlumatlar əldə etmək və iĢin səmərəliliyini müəyyən-

ləĢdirmək üçün vasitə) - öyrətmə prosesinin durumu, onun nəticəsinin göstəriciləri və 

proqnoz. 

Təlim prosesinin sadələĢdirilmiĢ modelindən göründüyü kimi bu prosesin tərkib 

hissələrindən biri monitorinq və qiymətləndirmədir.  

Ġngilis dilində monitorinq - izləmə, müĢahidə aparma deməkdir. Sonralar monito-

rinq anlayıĢı sosiologiyada, biologiyada, iqtisadiyyatda, səhiyyədə geniĢ istifadə 

olunmağa baĢlanmıĢdır. Pedaqoji prosesin iĢtirakçıları, təhsil sahəsində monitorinqin 

aĢağıdakı formalarını bir-birindən ayırmağı, onlardan prosesin hansı mərhələsində 

istifadə etməyi bacarmalıdırlar: 

- pedaqoji; 

- sosioloji; 

- psixoloji; 

- iqtisadi; 

- demoqrafık. 

Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, monitorinq qiymətləndirmə anlayıĢına 

nəzərən daha böyük tutuma malikdir. Ümumiyyətlə, monitorinq - diaqnostika, proq-

nozlaĢdırma və korreksiya kimi təhlil olunan prosesin ayrı-ayrı mərhələlərini xarak-
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terizə edən üç əsas sütun üzərində dayanır. Burada yalnız qiymətləndirmə getmir, eyni 

zamanda qiymətləndirmənin nəticələrini nəzərə alıb qiymətləndirilən prosesin gələcək 

inkiĢafını təmin etmək, keyfıyyət göstəricilərini yüksəltmək üçün korreksiya iĢlərinin 

aparılması planlaĢdırılır və həyata keçirilir. 

Təlim prosesinin və təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin keyfıyyətcə qiymətlən-

dirilməsi və ekspertizasının aparılması problemi ilə pedaqogikanın mühüm bir sahəsi 

olan pedaqoji kvalimetriya məĢğul olur. «Kvali» - latın dilində «keyfiyyət», «metro» - isə 

yunan dilində «ölçürəm» deməkdir. Deməli, pedaqoji kvalimetriyanın məqsədi təhsil 

müəssisəsinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, həmçinin kefıyyətcə ekspertizasının 

aparılmasıdır. Pedaqoji kvalimetriyanın əldə etdiyi material və məlumatlar, özünün 

daha ümumiləĢmiĢ və praktiki ifadəsini pedaqoji monitorinq sistemində tapır. 

Monitorinq zamanı təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti haqqında müxtəlif mənbə-

lərdən daxil olan məlumatlar nizamlanır, sistemləĢdirilir, proqnozlar verilib müvafıq 

korreksiya iĢləri aparılır. Onun funksiyalarına aĢağıdakıları daxil etmək olar: 

- müəssisənin bütün fəaliyyət istqamətləri (innovasiya, idarəetmə, təlim-tərbiyə 

prosesi və s.) və nəticələri üzrə qiymətləndirmələrin aparılması; 

- müəssisədə təhsil alanlarıntəlim fəaliyyətinin dövlət standartlarına müvafiq-

liyinin izlənilməsi; 

- müəssisədə kadrların pedaqoji və idarəetmə səviyyəsinin qiymətləndirilməsi; 

- monitorinq zamanı alınmıĢ məlumatlar əsasında müəssisənin bu və ya digər 

strukturunun fəaliyyətinin nizamlanması, müəllimlərin pedaqoji ustalığının yüksəl-

dilməsi; 

- monitorinq zamanı alınmıĢ məlumatlar əsasında müəssisənin inkiĢafının proq-

nozlaĢdırılması; 

- monitorinq zamanı alınmıĢ məlumatlar əsasında keyfıyyətin yüksəldilməsinə 

yönələn təĢkilati və idarəetmə sahəsində uyğun qərarların qəbul edilməsi; 

- təhsil müəssisəsinin innovasiya fəaliyyətinin və onun səmərəliliyinin qiy-

mətləndirilməsi. 

Təhsil müəssisəsinin monitorinqinin əsas məqsədi təlimin planlaĢdırılan və real 

nəticələrinin səviyyələrinin müqayisəsi, alınan nəticələrin və təlim məqsədlərinin 

uyğunluq səviyyəsini qiymətləndirmək, onun fəaliyyətinin güclü və zəif cəhətləri 

barədə dəqiq, obyektiv və müqayisəli məlumatlar əldə etməkdir. Bunların əsasında 

müəssisənin fəaliyyəti vaxtında nizamlanır və sonrakı inkiĢaf proqnozlaĢdırılır. Təhsil 

müəssisəsinin monitorinqi zamanı məlumatlarm mənbəyi tələbə və müəllim kollek-

tivləri, valideynlər, idarəetmə orqanları və ictimaiyyət ola bilər. Həmin məlumatlardan 

təhsil orqanları, müəllimlər, valideynlər və tələbələr istifadə edə bilərlər. Təhsil müəs-

sisəsinin monitorinqinin baĢlıca funksiyası təlim prosesini, onun bütün komponent-

lərini və nəticələrini qiymətləndirməsidir. 

Təlimin keyfiyyəti, müəssisənin səmərəli fəaliyyəti, bir çox didaktik və tərbiyəvi 

vəzifələrin həlli bu məlumatların obyektivliyindən çox asılıdır. Pedaqoji təcrübədə 

biliklərin və təlim prosesinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi əsasən subyektiv 

xarakter daĢıdığından, yeni yanaĢma və üsullarla təlim prosesinin monitorinqinin və 

qiymətləndirilməsinin aktuallığını ön plana çəkir, biliklərin və fəaliyyətin qiymətlən-

dirilməsi prosesində yeni qiymətləndirmə mexanizmlərinin yaradılmasının əhəmiy-

yətini artırır. 
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Introduction of such a system into the practice of AUAC will set out our 

priorities, allowing us to aim the efforts of individual employees and the academic and 

teaching staff in general to the speedy implementation of the tasks that are most topical 

for AUAC in the current period. Increasing the ―weight‖ of one or another parameter 

of the staff activity in the performance evaluation system (particularly combined with 

further material incentive) can be used as powerful leverage in the management of the 

University activity. 

A functioning performance evaluation system in the University stimulates the 

teachers to raise their personal qualification in different forms. [1] 

Introduction of different performance evaluation methods into the system enables 

us to take a more detailed account of the results of the staff performance to determine 

the wage rate and to introduce categories for the academic and teaching staff based on 

those results. 

Given below are the most important principles of the system for performance 

evaluation of teachers formed based on the analysis of requirements for evaluated 

higher educational institutions abroad. [4] 

 Principle 1: the system has to cover all (first of all, the most important) types of 

activity of teaching staff at higher educational institutions and, in this respect, be an 
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integral. 

 Principle 2: the system has to provide ―qualimetry‖ (to measure the 

qualification) of teachers‘ performance. 

 Principle 3: the system has to be objective and, whenever possible, to reduce the 

human factor in performance evaluation to a minimum, to enable formalization of the 

determination of the final estimate. 

 Principle 4: the system has to provide feedback for accomplishing the 

paramount mission of higher education, which is to improve the quality of specialist 

training. 

 Principle 5: in determining the wage rate, the system must focus on cutting the 

wages of less efficient teachers but has to contribute to stimulating the labor of the 

most efficient ones. 

 Principle 6: the criteria of teachers‘ performance have to be as close as possible 

to the criteria of the performance of the institution itself. 

 Principle 7: the system has to be sufficiently flexible, which would allow it to 

change the ―emphasis‖ at different stages of the institution development, to establish 

new priorities through changing the quantitative estimate of different types of 

teachers‘ activity. 

Principle 8: the criteria have to take into account the specific characteristics of 

the educational institution. 

To our opinion the categorization of teachers at higher educational institutions 

has to be carried out at the teacher‘s wish and based on a personal application. The 

purpose of this action is to single out best teachers and provide them with fair 

remuneration for their performance. With this approach, the standard wage rate for a 

specific position established by the government can be regarded as the guaranteed 

minimum and categorization as a possibility to get a bonus for high quality 

performance. 

Categorization of a specific teacher in compliance with the performance 

evaluation system established at AUAC has to be based on the results of the complex 

evaluation of his/her work carried out by calculating his/her cumulative personal rating 

in the expired year. The resultant rating defines the teacher‘s category. The category-

based incentive scheme is valid during one academic year. Categorization for a current 

academic year is approved by the rector‘s order upon the recommendation of the 

University board. 

An advanced category has to entitle a teacher to a raised wage rate and (or) other 

incentives and encouragement of his/her activity [2]. In this respect, the role of the 

rector‘s office and its services in the search of financial and material capacities cannot 

be overrated.  

Conclusion 

Development and introduction of a performance evaluation system for teachers 

in AUCA would eventually facilitate improving the educational service quality, labor 

remuneration system and management methods. In the context of limited financing, 

this approach appears to be the only possible way to solve the above-listed problems. 

The work will not require considerable effort or material input, while being capable of 

yielding good results in a quite short time. 
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ĠNSAN KAPĠTALININ ĠNKĠġAF ETDĠRĠLMƏSĠNDƏ TƏHSĠLĠN ROLU 

 

Azərbaycan Respublikasının təhsil siyasətində müvafiq Dövlət proqramlarının 

təsdiqi və uğurla həyata keçirilməsi təkcə təhsilin inkiĢafına xidmət etmir, həm də 

―insan kapitalı‖nın inkiĢafına istiqamətlənmiĢdir. Bu proqramlar məktəbəqədər, orta 

ümumtəhsil, texniki peĢə və ali təhsil pillələrini əhatə edir. Təsadüfi deyil ki, bugün 

təhsil siyasətimiz qarĢısında əsas məqsəd olaraq – hərtərəfli inkiĢaf etmiĢ Ģəxsiyyət 

yetiĢdirilməsi durur.  

Hər təhsil sahəsi üçün ayrılan sərmayə ―insan kapitalı‖nın inkiĢafına, gələcək 

gəlirə çevrilir. Lakin təhsilə çox sərmayə ayırmaqla ―insan kapitalı‖nın inkiĢafını daha 

keyfiyyətli təĢkil edə biləcəyimizi desək yanlıĢ olar.  

Təhsil sahəsində ―insan kapitalı‖nın inkiĢafını xarici və daxili amillərin qarĢılıqlı 

vəhdəti kimi də göstərə bilərik. Təhsil sahəsində xarici amil dedikdə, tədris proqramı, 

dərsliklər, dərs vəsaiti və müəllimin metodik təsiri nəzərdə tutulur. Bu o deməkdir ki, 

xarici amillərin elmi-metodik vəziyyəti insanın inkiĢafına təsir edir. 

Təhsil sahəsində daxili amil dedikdə isə insanın öz daxili maraq, istək və qabiliy-

yətləri nəzərdə tutlur. Belə ki. əgər bir insanın rəsm çəkmək qabiliyyəti yoxdursa, onu 

hər hansı bir sərmayə gücünə rəssam etmək düzgün deyildir. Bu ―insan kapitalı‖nın 

inkiĢafından daha çox sərmayə itkisi kimi qiymətləndirilir. Yəni bir ali təhsilin ―insan 

kapitalı‖nın inkiĢafına xidmət etməsi bu iki amilin (xarici və daxili amillərin) qarĢılıqlı 

vəhdət Ģəklində nəzərə alınması qaçılmaz faktdır.  

Ali təhsil müəssisələrinə qəbul qaydaları çox vaxt bu amillərin nəzərə alınma-

sının qarĢısını alır. Çox təəssüf ki, bugün cəmiyyətimizdə ali təhsil anlayıĢı bəzən 

sadəcə diplom xatirinə oxumaq kimi qiymətləndirilir. Təhsilə belə yanlıĢ yanaĢma olan 

zaman ―insan kapitalı‖nın inkiĢafından da danıĢmaq düzgün olmaz. Əlbəttə ki, ali 

təhsilin insan qabiliyyətinə, marağına uyğun seçilməməsi, onun təkrar istehsala, yəni 

əlavə sərmayənin (xərclərin) qoyulmasına səbəb olur. Bu da öz növbəsində həm vaxt 

itkisi, həm də maddi vəziyyətin ağırlaĢmasına səbəb olur. 
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Əlbəttə ki, bugün ali təhsil müəssisələrində aparılan bir sıra islahatar insan 

kapitalının inkiĢafına xidmət edir. Buna misal olaraq tələbə təqaüdlərinin verilməsini 

göstərə bilərik. Əvvəllər ali təhsil müəssisələrində təqaüdlər yalnız dövlət hesabına 

təhsil alan tələbələrə Ģamil olunurdu. Hazırda isə təlimin keyfiyyətini, tələbənin öyrən-

mə motivasiyasını yüksəltmək məqsədilə ödəniĢli təhsil alan tələbələrə də Ģamil 

olunur.  Bu da öz növbəsində tələbələrin bilik, bacarıqlarının inkiĢafına təsir edir.  

Apardığımız tədqiqatlara əsasən deyə bilərik ki, bugün dünyada və ölkəmizdə 

yaranan böhranların aradan qaldırılmasının tək çıxıĢ yolu insan kapitalının güclən-

dirilməsidir.  

Ġnsan kapitalı — insanın biliyi, bacarığı və peĢəkarlığıdır. Bir cəmiyyətdə insan 

kapitalının gücü yüksəldikcə, o cəmiyyətin təhsili, elmi, iqtisadi gücü və siyasəti də 

yüksəlmiĢ olacaq. Məhz, buna görə də insan kapitalının yüksəldilməsi daima cəmiy-

yətin diqqət mərkəzində olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, insan kapitalının inkiĢaf etdirilmə-

sində əsas amil təhsildir, o zaman təhsil sisteminin inkiĢafı prioritet məsələlərdən 

olmalıdır. 

Təhsil insanın Ģəxsiyyət kimi formalaĢmasında ən əhəmiyyətli amilidir. Təhsil 

müəssisələrində insanları erkən yaĢdan savadı dərk etməyə, milli və ümumbəĢər dəyər-

ləri mənimsəməyə, xalqın mirasını öyrəniməyə, mədəniyyətin yüksək dərəcələrinə 

çatmağa və baĢqa qabiliyyətləri inkiĢaf etdirməyə istiqamətləndirmək lazımdır.  

Təhsilin sisteminin inkiĢafı xalqın, cəmiyyətin maariflilik səviyyəsinin yüksəl-

dilməsilə ilə Ģərtlənir. Cəmiyyətdə insan kapitalının inkiĢafının əsas amili təhsildir. 

Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi məktəbəqədər, orta ümümtəhsil və ali 

təsil pillələrindən ibarətdir. Ġnsan kapitalının inkiĢaf etdirilməsi hər üç pillə üçün 

prioritet məsələ olmalıdır. Çox vaxt elə hesab edilir ki, insan kapitalı təkcə ali təhsili 

bitirmiĢ insanlardır. Lakin bu fikir əslində yanlıĢdır. Ġnsan kapitalı elə bir gücdür ki, o 

cəmiyyətin dəyiĢməsinə və inkiĢafına təsir edir. Bu baxımdan ali təhsil müəssisələ-

rindən məzun olan hər bir Ģəxsi insan kapitalı kimi qiymətləndirmək yanlıĢ olardı. 

Çünki insanın kapitala çevrilməsi təkcə onun aldığı diplomla ölçülə bilməz.  

Təhsil sistemi elə qrulmalıdır ki, insanın yaĢama tərzinə xidmət etsin. Ġstər 

məktəbəqədər, istər orta ümumtəhsil pilləsi insanın həyatı üçün yararlı biliklər 

verməlidir. Məktəbəqədər təhsil pilləsi təməl pillə olduğu üçün burada pedaqoji iĢ 

daha ətraflı və mükəmməl aparılmalıdır. Çünki insan kapitalının formalaĢması əsasən  

məhz, bu mərhələdən baĢlanır. Orta ümumtəhsil pilləsi isə insan kapitalının inkiĢafı 

üçün daha vacib vəzifələr daĢıyır. Çünki bu pillə Ģəxsiyyətin formalaĢması pilləsidir. 

Bu zaman verilən təlim və tərbiyə insanın hərtərəfli inkiĢafına xidmət etməlidir.  

Bugün ölkəmizdə aparılan təhsil islahatları məqsədli insan kapitalının inkiĢafına 

xidmət edir. Lakin hər islahatda olduğu kimi burada da bəzi dəyiĢikliklərin təmin 

olunması gözlənilir. Bugün orta ümumtəhsil sahəsində tətbiq olunan proqramlar 

(kurikulumlar), dərsliklər əsas islahat olmaqla yanaĢı, nəzəri sahəni əhatə edir. 

Unutmaq olmaz ki, təhsilin inkiĢafını təkcə proqram və ya dərsliklərlə aparmaq 

mümkün deyildir. Burada əsas iĢi metodik sahə üzərində görmək lazımdır. Çünki 

müəllim kapitalı nə qədər güclü olarsa, cəmiyyət üçün bir o qədər güclü insan kapitalı 

formalaĢdıra bilər.  

Bəziləri insan kapitalı dedikdə, bir Ģəxsin hansısa bir sahə üzrə ali təhsil almasına 

xərclədiyi sərmayə kimi qiymətləndirir. Lakin bu fikirdə yanlıĢ bir yanaĢma var. Belə 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan
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ki, bir Ģəxsin ali təhsil alması onu insan kapitalına çevirmir. Çünki elə insanlar var ki, 

onlar aldıqları ali təhsildən gəlir əldə etmirlər və tamam fəqli sahə üzrə çalıĢıb 

yaĢayırlar. Bu zaman ali təhsilə verilən sərmayə kapitala çevrilmir.  

―Ġnsan kapitalı‖ yalnız təhsillə bağlıdır. Çünki təhsil insanı formalaĢdıran, inkiĢaf 

etdirən baĢlıca vasitədir. Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi varislik prinsipi 

üzərində qurulduğu üçün hər təhsil pilləsində aparılan metodik iĢlər bir-birinin davamı 

və biri digərindən asılıdır. Məsələn, məktəbəqədər təhsil pilləsində öyrədilən biliklərin 

davamı ibtidai siniflərdə aparılır və s. məhz, buna görədə, hər təhsil pilləsinin key-

fiyyəti və möhkəmliyi öz tədris metodikası qədər əvvəlki təhsil pilləsindən də asılıdır. 

Təhsil sahəsində aparılan bütün islahatların uğurlu olması müəllim kapitalından 

xeyli dərəcədə asılıdır. Orta ümumtəhsil sahəsində tədris olunan bütün fənlər uĢaqların 

hərtərəfli inkiĢafına xidmət edir. Lakin insan kapitalının inkiĢaf etdirilməsində nəzərə 

alınması lazım bilinəcək bir sıra fənlərdə ola bilərdi. Bir insanın bilik, bacarıq və 

həyati qabiliyyətlərinin olması və onun Ģəxsi məqsədindən asılıdır. Əgər məktəbdə 

uĢağın hər hansı bir sahə üzrə məqsədi olarsa, o zaman onun kapitala çevrilməsi də 

asan olar. Çünki məqsədli insan hər bir sahədə öz bacarıq və qabiliyyətlərini həyata 

keçirəcəkdir. Yetər ki, bu məqsəd düzgün olaraq müəyyənləĢdirilsin. Orta ümumtəhsil 

pilləsində bütün elmlərin baĢlanğıcını özündə birləĢdirən, fəlsəfi, məntiqi biliklərə 

dayanan fənnin tədris olunması insan kapitalının inkiĢaf təməlinin güclü olmasına 

dayanardı. Bu fənn Ģagirdlərin özünü tanımasına və dünyagörüĢünün inkiĢafına kömək 

edəcəkdir.  

 ―Ġnsan kapitalı‖nın inkiĢafında təhsil sisteminin rolunu yüksəltmək üçün cəmiy-

yətin maarifləndirilməsi baĢlıca səbəbdir. Yəni valideynlər ―insan kapitalı‖ anlayıĢını 

düzgün dərk etməklə, uĢaqlarının düzgün istiqamətlənməsinə də kömək etmiĢ olarlar.  

Təhsil amilində ―insan kapitalı‖nın inkiĢafı ali təhsil müəssisələrinin daha  

effektiv biznes struktur fəaliyyətinə məxsus olması kimi göstərilə bilər. Dünya təhsil 

siyasətinə baxdıqda görürük ki, ali təhsil müəssisələrinə qəbul qaydaları çox asan və 

sadə üsulla aparılır. Lakin ali təhsil müəssisələrin bitirmək çox çətin olduğu qədər, 

―insan kapitalı‖nın inkiĢafını da təmin etmiĢ olur. Yəni ali təhsil kütləvi mövqe 

daĢımadığı üçün burada insanın qabiliyyət və bacarığı nəzərə alınır, onun kapitala 

çevrilməsi baĢ verir.  

Azərbaycan Respublikası gələcək iqtisadi strategiyasını məhz, insan kapitalının 

inkiĢafı üzərində qurur. Dövlətin əsas hədəflərindən biri bacarıqlı kadrların formalaĢ-

dırılması sahəsinə iqtisadi gəlirlərin çox hissəsini ayırır. Bu iĢlər həm ölkədaxili təh-

silin inkiĢafı üzrə, həm də gənclərin xaricdə təhsili üzrə aparılır. Təsadüfi deyil ki, ölkə 

baĢçısı «2009-2015-ci illərdə elmin inkiĢafı üzrə Milli Strategiya və onun həyata 

keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı» qəbul edərək, minlərlə gəncin xaricdə təhsil 

almasını maliyyələĢdirmiĢdir. Bunlarla yanaĢı Prezident yanında Elmin ĠnkiĢafı Fondu 

yaradılıb və Dövlət Neft Fondunun maliyyəsi hesabına hər il yüzlərlə tələbə xaricdə 

müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil alırlar. Bu da dövlətin sərmayəsinin ―insan kapitalı‖nın 

inkiĢafına çevirməsidir.  

Dünyada edilən kəĢflər insanların elm sahəsindəki inkiĢafı sayəsində baĢ verir. 

Elmi-tədqiqat sahəsində çalıĢan insanlar cəmiyyət, dövlət və iqtisadiyyat üçün əsl 

kapitaldılar. Ölkəmizin elm sahəsində apardığı islahatlar ilk öncə təhsil səviyyəsindən 

baĢlamalıdır. Çünki, təhsil elmi-tədqiqatın ilkin mərhələsi sayılır. Həqiqəti qəbul etsək 
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görərik ki, bugün Azərbaycanda hər hansı bir sahə üzrə elmi kəĢflər yetərincə deyildir. 

Bunun baĢlıca səbəbi isə ali təhsil müəssisələrində elmi-tədqiqat iĢlərinin yerinə 

yetirilməsində çatıĢmazlıqlar mövcuddur. Baxmayaraq ki, ölkəmizdə elmin inkiĢafı 

sahəsində ĠnkiĢaf Fondunun olması və bir sıra elmi layihələrin həyata keçirilməsi 

maliyyələĢdirilsədə, hələ də nailiyyətin əldə olunması mövcud deyil. Burdan belə 

nəticə çıxara bilərik ki, ―insan kapitalı‖nın inkiĢafında təkcə sərmayə rol oynamır. 

Gənc alimlərin beynəlxalq elmi konfranslarda iĢtirakı maliyyə ilə ölçülə bilər, lakin 

onun orada uğur qazanması məhz, gəncin Ģəxsi bacarıq və qabiliyyətindən asılıdır. 

 Ölkəmizin ―insan kapitalı‖nın inkiĢafı sahəsində apardığı iĢlər təkcə təhsillə 

kifayyətlənmir, həm də idman, incəsənət və digər sahələri də əhatə edir.  Bu sahələr 

üzrə uğur qazanan gənclərə göstərilən dövlət qayğısı insan kapitalının inkiĢafı kimi 

göstərilə bilər.  

Bu gün ölkəmizdə bir sıra sahələr (fizika, kimya, nüvə sahəsi, turizm, ĠKT üzrə, 

kosmos və s.) üzrə peĢəkar mütəxəssislərə ehtiyac vardır. Hazırda bu tələbatları 

ödəmək üçün xarici mütəxəssislərə daha böyük vəsaitlər ödənilərək ölkəyə gətirilir. 

Əlbəttə ki, bu mütəxəssislər öz vətəndaĢlarımız olsa idi, bu sərmayə 2-3 dəfə az olardı. 

Burdan da belə qeyd edə bilərik ki, ―insan kapitalı‖ ölkənin həm gəlirini, həm də 

xərcini balanslayan əsas amillərdən sayılır.  

Ġnsan kapitalı əhalinin rifahı və həyat rahatlığını təmin edən göstəricilərlə 

müəyyənləĢdirmək olar. Ġnsan kapitalının təkrar istehsalına hər il külli miqdarda 

vəsaitlər xərclənir. Məsələn, bu xərcləri belə qruplaĢdıra bilərik: təhsil sisteminin 

fəaliyyəti, sağlamlığın və insanların əmək fəaliyyətinə, əlveriĢli həyat fəaliyyəti üçün 

Ģəraitin yaradılmasına və s. Bu, öz növbəsində, ictimai əməyin və əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə təsir edir.  

Əgər insanın gələcəkdə kapitala çevrilməsi üçün düzgün istiqamətdə sərmayə 

qoyularsa, o zaman insan kapitalının təkrar istehsalına da ehtiyac olmayacaq. 

Ümumdünya Bankı milli sərvətin ən əhəmiyyətli elementi və iqtisadi artımını 

insan potensialının hesabına və ya insan kapitalına ayrılan xərclərlə göstərir. Bu amilin 

qiymətləndirilməsi üçün həyat təminatı sahəsində xərclərin məcmusunu müəyyən 

etmək təklif edilir. 

Ġqtisadiyyatda və cəmiyyətdə inqilabi dəyiĢikliklər, ən böyük innovasiyalar 

xalqın, ölkəlnin, sivilizasiyaların hər tarixi dövründə inkiĢafının insan kapitalı əsasında 

həyata keçirilmiĢdir. Ġnsan cəmiyyətiylə biliklər tədricən toplanır. Onların bazasında 

təhsil və elm inkiĢaf edirdi. Bu olduqca məhsuldar elmi-texniki, idarə və bütovlükdə 

intellektual təbəqəni formalaĢdırırdı, hansı ki, bəĢəriyyətin inkiĢafında növbəti sıçrayıĢ 

olurdu. Ġnsan kapitalının artırılması həmiĢəki kimi, onun dəyərinin artımı kimi 

göstərilir,  bu dəyər, insan kapitalının inkiĢafında onun keyfiyyətinin artımı dayanır. 

Ġnsan resursunun "dəyiĢiklikləri"ni ölçmək üçün BMT-nin normalarını əsas 

götürülür. Fiziki, mənəvi, əxlaqi dəyiĢilmə insanın həyat fəaliyyəti ilə Ģərtlənir.  
Ġnsan kapitalının inkiĢaf etdirilməsi təkcə onun bilik və bacarıqlara yiyələnməsi 

ilə ölçülə bilməz. Bu, həm də onun yaĢadığı həyat tərzi ilə də, ölçülməlidir. Belə ki, 
həyatın çətinlikləri və daimi streslər insanın fəaliyyət keyfiyyətini azaldır, onun 
ömrünü isə qısaldır. Həmçinin, insan potensialının dəyiĢilməsinin dərəcəsini hər il 
insan kapitalının dəyərinin artımına və bu kapitalın istehlakının səviyyəsinə görə 
nəzərə almaq lazımdır. Bu vasitələr təhsil, əmək, təhlükəsizlik və həyat Ģəraitini və s. 
yaxĢılaĢdırmaq üçün lazımdır. 
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Tərbiyəçi insanın Ģəxsiyyət kimi formalaĢması iĢində heykəltəraĢ rolunu oynayır. 
Pedaqoqluq peĢəsində məhz, biliklər və tədrisin metodikası əhəmiyyətli rolu oynayır. 
Bugün insanlar öz biliklərini təkmilləĢdirməyə məcbur olurlar. Əlbəttə ki, müasir 
dünyada hamı tərəfindən qəbul edilmiĢ biliklərin əldə edilməsi aspektləri  çevrilərək 
"bütün həyat ərzində təlimə" ənənəvi maarifləndirici sistemin çərçivəsindən kənara 
çıxır. Hər bir insanın məhsuldarlığını, iĢ qabiliyyətinin yüksəltməsi üçün stimullaĢ-
dıran amil əhəmiyyətlidir.  

Beləliklə dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrin iqtisadi gücünə baxdıqda, ―insan 
kapitalı‖ üzərində qurulduğunu görürük. Proseslərin təhlili göstərir ki, insan kapitalı və 
onun inkiĢafı innovasiya dalğalarının yaranmasının, cəmiyyətin və dünya iqtisadiy-
yatının dövri inkiĢafının əsas amilidir. Ümumiyyətlə, insan kapitalı yaradıcı, peĢəkar, 
intellektual, keyfiyyətli, məhsuldar əmək və yüksək yaĢayıĢ keyfiyyətidir. 
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AZƏRBAYCANIN ALĠ TƏHSĠL SĠSTEMĠNĠN FƏALĠYYƏTĠNĠN 

TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 
 

Son illər müasir inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə ali təhsil  sisteminin fəaliyyətinin təkmil-
ləĢdirilməsi istiqamətində ciddi iĢlər görülməkdədir. Artıq ölkəmizdə də bu sahədə  
davamlı olaraq uğurlu nəticələr əldə olunmaqdadır.  Ölkə iqtisadiyyatının innovasiya 
yönümlü inkiĢaf istiqamətinə keçməsini ali məktəblər tərəfindən hazırlığı həyata 
keçirən yeni ideyalara malik kadrlar təmin edir. Bu isə ali məktəbin özünün modern-
ləĢməsini, onun bazarın tələblərinə uyğunlaĢması zəruriliyini Ģərtləndirir. Elmi-texniki 
tərəqqini sürətləndirməyin bu vacib amilinin reallaĢdırılması innovasiya inkiĢafının 
zəruri Ģərtlərinin formalaĢmasında prioritet sayılır. Ġnnovasiya fəaliyyətinin təĢkilində 
ali məktəbin bu cür əvəzediciliyinin səbəbləri onunla bağlıdır ki, bazar transformasi-
yası Ģəraitində ali təhsil məktəblərində yalnız həqiqi dünya səviyyəli elmi mərkəzlər öz 
fəaliyyətlərində davam edirlər. 

Qeyd edək ki, ali məktəbin dünya iqtisadiyyatının formalaĢmasında fəal iĢtira-
kının zəruriliyi xeyli dərəcədə intellektual qüvvələrin, maddi-texniki vəsaitlərin, so-

https://az.wikipedia.org/wiki/İnsan_kapitalı
http://anl.az/down/meqale/azerbaycan/azerbaycan_noyabr2009/96159.htm
http://vergiler.az/art-view/1674/
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sial-iqtisadi münasibətlərin, sahibkarlıq strukturlarının vahid güclü iqtisadi cəhətdən 
bütöv və yetkin kompleksə birləĢdirilməsi ilə əlaqədardır. 

Ali məktəbin elmi sferasında biliyin təkrar istehsal sisteminin effektivliyi həm ali 
təhsil məktəbləri alimlərinin innovasiya fəallığı ilə, həm də elmin büdcə maliyyələĢ-
dirilməsinin tamlığı ilə müəyyən olunur. Aydındır ki, fundamental elm və innovasiya 
fəaliyyəti dövlət tərəfindən kömək almasa, inkiĢaf etmək iqtidarında deyil. Elm və 
elmtutumlu istehsal hazırda da cəmiyyətin müvafiq imkanlarına uyğun səviyyədə 
büdcə vəsaitləri hesabına dövlət tərəfindən dəstəklənməlidir. Lakin bununla belə, 
hazırda maliyyələĢdirmə həcmləri minimaldır. Digər tərəfdən, firma və təĢkilatların 
geniĢlənməkdə olan elmi imkanları elmi tədqiqatların maliyyələĢdirilməsinə görə də 
böyük deyil [1, s.70]. 

 Ümumiyyətlə, hər bir ölkənin uğurlu gələcəyi həmin ölkədə təhsilin səviyyəsi ilə 
müəyyən olunur. Dünya təcrübəsi sübut edir ki, təbii sərvətlərin bolluğu dövlətin 
inkiĢafının əsas göstəricisi deyil, baĢlıcası, bu sərvətlərin cəmiyyətin hərəkətverici 
qüvvəsi olan insan kapitalına çevrilməsini təmin etməkdir. Əslində bu, hazırkı mər-
hələdə təhsil sisteminin ən zəruri vəzifəsi hesab olunur. Tarix də sübut edir ki, ABġ, 
Yaponiya, Cənubi Koreya kimi inkiĢaf etmiĢ ölkələr malik olduqları maddi resurs-
lardan daha çox təhsil sisteminin yetiĢdirdiyi insan kapitalından böyük gəlirlər əldə 
etmiĢlər. Bu ölkələrdə inkiĢafa təsir göstərən amillər içərisində təhsilin payı xeyli 
dərəcədə yüksək olub təxminən 70 faizə bərabərdir.  

Hal-hazırda dünyada aĢağıdakı inkiĢaf meylləri müĢahidə olunmaqdadır:  
- cəmiyyətin inkiĢaf tempinin sürətlənməsi, siyasi və sosial seçim imkanlarının 

geniĢlənməsi;  
- informasiya cəmiyyətinə keçid, ünsiyyət və dözümlülük amillərinin vacib 

əhəmiyyət kəsb etməsi, mədəniyyətlərarası əlaqələrin miqyasının geniĢlənməsi;  
- yeni nəsildə müasir təfəkkürün formalaĢmasını tələb edən və yalnız beynəlxalq 

əməkdaĢlıq çərçivəsində həll edilə bilən qlobal problemlərin sayının artması;  
- iqtisadiyyatın dinamik inkiĢafı, rəqabətin güclənməsi, sadə əmək sferasının 

məhdudlaĢması, mütəmadi olaraq peĢə ixtisasının artırılmasını və yenidən hazırlan-
masını tələb edən ciddi struktur dəyiĢikliyi;  

- gənclərin və yaĢlı nəslin təhsilinin artırılması nəticəsində formalaĢan insan 
kapitalının rolunun yüksəlməsi;  

- təhsilin ölkənin aparıcı dövlətlər sırasına daxil olmasını təmin edən əsas faktor 
olması;  

- vətəndaĢların xaricdə təhsil almasının dəstəklənməsi. 
Dünyada müĢahidə olunan bütün bu meyllər respublikada ali təhsil sahəsində 

islahatların istiqamətlərinin, milli maraqları əks etdirməklə, qeyd olunan tendensi-
yalara uyğun müəyyənləĢdirilməsi zərurətini yaradır. 

 Azərbaycanda da ali təhsil sisteminin inkiĢafı üçün bütün mümkün innovasiya 
potensialını və resursları zəruri inkiĢaf istiqamətlərinə səfərbər etmədən mövcud 
vəziyyətin dəyiĢdirilməsinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Bu baxımdan təhlil göstərir 
ki, respublikanın ali təhsil sistemində bir sıra problemlər mövcuddur [1,s.98].  

Müasir dövrdə ölkədə ali təhsil sahəsində islahatların əsas istiqamətlərinə ali 

təhsilin məzmunu ilə tələb olunan biliklər arasındakı uyğunsuzluğun aradan qaldırıl-

ması, kadr hazırlığı strukturunun əmək bazarının tələbatına uyğunlaĢdırılması, ali mək-

təblərin kadr potensialının müasir tələblər səviyyəsinə qaldırılması üçün tədbirlərin 
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görülməsi, ölkənin ali məktəbləri ilə dünyanın aparıcı ali təhsil müəssisələri arasında 

əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsi məsələləri daxildir. Fikrimizcə, elm və təhsilin inteq-

rasiyasını təmin etmək üçün ali təhsil müəssisələrinin nəzdində elmi-tədqiqat insti-

tutlarının, iri laboratoriyaların, konsaltinq və mühəndislik xidmətləri göstərən böl-

mələrin yaradılması məqsədəuyğundur. 

Ölkənin innovativ inkiĢafı perspektivi yeni düĢüncəli kadrların hazırlanmasını, 

bu amil isə öz növbəsində ölkənin təhsil sisteminin innovativ inkiĢafini tələb edir. Bu 

məqsədlə təhsil sistemində innovativ təhsil ideyaları geniĢ tətbiq edilməlidir. 

Ġnnovativ təhsil, təhsilin fundamentallıgını inkar etmir, əksinə onu daha da inkĢaf 

etdirməyi tələb edir. Müasir texnologiyalar sahəsində innovativ fəaliyyət təbiətĢünaslıq 

və riyazi elmlər üzrə fundamental hazırlıq tələb edir. Bu mənada innovativ Univer-

sitetlərdə təhsilin fundamentallıgına diqqət yetirmək zəruridir. Universitetdə elmi 

səviyyəni yüksəltmək, onun iqtisadiyyatla əlaqəsini təmin etmək üçün Universitetin 

innovativ infrastrukturunu inkĢaf etdirmək lazımdır [2,s.152]. 

Dövlətin təhsil prosesinə innovasiyaların tətbiqinin stimullaĢdırılması müsabiqə 

seçimlərinin aparılması yolu ilə həyata keçirilə bilər. Ġnnovasiyalı tədris proqramlarını 

tətbiq edən ali təhsil müəssisələri arasında müsabiqələrin aparılmasının məqsədi daha 

effektiv ali təhsil müəssisələrinin seçilməsi və onlara dövlət köməyinin göstərilməsi 

sayılır. Dövlət köməyi subsidiyaların, qrantların verilməsi yolu ilə reallaĢdırıla bilər. 

Ali təhsil müəssisələrinə dövlət dəstəyinin əsas məqsədi ali məktəbdə innovasiya 

fəaliyyətinin, eləcə də biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaĢmasını təmin edə 

bilən elmin inkiĢafıdır. Bu cür dövlət dəstəyinə həmçinin ölkənin, onun ali təhsil 

müəssisələri yerləĢən ayrı-ayrı regionlarının iqtisadi və sosial potensialının inkiĢafı 

məsələlərinin həlli, ali təhsil müəssisələri ilə sənaye və elmi strukturlar arasında inteq-

rasiya məsələlərinin həlli də aiddir. 

Ali təhsil müəssisəsinin innovasiya proqramının reallaĢdırılmasının məqsədi 

təhsilin, elmi iĢlərin və onların tətbiqi səmərəliliyinin keyfiyyətcə dəyiĢilməsindən 

ibarətdir. Ġnnovasiya proqramına cəlb olunan dövlət dəstəyi resursları bəyan olunmuĢ 

vəzifələr proqramının miqyasına uyğun gəlməlidir. Eyni zamanda, innovasiya proq-

ramının qiymətləndirilməsi meyarlarının sırasına ali təhsil müəssisəsinin xarici tərəf-

daĢları tərəfindən proqrama təĢkilati və maliyyə dəstəyinin səmərəliliyinin qiymətlən-

dirilməsi, iqtisadi, sosial və elm sferalarında gözlənilən effektlər də daxil olunmalıdır. 

Adətən, ali təhsil müəssisəsinin innovasiya potensialının qiymətləndirilməsi üçün 

aĢağıdakılar nəzərə alınır: innovasiya fəaliyyətinin maddi və intellektual bazası; elmi 

və innovasiya-texnologiya fəaliyyətinin effektivliyi; müəllim və tədqiqatçı kadrların 

inkiĢafı; iĢə götürənlər tərəfindən tələb olunan yeni təhsil proqramlarının iĢlənib 

hazırlanması və tətbiqi [3,s.298]. 

 Ümumiyyətlə, ali təhsil müəssisələri arasında müsabiqələrin keçirilməsi həm də 

onların gələcəkdə rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə, beləliklə də müasir 

dünya standartlarına uyğun təhsil sisteminin formalaĢmasına və inkiĢafına səbəb ola 

bilər. Ona görə də ali müəssisələrin  fəaliyyətinin beynəlxalq standartlara uyğunlaĢdı-

rılması zəruridir.  
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA ALĠ TƏHSĠLĠN  BEYNƏLXALQ 

TƏHSĠLƏ  ĠNTEQRASĠYASI 

 

Təhsil - dövlətin əsası, cəmiyyətin inkiĢafı, millətin təməlidir. Təhsil hər bir insa-

nın hayatında mühüm rol oynayır və onu formalaĢdırır. 

 Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra dövlətdə təhsil sahəsində təhsilin 

inkiĢafı üçün çox önəmli addımlar atmıĢdır. Dövlətimiz müstəqil təhsil siyasəti yeridir. 

Təhsil sahəsində aparılan isahatlarının tələbləri ilk orta məktəblərdə Ģagirdlərin 

idrak fəallığının gücləndirilməsinə, onlarda özünü dərk, müstəqillik qabiliyyətlərinin 

inkiĢaf etdirilməsinə, həyati bacarıqlarının, Ģagird Ģəxsiyyətinin formalaĢdırılmasına 

istiqamətləndirilmiĢdir. 

Aparılan islahatların əsas məqsədi bilik, bacarıq, vərdiĢ, dəyər, keyfiyyət və 

nəticə olaraq gənc nəslin müstəqillik qabiliyyətini inkiĢaf etdirməklə onlarda təlim və 

əmək bazasının formalaĢdırılmasına istiqamət verməkdir. Bu məqsədlə də ali mək-

təblərdə savadlı, bacarıqlı və hazırıqlı mütəxəssis yetiĢdirmək əsas prinsip hesab 

olunur. 

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasında tam otra məktəbi bitirən Ģagird ali 

məktəblərdə təhsil almaq hüququna malikdir. Ölkəmizdə təhsil sahəsində gedən 

inkiĢaf öz dinamikliyi ilə fərqlənir. 

 ―Təhsil millətin gələcəyidir‖ deyən Ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-2003-

cü illərdə bütün sahələrdə olduğu kimi  təhsil sahəsində də misilsiz xidmətləri olmuĢ 

və təhsilin yüksəldilməsinə xüsusi diqqət göstərmiĢdir. Bu illərdə Azərbaycanın təhsil 

sistemi təkmilləĢdirilmiĢ və təhsilimizin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası üçün 

geniĢ imkanlar yaradılmıĢdır. Heydər Əliyev qeyd edirdi: "Məktəb, maarif, təhsil iĢi 

ilə həmiĢə sıx bağlı olmuĢam... Hesab edirəm  ki, cəmiyyət haradan olursa-olsun, 

nədən olursa-olsun, kəsib təhsilə xərcləməli, gənc nəslin təhsilinə, müəllimə kömək 

etməlidir.  Bu mənim prinsipial mövqeyimdir". 

Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən aparılmıĢ islahatlar bu gün ölkənin 

Prezidenti  Ġlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün tələblərinə uyğun uğurla davam et-

dirilir. Təhsilin daha da inkiĢaf etdirilməsi, dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası, savad-

lı, vətənpərvər, istedadlı,  gənc nəslin yetiĢməsinə Ģərait yaradır. 
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 Müstəqil dövlətimizdə dövlətin təhsilə dəstəyi nəticəsində təhsilin iqtisadi 
sahədə,  bilik və insan kapitalının  inkiĢafında rolu artmaqdadır. Dövlətin təhsilə dəstə-
yi ölkədə ali təhsil sisteminin beynəlxalq  təhsil sistemi ilə inteqrasiyasına, onun 
inkiĢafına əhəmiyyətli dərəcədə Ģərait yaradır.     

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli 2090 nömrəli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ ―2007–2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkə-
lərdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı‖nın əsas məqsədi respublikamızda yüksək səviyyəli, 
elmi potensiala malik olan, müasir tələblərə cavab verən  mütəxəssislər yetiĢdirməkdir. 
Xaricdə təhsil almıĢ bu gənc kadrlar öz bilik və təcrübələrini tətbiq etməklə ölkənin 
bütün sahələrinin sürətli  inkiĢafında müsbət rol oynayırlar. Hazırda Azərbaycanda ali 
təhsil müəssisələrində bakalavr və magistratura səviyyəsi üzrə təhsil fəaliyyət göstərir. 
Ali təhsil müəssisələrində Boloniya sistemi tətbiq olunmuĢdur. Ali təhsil ölkədə 
Azərbaycan, rus, ingilis, türk və b. dillərdə aparılır. 

2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının  "Təhsil haqqında " Qanununun qəbul 
edilməsi ilə ali təhsil müəssisələrində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, tədris 
prosesinin metod və məzmun baxımından inkiĢaf etdirilməsi üçün Avropa Kredit 
Transfer Sisteminin tətbiqi, Avropanın və dünyanın inkiĢaf etmiĢ universitetlərinin 
təcrübəsindən istifadə etməklə  müsbət nəticələrin əldə olunmasına Ģərait yaratmıĢdır.   

Respublikamızda 2014-cü ildə ali təhsil səviyyəsində  savadlı mütəxəssislərin 
yetiĢdirilməsi məqsədilə müasir təlim və tədris texnologiyaları əsasında "Sabah" 
layihəsi yaradılmıĢdır. Hazırda Sabah qrupları bir neçə ali təhsil müəssisələrində 
fəaliyyət göstərir.  

Cənab Ġlham Əliyevin təĢəbbüsü ilə Azərbaycanda filialları  fəaliyyət göstərən 
Avropa ölkələrinin nüfuzlu universitetləri ilə reallaĢan ikili diplom proqramları tərtib 
olundu. Bu proqramların əsas məqsədi ali təhsilimizin beynəlxalq təhsilə inteqrasiya 
olunmasıdır. Belə ki, Respublikamızda (M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət 
Universitetinin Bakı filialı, M.Seçenov adına I Moskva Dövlət Tibb Universitetinin 
Bakı filialı), ADA Universiteti ilə Niderland Mastraxt Ġdarəetmə Məktəbi, Azərbaycan 
Dövlət Ġqtisad Universiteti ilə  Böyük Britaniyanın London Universiteti, London 
Ġqtisadiyyat Məktəbi, Bakı Ali Neft Məktəbi ilə Böyük Britaniyanın Heriot-Vatt 
Univeriteti, 2016-cı ildən Azərbaycan və Fransa universitetlərinin birgə hazırladıqları 
bakalavriat proqramında dörd texniki ixtisasın tədrisi sahədə uğurlu addımlar atıl-
mıĢdır.  

Ölkə baĢçısının 2018-ci il 16 noyabr tarixli sərəncamında təsdiq edilmiĢ "2019-
2023-ci illər üçün ali təhsil səviyyəsini inkiĢaf edərək beynəlxalq təhsilə inteqrasiyası 
həm rəqabətin həm də təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə təsir göstərir. Təhsilin 
beynəlxalq rəqabətliliyinin daha da  yüksəldilməsi və ön sıralarda olması üçün tərtib 
olunan Dövlət Proqramında əsas məqsəd gənclərin ikili diplom alması ilə yanaĢı 
onların iĢlə təmin olunması, təhsillərini  fasiləsiz davam etdirmək üçün  imkan və 
Ģərait  yaradılması nəzərdə tutulmuĢdur. 

Ümidvarıq ki, Dövlət Proqramının metod və prinsipinə əsasən təhsilin nəzərdə 
tutulmuĢ səviyyəyə qaldırılması, Azərbaycanın gənc mütəxəssislərinin təcrübəsi bey-
nəlxalq səviyyəli mütəxəssislərin təcrübəsi ilə rəqabətdə ön sıralarda olacaq. 

Prezident Ġlham Əliyevin dediyi kimi "2019-cu il sürətli islahatlar ili olacaq və 
bu islahatın əsas hədəfi isə Azərbaycanı müasir, inkiĢaf edən və gələcəkdə inkiĢaf 
etmiĢ ölkəyə çevirməkdir." 
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ПОНЯТИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ДИСКУССИЯ ВОКРУГ НЕЕ 

 

Сегодня нет другого такого понятия, которое вызывало бы столько споров 

среди представителей науки, политики, экономики и религии в различных 

странах как глобализация. Понятие глобализации, образованное от английского 

слова «globe» (земной шар), подчеркивает пленарный  характер этого явления.  

Некоторые черты глобализации проявились уже в эпоху античности. 

Укрепление Римской Империей своей гегемонии над Средиземноморьем, при-

вело к глубокому переплетению различных культур и появлению межрегиональ-

ного разделения труда в Средиземноморье.  Истоки глобализации находятся в 

XII-XIII вв., когда одновременно с началом развития рыночных капиталистичес-

ких отношений в Западной Европе начался бурный рост европейской торговли и 

формирование европейской мировой экономики. После некоторого спада XIV-

XV вв. этот процесс продолжался в XVI-XVII вв. В эти столетия устойчивый 

экономический рост в Европе сочетался с успехами в мореплавании и географи-

ческими открытиями. В результате португальские и испанские торговцы рас-

пространились по всему миру и занялись колонизацией Америки. В XVII веке 

Голландская компания, торговавшая со многими азиатскими странами, стала 

первой подлинной межнациональной компанией. В XIX веке быстрая индус-

триализация привела к росту торговли и инвестиций между европейскими 

державами, их колониями и США. В XX веке процессы глобализации продол-

жались, после Второй мировой войны глобализация возобновилась в ускоренном 

темпе. 

В настоящее время четко вырисовываются два сценария развития процес-

сов глобализации в XXI веке, две модели глобализации и взаимодействия циви-

лизаций. Первая модель осуществляется под руководством ТНК (трансна-

http://infed.org/mobi/howard-gardner-multiple-intelegences-and-education/
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циональные корпорации) и западной цивилизации, и направлена на реализацию 

однополярного мира. Эта модель ведет к унификации мира по западному образ-

цу, она может привести к столкновению цивилизаций. Вторая модель – посте-

пенная смена моделей глобализации, ее гуманизация. Этот сценарий может 

реализоваться лишь на принципах сотрудничества и партнерства стран в реше-

нии глобальных проблем. Глобализация в нынешних условиях развивается 

преимущественно по неолиберальной модели, уже видна ее неспособность 

решать многие социальные и иные проблемы большей части человечества. 

С одной стороны, глобализация включает растущую связанность мира в 

целом, в другой стороны – растущее глобальное самосознание. Глобализация это 

сложный исторический феномен, меняющий свое содержание и формы. В 

современном научном мире до сих пор не удалось сформировать единое мнение 

относительно процесса глобализации и это приводит к значительным неопре-

деленностям, в первую очередь, терминологического характера, сущностных 

характеристиках этого феномена. Трактовка глобализации во многом зависит от 

научно-теоретической и политической позиции автора. 

Термин «глобализация» в научный оборот вошел в 1990 годах, во многом 

вытеснив «постмодернизм», которое широко использовалось для описания 

сложности и разнообразования современного политического мира [7, с.141]. Его 

связывают с именем американского социолога Р.Робертсона, считающегося 

одним из инициаторов разработки теории глобализации, который в 1985 году 

дал толкование понятия «globalization», а в 1992 году изложил основы своей 

концепции в изданной книге «Обсуждая глобальность».  С его точки зрения 

процесс глобализации не является ни хорошим, ни плохим, а мир в результате 

станет гармоничным, станет системным [9, с.25]. 

По мнению З.Баумана, имеющиеся термины о глобализации не только 

весьма неопределенны, но и по мере расширения их объема становятся все менее 

прозрачны. Остается открытым вопрос о характере и причинах такой неопреде-

ленности, которая понимается как результат множества трактовок, или как 

следствие принципиальной многозначности данных терминов [1, с.28]. 

Различны мнения относительно глобализации при определении ее хроноло-

гических рамок. Могут быть построены самые разные исторические формы  

глобализации, относящие ее начало в глубокое прошлое. 

М.Уотерс считает, что глобализация совпадает с модернизацией по времени 

и следовательно длится с XVI века. Есть и другие авторы, которые утверждают, 

что империя Александра уже представляла собой форму глобализации. Некото-

рые аналитики считают началом этого процесса с конец 60-х годов ХХ века. По 

мнению Р.Робертсона объектом научных исследований этот феномен стал лишь 

с середины 80-х годов. 

Характерными чертами глобализации являются: усиление роли ТНК, нали-

ие общей информационной сети, объединяющее человечество – интернет, созда-

ние общего языка, единая мировая валюта, производство, основанное на прин-

ципах разделения труда, в том числе международного и т.д. 

Глобализация в основном поддерживается теми странами, которые выиг-
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рывают от нее. Процессы глобализации затрагивают все страны мира, они имеют 

своих открытых сторонников и противников.  

В работах сторонников глобализации акцентируются положительные сто-

роны глобализации. К сторонникам глобализации относятся ученые К.Омаэ, 

П.Дракер, Т.Питерс, С.Ройсмит и другие [6, с.137]. «Идеальный тип»  совре-

менной глобализации, разработан такими современными теоретиками, как 

М.Арчер, М.Эльброд, Э.Гидденс, Р.Робертсон и многими другими. 

Концепция У.Бека, ведущего немецкого социолога, известного по книгам 

«Общества риска», «Что такое глобализация», «Власть и ее оппоненты в эпоху 

глобализма», получила название «глобального общества риска». «Мир глоба-

лизируется уже потому, что все общества, независимо от их социального устрой-

ства, политического режима и моральных устоев, подвержены одним и тем же 

рискам» [2,с.16]. 

Французский исследователь Б.Бади выделил следующие измерения глоба-

лизации: постоянная универсация мира и размывание национальных границ. 

[5,с.15] Збигнев Бжезинский в книге «Великая шахматная доска» писал: «Цель 

политики США должна состоять из двух статей: необходимости закрепить свое 

господствующее положение и необходимости создать геополитическую струк-

туру, которая будет способна смягчить неизбежные потрясения и напряжен-

ность, вызванные принудительной перестройкой мира по шаблонам нового 

мирового порядка» [3,с.20]. В своей работе «Выбор. Мировое господство или 

глобальное лидерство» автор пишет, что «глобализация одним позволяет анали-

зировать реальность, другим показывает, какая эта реальность должна быть, 

третьим – какой она не должна быть. А для многих – концепция выполняет все 

эти функции одновременно [4, с.185]. 

Известный американский геополитик Ф.Фукуяма в работах «Конец исто-

рии», «Великий разрыв», «Строительство государства» утверждает, что кон-

цепция будущего мира основана исключительно на западных, атлантических 

ценностях, с единым мировым  правительством. 

Негативные последствия глобализации породили движение антиглоба-

листов. Оппоненты  движения глобализации утверждали об отсутствии социаль-

ной справедливости, ухудшении положения простых людей, о росте безрабо-

тицы и т.д. Одним  из факторов  возникновения антиглобалистского движения 

является экспансия западной (прежде всего американской) культуры, пропаганда 

европейских ценностей, образа жизни. Это чревато утратой многими нациями 

своей культуры и национальной идентичности. 

Среди идеологов антиглобализма следует отметить П.Бурдье, С.Джорджа, 

Д.Бэкона, Д.Сакса, С.Хантингтона, С.Киссенджера.  

В Российской академии государственной службы был создан центр 

глобализации, сложилась своя школа. В трудах российских ученых В. Богомо-

лова, И.Василенко, М.Делягина, Н.Иноземцева, А.Панарина, А.Чумакова и др. 

рассматривались многие важные грани глобальных проблем. 

Азербайджанские ученые также вносят свою ленту в эту проблему. В книге 

азербайджанского ученого Р.Мехтиева «Азербайджан: вызовы глобализации» 
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выдвигаются ценные мысли и предложения о возможных приемлемых для нас 

путей развития общества в период глобализации. В своей книге он приводит 

данные, группирующие противников глобализации по семи направлениям [8, 

сс.170-175]. 

Азербайджанский исследователь Ю.Рустамов, вступая в научный диалог с 

З.Бжезинским подчеркивает, что защищая интересы США, он порой слишком 

преувеличивает роль Америки, что национальный суверенитет и национальная 

безопасность всегда дополняли друг друга в прошлом и настоящем. Он утверж-

дает, что понятие абсолютной национальной безопасности сегодня не более, чем 

миф. В век глобализации полная безопасность и тотальная оборона недостижи-

мы, что большое государство может навязать малым государствам свои интере-

сы [10, с.17]. 

Таким образом, не все ученые рассматривают глобализацию как прогресс 

движения человечества к универсальному единению. Многие усматривают в 

глобализации целенаправленную политику насаждения во всем мире западно-

центристских ценностей, установок и образа жизни. Именно против такого 

содержания, особенно против ее негативных последствий для слаборазвитых 

стран выступают антиглобалисты. Глобализация является важной проблемой, 

над решением которой должны трудиться вся наука в целом, ибо от ее пра-

вильного разрешения будет зависеть жизнь современного человечества. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА В 

МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО 

 

Подготовка специалистов высшего звена должна четко и гибко увязываться 

с исходящими технологическими сдвигами в национальной экономике, а 

структура профессиональной подготовки специалистов – соответствовать струк-

туре спроса на них со стороны бизнес-структур, госструктур и предпринима-

телей крупного и среднего звена. Это означает, что образовательная система 

должна быть тесно интегрирована в национальную экономику страны, чутко 

улавливать происходящие изменения и адаптироваться к ним, реагировать на 

сложившиеся тенденции развития национального и мирового хозяйства. Оценки 

специалистов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

подтверждают, что затраты на образование – это весьма  высокодоходные 

инвестиции, которые окупаются в несколько раз [2].  

В последнее время высшее образование становится важным фактором 

конкурентоспособности стран. Каждая страна вынуждена готовить кадры с 

высоким уровнем образования, чтобы подготовить базу для инновационных 

преобразований, что в свою очередь не только развивает национальную эконо-

мику, но и укрепляет ее позиции на мировом рынке. Азербайджан, находясь 

ровно в середине Евразийского континента, на стыке Европы и Азии, между 

христианским и мусульманским мирами имеет широкий потенциал методов 

преподавания трех мировых религий и Зороастризма. И в свою очередь Азер-

байджан развивает исконно традиционные сферы науки – математику и высшую 

математику, филологию, археологию, философию, также геофизику, химию, 

минерологию и др. дисциплины [3]. Но, к сожалению, Азербайджан еще не соз-

дал свою модель развития в области высшего образования. Необходимость соз-

дания и формирования национальной модели высшего образования – пер-

воочередная задача перед обществом и ВУЗами республики [5].  

  К числу престижных моделей высшего образования следует отнести как 

модель бывшего СССР, ныне укрепившую Китайскую модель, так и европей-

скую  системы образования, каждая из которых имеет свое содержание, принци-

пы, ценности и специфику. В основном формирование высокого уровня высшего 

образования должно основываться на следующих принципах: 

1. Высшее образование должно основываться на массовом использовании 

информационно-коммуникационных технологий, развитии сетевых дистанцион-

ных методов обучения. К таким процессам можно отнести – использование 

немедленного опроса студентов по методу системы Ментимера, совместное 

проектирование бизнес-планов студентов под руководством преподавателя. 

Использование интерактивных форм обучения, такие как тестирование после 
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лекции,  е-консультации, e-learning помогают реализации преимуществ обуче-

ния: мобильность, интерактивность, запоминаемость, гибкость в использовании, 

доступность, сокращение затрат на обучение [1]. 

2. Информационные технологии только обогащают учебный процесс, а 

управление учебным процессом остается за преподавателем. Только преподава-

тель организует процедуру контакта со студентом во время консультаций или 

через общение в интернете.  

3. Педагог больше всего выступает в качестве эксперта и консультанта 

(тьютора, модератора, ментора), помогающего студенту ориентироваться в мире 

разнообразной информации. 

4. Высшее образование постепенно переходит к принципу открытости, не 

ограничивающего студента во времени и пространственными рамками: студент 

постепенно перерастает в субъект, который сам решает какие дисциплины и 

когда он может изучить и когда он сможет сдать экзамен. 

5. Формирование самостоятельности и чувства ответственности у студента 

с учетом его индивидуальных характеристик как личности.  

6. Поощрение активной самореализации у студентов с расширением круга 

потребителей образовательных услуг. 

7. Создание консорциумов как передовой формы объединения организаций 

науки и вузов на примере Научно-исследовательского Государственного Уни-

верситета Нижнего Новгорода Российской Федерации. 

8. Сетевое взаимодействие учебного процесса сокращает издержки,  расши-

ряет доступ к информации не только в сети самого ВУЗа, но также в сетях 

партнеров ВУЗа [4].  

9. Создание совместных информационных ресурсов способствует развитию 

образовательных  технологий и реализации e-learning, внедрению нововведений 

и получения позиций не только постоянного клиента, но и поставщика обра-

зовательных и научно-методических услуг, консультаций и т.д. У ВУЗов улуч-

шаются возможности ускоренного выхода на новые рынки, разделяется риск 

между членами сети, укрепляются кооперационные связи. 

Развитие сотрудничества и взаимодействия вузов возможно при разработке 

совместных научных исследований. С этой целью формируются межвузовские 

лаборатории как центров коллективного пользования; создаются межвузовские 

кафедры; формируются региональные центры сертификации систем менедж-

мента качества,  разрабатываются программы экспорта образовательных услуг 

(программы обучения для бакалавриата и магистратуры) и технологий (програм-

мы дистанционных курсов, интерактивных деловых игр с использованием ин-

формационных технологий), что поспособствует развитию инновационной дея-

тельности в республике [5]. 

К сожалению, в Азербайджане высшее образование имеет ряд недостатков, 

к которым можно отнести следующее: 

- Нет единой программы образования по тем или иным дисциплинам, что 

создает определенные трудности студентам, особенно студентам частных 

ВУЗов. К этим дисциплинам относятся в основном новые образовательные кур-
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сы по экономике, социологии, психологии, по информационным технологиям, 

философии. Нет единых учебников, особенно на азербайджанском языке; 

-  Отдельные знания не скорректированы в соответствии с временным эта-

пом общественного развития, некоторые лекции содержат в себе старые темы, 

слаба методологическая база образования. Многие студенты не знакомы с 

научными достижениями азербайджанских и других тюркоязычных, исламских 

ученых средних веков. Например, многие не знают, что основоположником 

социологии был Ибн Халдун, научное наследие Аристотеля и древних греков 

восстановили благодаря конспектам Аль Фараби [3].;  

-  С развитием информационных технологий студенты все чаще вместо 

конспектов и ручек пользуются телефонами и смартфонами, и пропускают 

ценные информации мимо ушей. Нет методик преподавания с использованием 

мобильных гаджетов студентов, что поспособствовало бы их активному вовле-

чению в учебный  процесс; 

- Принцип обучения «студент должен уметь не только применять приоб-

ретенные конкретные знания в своей будущей профессии», постепенно заме-

няется принципом «студент должен подбирать ресурсы-знания для адаптации к 

новым условиям и уметь найти и правильно использовать различные варианты 

методик решения жизненных задач». Задача профессорско-преподавательского 

состава, руководства и специалистов ВУЗов создавать и формировать новые 

школы и методики развивающего обучения, приучающие динамическому вос-

приятию действительности [1]. 

 Подытоживая вышесказанное, заметим, что подготовка специалистов с 

высшим образованием - это взаимодействующая система, которая обуславливает 

учет особенностей образовательного процесса во всем мире. Необходимо учесть 

тот факт, что в условиях глобализации многие молодые люди, ориентированные 

на рост карьеры, предпочитают получать такое высшее образование, которое 

может конкурировать с лучшими европейскими стандартами. С этой целью 

необходимо сформировать такую модель высшего образования в Азербайджане, 

которая могла бы подготовить специалистов не только для стран СНГ, но и для 

Европы и по всему миру. 

Автор предполагает, что создание информационной базы о специалистах, 

прошедших обучение за рубежом и работающих в ВУЗах республики один из 

первых шагов для формирования профессорско-преподавательского состава.   

Во – вторых, необходимо сформировать группы по созданию оболочек для кон-

тента в составе сетевых специалистов по различным дисциплинам. В третьих, 

необходимо непрерывно обновлять и совершенствовать программы обучения, 

деловые игры, программы по разбору конкретной ситуации для продажи через 

информационную сеть – SKYPE, WHATSUP и др.  В четвертых, необходимо 

развивать научно-техническое сотрудничество в области разработки совмест-

ных учебных программ со странами СНГ. В пятых, необходимо скорректи-

ровать систему оценки знаний и тестирования уровня компетентности, сформи-

ровать единую систему оценки знаний. 
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TƏHSĠLĠN KEYFĠYYƏTĠ ALĠ TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏSĠNĠN SƏMƏRƏLĠ 

FƏALĠYYƏTĠNĠN TƏMĠNATI KĠMĠ 

 

Bütün zamanlarda təhsilin keyfiyyəti vacib problem olmuĢ və bu problemin həlli 

ilə təhsilin bütün səviyyələrində məĢğul olunur. 

Müasir təhsil xidmətləri bazarında qlobal rəqabətin olduğu bir dövrdə təqdim 

olunan təhsilin keyfiyyəti problemi ilə yalnız  təhsil prosesində iĢtirak edənlər deyil, 

həm də təhsilin inkiĢafında iĢtirak edən alim və tədqiqatçılar da  daha çox diqqət yetir-

irlər.  

Azərbaycan Respublikasının "Təhsil haqqında" Qanununda göstərilir ki, "Təhsilin 

keyfiyyət səviyyəsi ölkədə qəbul olunan dövlət standartları əsasında beynəlxalq və 

ümumavropa təhsil sisteminin prinsiplərinə uyğunlaĢdırılaraq təhsil pillələri üzrə 

müvafiq keyfiyyət göstəriciləri sisteminə (təhsil proqramları, abituriyentlərin hazırlıq 

səviyyəsi, maddi-texniki baza, infrastruktur, informasiya resursları, təhsilverənlərin 

peĢəkarlığı və elmi-pedaqoji səviyyəsi, mütərəqqi tədris texnologiyaları və s.) uyğun 

olaraq müəyyən edilir". [1, 11] 

Buradan aydın olur ki, təhsilin keyfiyyətinin təmin olunması problemi, xüsusilə ali 

təhsil müəssisələrində sistemli xarakter daĢıyır və onun həllinə universitetin bütün 

fəaliyyət istiqamətləri cəlb olunmalıdır. Bu məsələdə zəif həlqə olmamalıdır, yalnız 

kompleks yanaĢma təqdim olunan təhsilin keyfiyyətinin təmin olunmasına gətirib 

çıxara bilər. Müasir dövrdə təhsil xidmətləri bazarında mövcud olan ağır rəqabətə 



353 
 

keyfiyyətin düzgün  planlaĢdırılması və idarəedilməsi ilə məĢğul olan ali təhsil müəssi-

səsi hazır ola bilər.  

Universitetin fəaliyyətini planlaĢdırarkən nələr nəzərə alınmalıdır ki, ali təhsil 

müəssisəsi sadəcə mövcud olmasın, eyni zamanda rəqabətədavamlı və ən çox tələbat 

duyulan müəssisələrdən olsun?. 

Təhsil fəaliyyətinin kompleks xarakterini nəzərə alaraq onun keyfiyyət göstəricisi-

nin yeddi istiqamətini göstərmək olar: 

- tədris proqramının keyfiyyəti; 

- professor-müəllim heyətinin keyfiyyəti; 

- təhsilalanların keyfiyyəti; 

- istifadə edilən tədris texnologiyalarının keyfiyyəti; 

- maddi-texniki bazanın keyfiyyəti; 

- maliyyə təminatının keyfiyyəti; 

- proseslərin idarə olunmasının keyfiyyəti;(Ģəkil) 

 

 
 Tədris proqramının keyfiyyəti:   Ali təhsil müəssisəsində əsas fəaliyyətlər tədris 

proqramlarının təkmilləĢdirilməsinə və zənginləĢdirilməsinə yönəldilməlidir. Hazırki 

dövrdə fənlərarası tədris proqramlarına üstünlük verilərək bu iĢə müxtəlif maraqlı 

tərəflər (iĢəgötürənlər, təhsilalanlar, məzunlar və s.) cəlb edilir. Bildiyimiz kimi, dünya 

təhsil sistemində proqramlarda nəzəri biliklərə deyil, praktik və müstəqil iĢlərə, 

təcrübələrə daha çox üstünlük verilir. Təhsildə qazanılmıĢ bilik hər hansı fəaliyyət 

proqramına daxil edilə bilmirsə, o passiv hafizəyə keçərək tədricən unudulur, "lazıms-

ız" biliyə çevrilir. Ingilis filosofu B.Styuard yazırdı: "Yadda saxlamaq istəmədiyini 

oxuma, istifadə etməyəcəyini isə yadda saxlama". R. Dekard isə yazırdı: "YaxĢı ağıl 

hələ azdır, əsas məsələ onu yaxĢı tətbiq etməkdir". [2, 92] Ona görə də təhsilin funda-

mentallığı elə təmin olunmalıdır ki, təlim prosesində hər bir öyrənən biliyi özü kəĢf 

etsin. BaĢqasının kəĢf etdiyi bilik yəhərli, yüyənli at kimi qaça-qaça gəlib öyrənənlərin 

qarĢısından keçir, lakin dayanmır.   
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Professor-müəllim heyətinin keyfiyyəti: professor-müəllim heyəti tədrisin key-

fiyyətində mühüm rol oynayır. Müasir təhsilverənlər geniĢ peĢə kompotensiyalarına:  

ixtisasını (fənnini) yüksək səviyyədə bilməli, daim öz ixtisasını artırmalı, kommuni-

kativ bacarıqlara malik olmalıdır. Müəllim ali təhsilli, yaradıcı və liderlik qabiliyyəti 

olan bir Ģəxsiyyət olmalıdır. Yalnız belə bir pedaqoq tələbələri öz fənninin əsiri edə 

bilər.  

Tələbələrin təlim-tərbiyəsi üçün müəllimin pedaqoji kompotnsiyası təkcə bilik, 

bacarıqların məcmusundan ibarət deyil. Bütün bunlar müəllimin elmi-tədqiqat iĢləri ilə 

vəhdət təĢkil etməlidir. Bildiyimiz kimi ali təhsil müəssisələri dünya reytinq cədvə-

lində elmi-tədqiqat fəaliyyətlərinin nəticələrinə görə yüksək yerləri tuturlar. Təbii ki, 

müəllimlər, xüsusilə elmi adı olanlar tədqiqatçı olmalı, tədris etdiyi fənnin elmi yeni-

liklərindən xəbərdar olmalıdır. Bu gün köhnə peĢə bilikləri bazasında mühazirə kurs-

larının hazırlanması və problemsiz tədrisin həyata keçirilməsi tarixə çevrilməlidir. 

Müasir dövrdə informasiyaların əlçatanlılığı və qlobal internet setinin mövcudluğu 

tələbələrə təkcə tədris proqramı çərçivəsində deyil, hətta ondan daha çox məlumata 

malik olmalarına Ģərait yaradır. Bu səbəbdən də müasir tələbəyə maraqlı olmaq üçün 

müəllimdən daim axtarıĢda olmaq, navatorluq tələb olunur və bunlar  müəllimin elmi-

innovativ fəaliyyətində əks olunmalıdır.   

Təhsilalanların keyfiyyəti: Hazır ki dövrdə universitetlər tələbə uğrunda mübari-

zə aparmaq məcburiyyətindədirlər, çünki əksər yerlərdə təklif olunan təhsil xidmətləri 

tələbləri aĢır. Bəzi ölkələr bu tendensiyanı aradan qaldırmaq üçün filialların və bəzən 

də baĢ universitetlərin sayını azaltmağa çalıĢırlar. Universitetlərin effektivliliyini 

yoxlamaq üçün akkreditasiya Ģərtləri sərtləĢdirilir, müxtəlif monitorinqlərdən istifadə 

edilir. Bununla belə hər bir universitet keyfiyyətli tələbələri cəlb etməkdə  maraqlıdır. 

Ġstedadlı gəncləri cəlb etmək üçün əksər universitetlər planlı peĢəyönümlü iĢlər həyata 

keçirilər. Rusiya Federasiyasının bəzi universitetləri Ģagirdlər arasında fənn olimpiya-

daları keçirir və olimpiadanın qalibləri müsabiqədənkənar universitetin tələbə adını 

qazanır. (Məs. M.K.Ammosova adına ġimal-ġərqi Federal Universiteti artıq 7 ildir ki, 

bu iĢi həyata keçirir).  

Tədris texnologiyalarının keyfiyyəti: Son illərdə təhsilin keyfiyyəti müasir təlim 

texnologiyalarını inkiĢafı ilə sıx bağlıdır. Bu günün müəllimindən təlim metod və 

üsulların seçilməində, interaktiv təlim metodlarının (diskussiya, oyun, terninq və s.) və 

müasir təlim texnologiyalarının, məsələn, təhsil sferasına fəal Ģəkildə nüfuz etmiĢ 

layihələr üsulunun tətbiqində xüsusi yaradıcılıq tələb edilir. Yalnız təlimin müxtəlif 

forma və metodlarının peĢəkarcasına əlaqələndirlməsi nəticəsində  tələbələrin bütün 

fənlərə marağını yaratmaq mümkündür və bu onlarda tədrisə və gələcək peĢələrinə 

davamlı motivasiyanın yaranmasına səbəb olacaqdır.  

Maddi-texniki bazanın keyfiyyəti: hazırda tədris prosesində maddi-texniki 

bazanın keyfiyyətinə də xüsusi tələb qoyulur. Yüksək səviyyədə təchiz olunmuĢ labo-

ratoriyalar, kitabxanalar, auditoriyalar tədrisin keyfiyyətinə təsir göstərən mühüm 

amillərdəndir. 

Maliyyə təminatının keyfiyyəti: Əlbəttə ki, maliyyə məsələlərinin həlli olmadan 

universitetin sistematik inkiĢafı mümkün deyil. Məhz məhdud maliyyələĢdirmə Ģə-

raitində maliyyə təminatının keyfiyyəti bu gün də ön plana çıxır, belə ki, etibarlı 

maliyyələĢdirilmə olmadan universitetin davamlılığı və inkiĢafı barədə danıĢmaq 
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mümkün deyil. 

Nəhayət, universitetlərdə təhsilin keyfiyyətini təmin edən sonuncu komponent, 

proseslərin idarə edilməsinin keyfiyyəti. Universitetlərdə Təhsildə Keyfiyyətə Təmi-

nat Mərkəzlərinin yaradılması daxili keyfiyyətin yüksəldilməsində mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Ali təhsil müəssisələrində iki əsas proses müəyyən edilir: təhsil və elmi 

fəaliyyət. QarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərə yalnız düzgün idarəetmə sisteminin formalaĢ-

dırılması, bakalavr, magistrant və dokturantların hazırlığının keyfiyyətinin davamlı 

inkiĢafına yönəlmiĢ, keyfiyyətə təsir göstərəcək faktorların daimi monitorinqi və 

nəzarəti, təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin universitetdaxili sisteminin yara-

dılması, eləcə də universitetin tədris və tədris-metodik fəaliyyətinin zəruri resurslarla 

dəstəyi sayəsində nail olmaq mümkündür.    

Keyfiyyətli təhsil hər Ģeydən əvvəl mənəviyyatı zəngin, yüksək mədəniyyətə 

malik bir Ģəxsiyyətin, insanda özünü realizə etmənin və özünü inkiĢaf etdirmənin, özü-

özünü tərbiyələndirmənin, nizamlamanın, insanlar arasında sülh və əmin-amanlıqla 

yaĢama kimi bilik, bacarıq və vərdiĢlər formalaĢdırır. Dahi ingilis yazıçısı Kiplinq 

yazırdı: "Təhsil yer üzərində yaranmıĢların ən xeyirlisidir, əgər o yüksək keyfiyyətə 

malikdirsə, əks təqdirdə təhsil tamamilə faydasızdır" [3, 90]. 

Ali təhsil müəssisələrində keyfiyyətli təhsilin məqsədi, onun strategiyası ilə sıx 

bağlıdır. Aydın ifadə edilmiĢ hədəflərin yoxluğu, nəticələrin cəmiyyətin yeni tələbləri 

ilə ayaqlaĢmaması, ənənəvi strategiyalardan əl çəkə bilməmək təhsilin məsuldarlığını 

aĢağı salan səbəblərdəndir. 
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THE PROBLEM OF TRAINING SPECIALISTS IN THE IFRS FOR SMEs 

 

In the world the adoption of IFRS is associated with big business. However, the 

convergence of local standards with international standards leads to the gradual 

transition of small businesses to international standards, regardless of the decision 

made now - to use IAS or not. In this regard, the provisions of IFRS are included in the 

accounting practices of all organizations regardless of their size. 

The transition to the IFRS for SMEs is an approximation to the highest standards 



356 
 

of accounting and reporting, financial literacy accountants. In addition, reporting in 

accordance with IFRS, is the basis for the successful expansion of international 

cooperation, obtaining credit. 

Those small businesses that are not going so far to expand ties with foreign 

companies to use IFRS in their work is not necessary. However, in the future, 

familiarity with the provisions of IFRS and their use should be an important step 

towards the success of any company, regardless of its size and publicity. 

It serves these goals adopted in 2009 and amended in 2015, International 

Financial Reporting Standards for Small and Medium Enterprises. 

The relevance of the IFRS for SMEs is due to several reasons: 

1) by the cross border transactions; 

2) the development of international trade; 

3) operations; 

4) expansion of capital markets, small and medium-sized enterprises that make 

up more than 90% of all companies in the world. 

According to the IASB, the application of standards will contribute to a greater 

spread of IFRS in Europe and around the world. This position is based on the fact that 

most of the complexity and high costs of the preparation of financial statements in 

accordance with all international standards, were the main deterrents IFRS spread 

among small companies that do not intend to place their securities on stock markets. 

Significant simplification of accounting principles, resulting in a reduction in the cost 

of reporting is important for this category of enterprises. 

An important argument in favor of creating a simplified standard for small and 

medium-sized businesses was the fact that insufficient competence and professional 

skills of accountants and auditors of small and medium-sized businesses necessary to 

carry out complex calculations required by the full version of IFRS led to a significant 

reduction in the reliability of small and medium financial statements business. 

A significant problem is the lack of knowledge due to lack of development of the 

accounting profession, questionable use of professionals in the field of accounting and 

reporting in any business. Many small businesses prefer to use the services of 

specialists only when necessary, keeping a record of their own. 

The standard also aims to meet the information needs of users of financial 

statements of small and medium businesses who are more interested in short-term cash 

flows, liquidity and solvency of the company, rather than the value of the company in 

the market. Thus, the aim of the Council on the development of the IFRS standard for 

small and medium-sized businesses has been on the one hand and the needs of 

financial statement users are small and medium-sized enterprises, on the other hand - 

reducing the cost of reporting. 

The main problem of the introduction of the IFRS for SMEs is the lack of 

information and low-skilled managers and accountants of small and medium-sized 

businesses. To resolve this issue at the initiative of the IASB 35 training modules has 

been developed - one for each section of the IFRS for SMEs standard. After a free 

registration on the site IAS access to these training materials can get anyone. They can 
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study both online and after downloading on your own computer as separate files 

[IASB, 2019].  

Each of the modules is quite an elaborate training material and contains from 30 

to 80 pages of  structured text training purposes, the verified multi-level checks. 

Each module consists of the following components: 

- Introduction is an overview of the module, including: 

- Learning objectives – the description of knowledge and competencies that will 

be achieved after successful completion of the training module. 

- The description of the relevant part of the IFRS for SMEs, as well as the related 

material that accompanies but is not the part of the IFRS for SMEs. 

- Review of sub-clause (i.e. a brief technical summary). 

- Requirements. This section includes the full text of the relevant part of the IFRS 

for SMEs with explanations and working examples. Comments and examples are 

intended to clarify and illustrate the requirements of the standard. 

- Significant estimates and other judgments; discussion of key estimates and 

other judgments required to account for transactions and events in accordance with the 

IFRS for SMEs under consideration. 

- Comparison with full IFRS - a summary of the main differences between this 

part of the IFRS for SMEs and the corresponding full version of IFRS. 

- ―Test your knowledge‖ - a collection of test questions (with answers) designed 

to test knowledge of the requirements of this section of the IFRS for SMEs. 

- ―Apply your knowledge‖ - a collection of illustrative complex case studies 

(with solutions) aimed at developing the ability to put into practice the rules of the 

considered part of the IFRS for SMEs. 

Much of the work of the IASB in the promotion of the IFRS standard for SMEs 

is to organize regular seminars for teachers, which continue to train accountants and 

businessmen - SME managers in their respective countries. These three-day and 8-

hour seminar called train, the trainers and are held quite frequently - 1-2 times a month 

in various countries around the world. 

The training taken place more effectively and participants in the workshops 

prepared for trainings, educational materials for the seminars in advance unloaded on 

the IASB website. They are conveniently divided by hours of training, include dozens 

of slides and each contain an explanation of all the nuances of accounting, including 

the much-loved by accountants around the world posting examples (which are not 

found in the text of an IFRS for SMEs). 

Separate unit material aimed at addressing the successful application of the IFRS 

for SME material is in the consultation questions and answers (format Q & A). The 

part of those still in development, and some questions have found their final answers 

and posted on the IASB's website. 

An important role in the training of financial personnel for small businesses is 

also special because of Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). This 

organization also prepared IFRS for MSEs training materials that are publicly 

available for individual reference. [ACCA, 2019]. This guide provides assistance to 

not-for-profit entities that may wish to prepare reports on the basis of International 

Financial Reporting Standard for small and medium-sized enterprises.    
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Mənəfova Əsmər, elmi işçi 

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu 

 

AZƏRBAYCANIN TƏHSĠL SAHƏSĠNDƏ BEYNƏLXALQ 

ƏMƏKDAġLIĞININ ƏSAS ĠNKĠġAF PERSPEKTĠVLƏRĠ 

      

Dünya Ġqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik Hesabatına (2016) 

əsasən, Azərbaycan 144 ölkə arasında ali təhsil və təlimin keyfiyyəti göstəricisinə görə 

78-ci yerdə, ali təhsilə cəlb olunma üzrə 94-cü yerdə, iĢçi heyətinin təlimi üzrə 82-ci 

yerdə, ibtidai təhsilin keyfiyyəti göstəricisi üzrə isə 81-ci yerdədir. Bu baxımdan, 

məhsuldarlıq – əsaslı inkiĢaf modelinə keçid çağırıĢları fonunda ən mühüm tək-

milləĢdirmə istiqamətlərindən biri də insan kapitalının hazırlanması prosesinin key-

fiyyətinin daha da yüksəldilməsidir. 

Təhsil xidmətləri bazarında ölkənin və ya təhsil müəssisələrinin rəqabətqabiliy-

yətliliyi təhsil xidmətlərinin orta qiyməti ilə yanaĢı, digər amillərdən də asılı olur. Bu, 

hər Ģeydən əvvəl, ölkədə təhsilin səviyyəsi, təhsilin ekvivalentlik probleminin həlli, 

diplomların tanınması, təhsil baĢa çatdıqdan sonra xaricdə bu təhsildən praktiki 

fəaliyyətdə istifadə imkanları, təhsil Ģəraiti, məiĢəti, cəmiyyətdə təhlükəsizlik məsələ-

ləri, ali məktəblərin nüfuzu ilə və sair amillərlə Ģərtlənir.  

Hazırda ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil siyasəti innovasiyaları, ömürboyu və 

fasiləsiz təhsili, ədalətli və rəqabətli təhsil mühitini, keyfiyyətə zəmanəti, səmərəli 

idarəetməni və beynəlxalq əməkdaĢlığın inkiĢafını təĢviq etməklə Azərbaycanda dünya 

səviyyəli ali təhsil xidmətləri göstərə bilən universitetlərin formalaĢmasını və ölkə-

mizin cəlbedici regional ali təhsil məkanlarından birinə çevrilməsinı hədəfləyir. Bu 

baxımdan 2017-ci ildə Bakı Ali Neft Məktəbinin açılıĢı olmuĢdur.   

Təhsil xidmətləri bazarında ölkənin və ya hər hansı təhsil müəssisəsinin 

rəqabətqabiliyyətliliyinə təsir göstərən əsas amillərdən biri təhsil xidmətlərinin orta 

qiymətidir. Əlbəttə belə hesablama yalnız təqribi məlumatların alınmasına imkan verir. 

Belə ki, təhsil xidmətləri ixracının və idxalının həcminin  hesablanması üçün dəqiq və 

razılaĢdırılmıĢ elmi metodologiya yoxdur. Odur ki, biz OECD tərəfindən hazırlanmıĢ 

metodologiyaya əsaslanaraq belə hesablamaları aparmağa cəhd edəcəyik[1]. Bu 

metodologiyaya əsasən təhsil xidmətlərinin ixrac həcmi 1) təhsil xidmətini təklif edən 
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ölkəyə və geriyə nəqliyyat xərclərinin qiyməti, 2)ölkədə yaĢayıĢ yerinə görə ödəmələr, 

3) universitetlərə ödənilən birbaĢa təhsil xərci, 4) ölkədaxili nəqliyyat xərcləri və 5) 

ərzaq və digər istehlak xərclərinin cəmindən ibarət olur. Azərbaycan üçün bu xərcləri 

təqribən aĢağıdakı kimi hesablamaq olar. YaĢayıĢ yerinə görə xərclər 2004-cü ildə bir 

ayda bir nəfərə 20 ABġ dollarından baĢlayaraq 100 ABġ dollarına qədər idisə, 2012-ci 

ildə bu rəqəm, uyğun olaraq 100 ABġ dollardan baĢlayaraq 300 ABġ dollara qədər 

artır.  Beləliklə, cədvəldə 2007-ci il üçün orta hesabla 60 ABġ dolları, 2012-ci il üçün 

200 ABġ dolları hesablanıb. Cədvəldə  aylıq xərclərin 12 misli hesablanaraq illik xərc 

göstərilir . 

 

Cədvəl  1. 

Təhsil xidmətlərinin ixracından gələn  təmiz gəlirin dinamikası 

 
 2007 2008 2009 2010 2012 

YaĢayıĢ yerinə görə illik 

ödəmələr(ABġ dolları) 1440 1680 1680 1920 2400 

Təhsilə görəillik ödəmə (ABġ dolları) 2000 2000 2500 2500 3000 

Ölkə üzrə orta istehlak xərcləri (illik 

adambaĢına, ABġ dolları) 1289 1674 1935 2204 3085 

Bir əcnəbi tələbənin illik orta xərci 4729 5354 6115 6624 8485 

Əcnəbi tələbələrin sayı 5014 5585 5285 4723 6173 

Əcnəbi tələbələrdən gələn ümumi gəlir 

(mlyn. ABġ dolları) 23,71 29,90 32,32 31,29 52,38 

Mənbə:http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/məlumatları əsasında müəllif 

tərəfindən tərtib edilib. 

 

Cədvəldən göründüyü kimi,  2007-ci ildən baĢlayaraq, Azərbaycanda təhsil 

xidmətləri ixracından gələn gəlirlərin miqdarı xeyli artıb. Lakin bu artım əcnəbi 

tələbələrin sayının artması ilə deyil, yaĢayıĢ xərclərinin ilbəil artması hesabına əmələ 

gəlib. Belə ki, ölkə  üzrə istehlak xərcləri 2007-ci ildə adambaĢına 1106 manatdan 

(1289$) 2012-ci ildə 2423 manata (3085$) qədər artıb. Bu hesablamalarda Azərbaycan 

manatının ABġ dollarına nisbətən kursları Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin 

məlumatlarına əsasən 1$=0,8581AZN (2007); 1$=0,8216AZN (2008); 1$=0,8037AZN 

(2009); 1$=0,8026 AZN (2010); 1$=0, 7856 AZN (2012) kimi götürülüb. Bu istehlak 

xərclərinin təqribən 2,4 dəfə artması deməkdir. Ġstehlak xərclərinin sürətlə artması 

Azərbaycanın təhsil xidmətləri bazarında rəqabətqabiliyyətliliyi xeyli azaldır. 

Bu illər ərzində yaĢayıĢ yerlərinin bir illik kirayə qiymətlərindəki ciddi artım, 

həmçinin təhsilə görə ödəmələrdəki artımlar da əcnəbi tələbələrin Azərbaycanda təhsil 

almalarına ciddi mane olub.  Cədvəldən göründüyü kimi  yaĢayıĢ yerlərinin bir illik 

kirayə qiymətləri 2007-ci ildə orta hesabla  1440 ABġ dolları idisə, 2012-ci ildə bu 

rəqəm 2400 ABġ dollara çatıb. Belə ciddi artım təhsil haqlarında da baĢ verib. 2007-ci 

ildə təhsil haqlarının orta qiyməti 2000 ABġ dolları, 2012-ci ildə orta hesabla 3000 

ABġ dolları olub. Həm yaĢayıĢ yerinə, həm də təhsilə görə ödəmələrdə baĢ verən 

artımlar Azərbaycanın təhsil xidmətləri bazarında ixrac potensialına müəyyən qədər 

mənfi təsir göstərib. Azərbaycanda təhsil alan xarici tələbələrin əksəriyyəti üçün təhsil 

xərcləri xeyli bahadır. Belə ki, bu tələbələrin əksəriyyəti inkiĢaf etməkdə olan 
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ölkələrin, (Türkiyə, Ġran, Çin və Pakistan) vətəndaĢlarıdır.   Bu ölkələrdə isə əhalinin 

orta yaĢayıĢ səviyyəsi Azərbaycanla müqayisədə heç də yüksək deyil.  

 Cədvəldən göründüyü kimi, adambaĢına qeyri-neft ÜDM-un artımı ilə əcnəbi 

tələbələrin ümumi sayı arasında müəyyən əlaqə olsa da, bu əlaqəni ―səbəb-nəticə‖ 

əlaqəsi kimi qiymətləndirmək mümkün deyil. Belə ki, son 10 ildə adambaĢına düĢən 

qeyri-neft ÜDM-un həcminin təqribən iki dəfə artmasına baxmayaraq əcnəbi tələbə-

lərin sayında ciddi dəyiĢikliklər olmayıb. Odur ki, ÜDM-un və ya qeyri-neft ÜDM-un 

ümumi həcmi  ilə əcnəbi tələbələrin sayı arasında birbaĢa əlaqənin olduğunu demək 

düzgün deyil.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz göstəricilər ölkəyə daxil olan maliyyə axınlarını 

qiymətləndirməyə imkan verir. Əcnəbi tələbələrin ölkə iqtisadiyyatına verdiyi iqtisadi 

gəlir xarici tələbələrin təhsil və yaĢayıĢ üçün ölkəyə gətirdikləri vəsaitlə ölkənin bu 

tələbələrin təhsilinə çəkdiyi xərclərin fərqi kimi hesablanır[2]. Məsələn, ABġ 2005/06 

ildə əcnəbi tələbələrdən 13,5 milyard dollar, 2006/07 ildə isə 14,5 milyard dollar, 

2010/2011-ci ildə 20,232 milyard, 2011/2012-ci ildə isə 21,807 milyard dollar, 

2015/2016-illərdə isə 1,043,839 nəfər əcnəbi tələbələrdən 32,8 milyard dollar, Böyük 

Britaniya isə 2005/06 ildə 5 milyard ABġ dolları gəlir əldə edib. Əlbəttə, Azər-

baycanda xarici tələbələrin yaĢayıĢına və təhsilinə dövlət tərəfindən xərclənən vəsaitlər 

haqqında dəqiq məlumat əldə etmək çox çətindir.[3] Odur ki, təhsil xidmətlərindən 

ölkə iqtisadiyyatına gələn gəlirlər deyəndə biz 1-ci cədvəldə hesablanan məbləği 

nəzərdə tuturuq. Bu məbləğın ÜDM-un miqdarına və qeyri-neft ÜDM-un miqdarına 

olan nisbəti isə təhsil xidmətlərinin ixracından gələn gəlirlərin ümumi dinamikasını 

proqnozlaĢdırmağa  imkan verir.  

Ġkitərəfli razılaĢmalar əsasında təqaüdlər hesabına təhsil alan tələbələr istisna 

olmaqla, əcnəbi vətəndaĢların böyük əksəriyyəti fərdi müqavilə əsasında ödəniĢli yolla 

təhsil alırlar. Bu isə ali məktəblərin büdcəsinə öz müsbət təsirini göstərir. Daha böyük 

maraq ölkənin və xalqın mədəniyyətinin, dilinin, mənəvi dəyərlərinin xarici ölkələrdə 

potensial daĢıyıcılarının yetiĢdirilməsidir. Odur ki, Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi 

vətəndaĢların sayının artmasını təqdirəlayiq hal kimi dəyərləndirmək lazımdır.  

Dünyada təhsil xidmətləri bazarının artım dinamikasını nəzərə alaraq, Azərbay-

canın da bu bazarda rəqabətqabiliyyətliliyini artırmasına ciddi ehtiyac var. Əcnəbi 

vətəndaĢların ölkə ali məktəblərinə cəlb edilməsi üçün xüsusi təĢkilatlar, məsələn milli 

agentliklər, fondlar, beynəlxalq mübadilə mərkəzləri, akademik xidmətlər, informasiya 

mərkəzləri və sair yaradılmalıdır. Məsələn, ABġ-da Beynəlxalq Təhsil ġurası, Beynəl-

xalq Təhsil Ġnstitutu və sair fəaliyyət göstərir. Böyük Britaniyada isə Britaniya ġurası 

bu funksiyanı yerinə yetirir.Belə təĢkilatların funksiyalarına ölkə təhsilinin və 

mədəniyyətinin təbliğ edilməsi, xüsusi təqaüdlərin verilməsi, dil kurslarının təĢkili və 

ali məktəblərə qəbulun asanlaĢdırılması daxil edilə bilər. 

Yüksəkixtisaslı kadr hazırlığının əmək bazarının tələbinə və beynəlxalq ixtisas 

təsnifatına uyğunlaĢdırılması, uzunmüddətli proqnozlaĢdırma mexanizminin hazırlan-

ması istiqamətində fəaliyyətlər, əmək bazarında diferensiallaĢmıĢ əmək haqqı və 

stimullaĢdırma sisteminin yaradılması üzrə mexanizmlərin hazırlanması dəstəklənə-

cəkdir.  
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Universitet klasterlərinin yaradılması ―təhsil–tədqiqat–innovasiya‖ zəncirinin 

effektivliyini artıra bilər. Bu baxımdan, ölkədə, ilk növbədə, bəzi ixtisaslaĢmıĢ univer-

sitetlərdə klasterlərin yaradılması təĢviq edilməlidir. Ali təhsil sisteminin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi nəticəsində yüksək ixtisaslı insan kapitalı və intellektual potensial 

formalaĢacaq və bununla  əmək məhsuldarlığı artacaqdır.  

Universitet klasterlərinin yaradılması araĢdırma və təkmilləĢdirmələrin həyata 

keçirilməsini, elmi nəticələrin istehsala tətbiqini stimullaĢdıra, ―təhsil-elm-istehsal‖ 

əlaqələrinin səmərəliliyi yüksəldə bilər. Klasterlərin dəstəklənməsi regionlarda insan 

kapitalının inkiĢafı üçün də əhəmiyyətlidir.  

Özəl universitetlərin müstəqilliyinin artırılması və onların inkiĢafı üçün sti-

mullaĢdırıcı tədbirlər görülməlidir. Bu baxımdan ali təhsil haqqında qanunun və dövlət 

proqramının qəbul edilməsi məsələsi nəzərdən keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. 

Ali təhsil müəssisələrində hazırlanan mütəxəssislər dövlətin və Ģirkətlərin idarə 

olunmasında, daha çox əlavə dəyərin yaranmasında, iqtisadi artımda və əmək məhsul-

darlığının yüksəldilməsində fəal iĢtirak edirlər. Bunu nəzərə alaraq, gələcəkdə Azər-

baycanda iqtisadi və sosial baxımdan daha səmərəli ali təhsil sisteminin formalaĢ-

dırılması dəstəklənəcəkdir. Bunun üçün ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, qlobal 

təhsil məkanına inteqrasiyası, ali təhsilli kadrlara tələbatın ödənilməsi, habelə ali 

təhsilin informasiya cəmiyyətinin və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın tələblərinə 

uyğunlaĢdırılması istiqamətində islahatlar sürətləndiriləcəkdir. Hazırda Azərbaycanda 

gənclərin ali təhsillə əhatə olunma səviyyəsi qənaətləndirici deyildir. Bu uzaq pers-

pektivdə ölkənin rəqabətqabiliyyətli və dayanıqlı inkiĢafına maneə törədə bilər. 

Təhsil xərcləri ölkənin təhsil xidmətləri bazarında rəqabət qabiliyyətliliyi 

müəyyən edən əsas göstəricilərdəndir. 2004-cü ildə dünyada təhsilə 2,4 trilyon ABġ 

dolları xərclənib[4.s.6].Bu həmin ildə dünyada istehsal olunan ÜDM-un 4,4% təĢkil 

edib. Təhsilə çəkilən xərclərin əsas hissəsi inkiĢaf etmiĢ ölkələrin payına düĢür. 

UNESCO-nun 2007-ci ilə aid hesabatlarına əsasən beynəlxalq ali təhsil bazarının 

potensialı 140 milyon tələbədir. Bu tələbələrin təqribən 2,8 milyonu xaricdə təhsil 

alır[5]. Ekspertlərin rəyinə əsasən, 2025-ci ildə bu rəqəm 4,9 milyona çata bilər[6]. 

Azərbaycanda təhsilə çəkilən xərclərin həcmi hər il müəyyən qədər artaraq 1995-

ci ildə 75,2 milyon manatdan (təqribən 94 milyon ABġ dolları) 2014-cü ildə 1,65 

milyard manata (təqribən 2,06 milyard ABġ dolları) çatıb. Lakin bu xərclər inkiĢaf 

etmiĢ ölkələrlə müqayisədə hələ aĢağıdır.  Son 15 ildə təhsil xərclərinin büdcə xərc-

lərində və ÜDM-da payı da xeyli dəyiĢib. Məsələn, təhsil xərclərinin büdcə xərc-

lərində payı 1999-cu ildəki 24,4 %-dən 2012-ci ildə 8,6%-ə, təhsil xərclərinin ÜDM-

da payı, müvafiq olaraq 4.2%-dən 3%-ə düĢüb. Bu, ölkə iqtisadiyyatında təhsil 

xərclərinin artırılmasında və dövlətin təhsilə qayğısının artdığına Ģübhə doğurmur. 

Yəni, təhsilə xərclər artdığı halda, ümumi daxili məhsulun həcmi daha çox artmıĢ, 

xərclərin UDM-da payı az görünmüĢdür. 

Azərbaycan vətəndaĢlarının xarici ölkələrdə təhsilinin təĢkili və maliyyələĢməsi 

―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 

Proqramı‖ nda öz əksini tapıb[7].  Bu proqrama əsasən xaricdə təhsil alanların  təhsili 

ilə bağlı bütün xərclərin ödənilməsi (təhsil haqqı, vizaların və qəbul edən ölkədə 

onların qeydiyyata alınması, yaĢayıĢ-yataqxana və digər xərclər, gündəlik qida, zəruri 

tədris ədəbiyyatı ilə təminat, tibbi sığorta, ildə bir dəfə qəbul edən ölkəyə gediĢ-gəliĢ 
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xərcləri, təĢkilati xərclər daxil olmaqla) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Fondunun vəsaiti və qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi  tərəfindən həyata keçirilir. Proqrama 

əsasən ―...müvafiq qaydada xaricdə təhsil alanların özləri və yaxud onların xaricdə 

təhsilini təĢkil edəcək tərəfdaĢ qurum tərəfindən təqdim olunmuĢ sənədlər (müvafiq 

ölkənin təhsil müəssisəsinə qəbul olunmasına dair rəsmi sənəd, dəvət sənədi, təhsil, 

yataqxana, gündəlik yaĢayıĢ, tibbi sığorta və digər xərclərin ödənilməsini təsdiq edən 

sənəd və s.) və ya müvafiq təhsil müəssisəsi ilə Təhsil Nazirliyi, yaxud tələbə arasında 

bağlanılmıĢ fərdi müqavilə əsasında rəsmiləĢdirmə aparılır‖[7]. Həmin Proqramda 

göstərilir ki, ―Dövlət Proqramının ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafında strateji əhəmiy-

yəti nəzərə alınaraq onun icrasında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu-

nun vəsaitindən, dövlət büdcəsindən ayırmalardan, beynəlxalq təĢkilatların (fondların) 

texniki-maliyyə yardımlarından, kreditlərindən və qrantlarından, mülkiyyət formasın-

dan asılı olmayaraq xarici və yerli hüquqi və fiziki Ģəxslərin ianələrindən və qanun-

vericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələrdən daxil olan vəsaitlərdən istifadə 

oluna bilər.‖ 

Ümumiyyətlə, ―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə 

təhsili üzrə Dövlət Proqramının‖ maliyyələĢdirilməsinə 166,0 mlyn. manat xərclə-

nib. [8] Dövlət proqramının maliyyələĢdirilməsi məqsədilə 2008-2016-cı illər ərzində 

Dövlət Neft Fondu tərəfindən ümumilikdə 188 436,0 min manat, o cümlədən 2016-cı 

il üzrə 31 606,7 min manat vəsait sərf olunub. Bu vəsait Dövlət Proqramı çərçivəsində 

xarici ölkələrdə təhsil alanların yaĢayıĢ (15 471,9 min manat), təhsil haqqı (13 977,7 

min manat), yol (860,6 min manat),sığorta (491,.0 min manat), digər (771,7 min 

manat), viza və qeydiyyat (33,8 min manat) xərclərinin ödənilməsinə yönəldilmiĢdir. 

2007-ci ildən bəri həyata keçirilən Dövlət Proqramında  nəzərdə tutulan aylıq 

xərclərin həcmində müəyyən qədər dəyiĢmələr olsa da, belə dəyiĢmələr xərclərin 

dinamikasına ciddi təsir göstərmir. 

Orta hesabla xaricdə təhsil hər il 1108 ABġ dolları xərc tələb edir. Bunlardan 570 

ABġ dolları yaĢayıĢ xərcləri (o cümlədən 468 ABġ dolları yataqxana xərcləri, 102 

ABġ dolları digər xərclər), 61,1 dolları Tədris vəsaitləri üzrə xərclər, 476,9 ABġ 

dolları isə gündəlik yemək xərcləridir.  

Cədvəl 2. 

Azərbaycandan olan  tələbələrin xarici ölkələrdə təhsili üzrə aylıq təqribi 

xərclər 
 

Təhsil haqqı 5000 

Viza və qəbul edən ölkədə təhsil alanların qeydiyyata alınması xərcləri 50 

YaĢayıĢ (yataqxana və digər) xərcləri (birildə) 6840 

Ġllik qida xərcləri bir ildə 5723 

Zəruri tədris ədəbiyyatı ilə təminat üzrə xərclər 733 

Tibbi sığorta xərcləri 300 

Ġldə bir dəfə qəbul edən ölkəyə gediĢ-gəliĢ xərcləri 450 

Cəmi xərclər (ABġ dolları) 19096 

 

Mənbə: Cədvəl Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  17 avqust 2012-ci il tarixli 

qərarına əsasən müəllif tərəfindən tərtib edilib. 
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Təhsil haqları illik hesablandığından və maksimum 15 min ABġ dolları (ABġ və 

Böyük Britaniuya) ilə 3 min ABġ dolları (Gürcüstan, Belarus, Ukrayna) arasında 

dəyiĢdiyindən orta hesabla ildə 5 min həcmində təxmin edilir. 

Hesablamalarda Viza xərcləri ġengen öllələri üçün 60 evro=80 ABġ dolları 

qədər nəzərdə tutulub. MDB ölkələrinə və Gürcüstan viza xərcləri nəzərdə tutulmayıb. 

Beləliklə, orta hesabla viza xərcləri 50 ABġ dolları qədər hesablanıb. Bir il üçün bu 

xərclərin orta hesabla 5 dollar həcmində olduğunu təxmin etmək olar.  

Tibbi sığorta xərcləri kimi illik 300 ABġ dolları hesablanıb. Bu rəqəm Azərbay-

canda fəaliyyət göstərən sığorta Ģirkətlərinin tərəfinə uyğun olaraq götürülüb.  

Cədvəlin təhlili göstərir ki,azərbaycanlı tələbələrin xarici ölkələrdə təhsil üzrə 

aylıq xərclərin 26,6%-i təhsil haqqı, 2,6%-i visa və qəbul edən ölkədə təhsil alanların 

qeydiyyata alınması, 35,8% -i yaĢayıĢ, təxminən 30%-i gündəlik qida , 3,8%-i zəruri 

tədris ədəbiyyatı ilə təminatı, 1.6%-i tibbi sığorta, 2,3%-i isə ildə bir dəfə qəbul edən 

ölkəyə gediĢ-gəliĢ xərcləri təĢkil edir.   

Azərbaycanın təhsil sahəsində əməkdaĢlığının səmərəliliyinin yüksəldilməsi isti-

qamətində hazırlanmıĢ təkliflərin tətbiqi bütövlükdə ali təhsil müəssisələrinin renta-

belliyinin artmasına və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin normal tənzimlənməsinə zəmin 

yaratmaqla bərabər, rəqabət qabiliyyətli iqtisadi sistemin formalaĢdırılması və davamlı 

inkiĢafın təmin edilməsi baxımından ölkənin müasir tələblərə cavab verən kadrlara 

ehtiyacının ödənilməsi, Azərbaycan gənclərinin ümumbəĢəri dəyərlər əsasında layiqli 

ali təhsil almaları üçün lazımi Ģəraitin yaradılması, istedadlı gənclərin dünyanın aparıcı 

ölkələrində təhsil almaq imkanlarının geniĢləndirilməsi prosesinin mütəĢəkkilliyini və 

səmərəliliyinin artırılmasını təmin edə bilər. 
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                                           Zamanova  Nəzakət, müəllim, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

ALĠ TƏHSĠL SĠSTEMĠNDƏ KEYFĠYYƏTĠN TƏMĠNATI 

 

Üç minilliyin insanı sürətli dəyiĢikliyə məruz qalır, texnoloji dövr adlandırılan 

XXI əsri təhsil əsri də adlandırırlar.Dövlətin iqtisadi, siyasi, mədəni  inkiĢaf  gücü, 

ölkədəki təhsil səviyyəsindən asılıdır.  ―Təhsil dövlət iĢi, içtimai  əmtəə, hakimiyyətin 

yetiĢdirdiyi məhsul, dövlətin öz xalqına göstərdiyi xidmət hesab olunur‖ (5, s.7). 

Dövrün  çağırıĢı, tələbi və diqqəti müasir dövrdə keyfiyyətli insan gücü yetiĢdi-

rən, elmi araĢdırma fəaliyyəti yürüdən və cəmiyyətin  əsas  inkiĢaf alqoritmlərini ifa-

də edən  universitetlərə yönəlir. 

Dünyada vahid təhsil modeli yoxdur, amma təhsilin keyfiyyətli,əlcatan və təhsilə 

çəkilən xərclərin dövlətdən asililiğının azaldılması demək olar ki, bütün ölkələrin 

baĢlıca istəyidir. 

ABġ, Qərbi Avropa,Yaponiya və digər  inkiĢaf etmiĢ ölkələrin təhsil sistemlərini 

incələsək görərik ki, sistemlər müxtəlif, məqsədlər eynidir: daha keyfiyyətli təhsil. 

Dünyada ali təhsildə baĢ verənləri göz önünə alsaq, əlbəttə Amerika təhsilinin  lider 

olduğunu görərik. ABġ-da məktəblərin və ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətini müəy-

yən edən və idarə edən ümumdövlət (federal) sturuktur yoxdur. Hər Ģtatın öz təhsil 

sistemi va təhsil müəssisəsi var. Universitetlər və kolleclər bazar iqtisadiy-yatında öz 

fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsində sərbəstdilər və inkiĢaf strategiyasını müstəqil 

seçirlər. Amerikada təhsilin uğurlarının səbəblərini təhlil edərkən,onun Avropa təhsil 

sistemi arasında fərqli xüsusiyyətlərin olduğunu görərik. Universitetlərin daxili 

qaydaları eynidir.ĠnkiĢafın əsas hərəkətverici qüvvəsi rəqabətdir. Müqayisə edilən 

tədris müəssisələrinin hamısı məĢhur professorlar və müəllimlər, elmi tədqiqatlar üçün 

pul vəsaitləri, istedadlı tələbələr içtimaiyyətin diqqəti uğrunda mübarizə edirlər. Av-

ropa universitetlərində tələbələrin tərkibi yalnız qəbul imtahanlarının nəticələri ilə 

müəyyən edilir. Ali məktəblərin rəhbərliyi əslində abituriyentlərin seçilməsi prosesinə 

təsir edə bilmir. Amerika ali məktəblərinin əsas məqsədi ən yaxĢı tələbələrin təhsilə 

cəlb edilməsidir. Cəlbedici etmək üçün yaxĢı tələbə üçün təhsil haqqından tamamilə 

azad edirlər. Amerika təhsil sisteminin idarə edilməsi Avropadakından fərqlidir. Mül-

kiyyət formasından asılı olmayaraq universitetə bir nəfər – prezident rəhbərlik edir. 

Qəyyumlar Ģurası vardır,prezident və müdiriyyət ona hesabat verir. Bir qayda olaraq 

tədris prosesi, abituriyentlərin qəbulu,elmi dərəcələrin verilməsi, tədqiqatlar, bütün bu 

məsələlər tədris müəssisələrinin alim və müəllimləri tərəfindən həll edilir. Lakin 

universitetin və ya kollecin fəaliyyətinə, inkiĢafına aid olan hər Ģey prezidentin və 

onun icra aparatının səlahiyyətindədir. Dekanlar, kollektivin rəyinə əsaslanır. Lakin 

Avropa universitetləri isə tamamilə Təhsil nazirliyindən və digər hökümət orqan-

larından asılıdır. Nəticədə rəqabət asanlıqla qarĢılıqlı xidmətlər əsasında əvəz edilir, 
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rəhbərliyin seçim sistemi isə onun zəifliyinə səbəb olur. Amerika ali məktəbləri tədrisə 

onun əhəmiyyətliliyinə, tələbə-müəllim səmimiyyətinə cox önəm verirlər. Etiraf etmək 

lazımdır ki, Avropa təhsili, Amerika təhsilinə həmahəng yaradılmıĢdır.  Kredit sistemi, 

azad mobillik, pilləli təhsil dərəcələrin tanınması keyfiyyətli təhsil, ömrüboyu təhsil, 

Bolonya təhsil sisteminin əsasını təĢkil edir. Bolonya təhsil sistemi 1999–cu ildə 

yaradılmıĢdır. Ölkəmiz bu prosesə 2005-ci ildə qoĢulmuĢdur. Xatırlatmaq yerinə 

düĢər, Xəzər Universiteti 1991-ci ildə kredit sistemini Avropadan 8 il əvvəl tətbiq 

etmiĢdir. Ali məktəbə müstəqilliyin, muxtariyyatın verilməsi rəqabətliliyin yaradıl-

masına, keyfiyyətin inkiĢafına təkan verən amillərdən biridir. 

Bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdədə  universitetlərə yönələn əsas gözlə-

ntilər: 

a) məzunlar əmək bazarında özlərinə iĢ tapa bilirlərmi? 

b) Dövlətə, cəmiyyətə yetərli keyfiyyət və kəmiyyətdə kadrlarla təmin edə bilir-

lərmi?  

Ali məktəb insan gücü yetiĢdirir və bilik istehsal edir. Ali məktəbin keyfiyyət 

səviyyəsi, onun müəyyən edilməsini kimlər necə ölçür? Bu vəzifəni öz üzərinə 

götürməık istəyan: 1)təhsil müəssisəsinin özü, 2)hökumət, 3)müstəqil və səlahiyyətli 

akkreditasiya agentlikləri. Ali məktəblərimizdə ciddi proqram üzrə daxili dəyərlən-

dirmə ilə məĢğul olanlar bu iĢdə peĢəkarlıqdan  cox uzaqdırlar,bundan baĢqa ali təhsil 

müəssisələrinin çoxunda bu proses həyata keçirilmir.Təhsil ocaqlarının özünü dəyər-

ləndirmədən sonra xarici dəyərləndirmənin tam müstəqil  olan akkredatisiya qurumları 

tərəfindən aparılması, ən cox rast gəlinən, ən məqsədə uyğundur.Bu qurum  ali mək-

təbdəki vəziyyət  haqqında peĢəkar fikir yürütməklə yanaĢı keyfiyyətin aparılması 

yolları barədə tövsiyyələr də verməlidir. Akkreditasiyanın vətəni olan Amerikanın 

zəngin təcrübəsi göstərir ki,dövlətin birbaĢa bu qurumda iĢtirakına ehtiyac yoxdur, 

dövlətin müdaxiləsi ancaq zərər verə bilər, keyfiyyəti ölçmək barədə dövlətin mono-

poliya yaratmaq cəhdi məsələnin ən pis həllidir. Keçid dövründə olan ölkələrdə məq-

səd və vəzifələrin aydın olmaması bu agentliklər tabeçiliyini dəyiĢdirir, yeni-yeni 

komissiyalar təĢkil olunur. Keyfiyyətin əldə edilməsinin klassik və prosedual qayda 

olan monitorinqi gözdən keçirək:                                     

1. Vəziyyəti  öyrənmək; 

2. Dataları toplamaq;    

3. Qiymətləndirmə. 



366 
 

 

Monitorinq bütöv, halqa Ģəkilində, bir-birindən ayrılmaz, bir-birini tamamlayan  

prosesdir. Onu həyata keçirərkən: 

- məqsədlilik; 

- planlılıq; 

- məhsuldarlıq; 

- daimilik; 

- obyektivlik; 

- bütövlülük; 

- uyğunluq; 

- açıqliq,aĢkarlıq; 

- dekorativlik. 

Bu funkisiyaların, heç biri diqqətdən yayınmamalıdır. Bundan baĢqa, xarici ölkə 

təcrübəsində ümumi təhsil müəssisələri üzrə SWOT (S:Strengths-üstünlüklər, 

W:Weaknesses-zəif cəhətlər, O:Oportunisties- fürsətlər,T:Theats-risklər və təhlükələr) 

təhlilin aparılması yolları mövcuddur. Burada təhsil müəssisələrinin güclü və ya zəif 

cəhətləri, yəni fürsətlər və risklər meydana çıxarılır. Beləliklə SWOT‖ mövcud vəziy-

yət‖ və‖ gələcək vəziyyət‖-in təhlilidir (6.s-9). 

Dataları 
toplamaq    

Qiymətləndirmə 

Vəziyyəti  
öyrənmək 
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Ali təhsil ocaqlarının inkiĢafının keyfiyyətini əngəlləyən bir sıra problemlər   

ortaya çıxır.  

2019–2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin bey-

nəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı 16 noyabr 2018-ci ildə təsdiq 

edilmiĢdir. Sənəddə təhsildə rəqabətlilik,insan kapitalının inkiĢafı,bilik iqtisadiyyatı-

nın yaradılması,  bir sözlə, təhsilin yüksək inkiĢafı üçün məqsəd hədəf müəyyən edil-

miĢ, həyata keçirməyin maliyyə mənbələri göstərilmıĢdir. Bütün qəbul edilən islahat, 

fəaliyyət proqramlarının nəticəsi, hesabatlılıq və məsuliyyətlilik prizmasında, nöqsan-

ların aradan götürülməsi sayəsində, keyfiyyətə nail olmaq olar. 

Müəllimlərdən tələb etdiyimizin qarĢılığında ,onlara lazım olan həyat Ģəraiti,bir 

sözlə istədikləri yaĢayıĢ Ģəraitini də yaratmalıyıq. Milli təhsil sisteminin XXI əsrin 

təhsilinə uyğun təlim və tədris qurulmalıdır. Eyni zamanda müxtəlif iqtisadi, siyasi, 

mədəni inkiĢaf səviyyəli ölkələrin təhsil sistemlərindən yenilik adına götürdüklərimizə 

cox diqqətlə yanaĢılmalıdır. XXI əsrin öyrəncisi dövrün dəyiĢikliklərini,tək beyin 

texnologiyası altında   deyil, insan olmanın daha bir yaxĢı Ģəkil alması sayəsində  əldə 

edə bilər.  
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MÜASĠR ġƏRAĠTDƏ TEXNĠKĠ - PEġƏ MƏKTƏBLƏRĠNĠN 

FƏALĠYYƏTĠ 

 

Müasir Ģəraitdə respublikamızda keyfiyyətli iĢçi qüvvəsinin formalaĢması prob-

leminin düzgün həll edilməsinin iqtisadiyyatın davamlı inkiĢafının aparıcı Ģərtlərindən 

olan əmək bazarının müvafiq tələblərinə uyğun kadr hazırlığının həyata keçirilməsi, 

insan resurslarının potensialından tam Ģəkildə və səmərəli istifadə edilməsidir. Bu 

nöqteyi nəzərdən respublikamızda son dövrlərdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siya-

sətin əsas hədəflərindən biri də fəhlə kadrlar hazırlığrının səmərəliliyinin yüksəldil-

məsi olmuĢdur. Belə ki, son dövrlərdə ölkəmizdə ardıcıl aparılan islahatlar iqtisadiy-

yatda bir sıra keyfiyyət dəyiĢikliklərinə səbəb olmuĢ və əmək bazarında iĢçi qüvvəsinə 

olan tələblər xeyli dəyiĢilmiĢdir. Ölkənin Ģəhər və rayonlarında yeni texnika və 

texnologiya ilə fəaliyyət göstərən müəssisələr açılmıĢ, qeyri neft sektorunun inkiĢafını 

təmin etmək sahəsində kompleks tədbirlər həyata keçirilmiĢ və bu proses davam 

etməkdədir. Eyni zamanda regionlarda sənaye məhəllələrinin və yeni istehsal sahələ-

rinin yaradılması, istehsal və emal müəssisələrinin açılması istiqamətində xeyli iĢlər 

görülmüĢ, əhalinin məĢğulluğunu təmin etmək məqsədilə yeni iĢ yerləri, müəssisələr 

və s. yaradılmıĢdır və bu sahədə daha geniĢ iĢlərin həyata keçirilməsi planlaĢdırlıb. 

Bununla əlaqədar ölkədə insan kapitalının inkiĢafı, müasir bilik və bacarıqlara yiyə-

lənmiĢ fəhlə kadrlar ehtiyyatının yaradılması artıq bir zərurətə çevrilmiĢdir. 

Ölkə Prezidenti Ġlham Əliyevin ―Azərbaycn Respublikasının Təhsil Nazirliyi 

yanında PeĢə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılması və fəaliyyətinin təmin  

edilməsi haqqında‖ 2016-cı il 20 aprel tarixli fərmanına əsasən Təhsil Nazirliyi yanın-

da PeĢə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi yaradılıb və Əsasnaməsi təsdiq edilib. Agent-

liyin əsas fəaliyyət istiqamətləri aĢağıdakılardan ibarətdir: 

- peĢə təhsilinin əmək bazarının tələblərinə fasiləsiz uyğunlaĢdırmaq məqsədi ilə 

əlçatan, səriĢtələrin inkiĢaflı və karyera yönümlü davamlı peĢə və təliminin həyata 

keçirilməsi;  

- ilk peĢə-ixtisas təhsili sahəsində peĢə hazırlığının səmərəliliyinin artırılması və 

rəqabət qabiliyyətli ixtisaslı kadrların hazırlanmasının təmin edilməsi; 

 - ilk peĢə-ixtisaslı təhsili müəssisələrinin maddi-texniki bazasının inkiĢafı; 

 - iĢəgötürənlərlə birgə dövlət-biznes əməkdaĢlığı çərçivəsində yeni proqramların 

həyata keçirilməsi;  

- qeyri-formal və informal üsullarla əldə edilmiĢ səriĢtələrin tanınması ilə bağlı 

metodikaların hazırlanması və tətbiqinin təmin edilməsi. 

Eyni zamanda ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Stra-

tegiyası‖na uyğun olaraq Nazirlər Kabineti tərəfindən Bakı və Gəncə Ģəhərləri üzrə ilk 

peĢə-ixtisas təhsili müəssisələri Ģəbəkəsinin rasionallaĢdırılması ilə bağlı qərarın da bu 

sahədə ciddi dönüĢ yaradacağını düĢünmək olar. Bu qərarın nəticəsində 32 peĢə təhsili 
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müəssisəsi rasionallaĢdırılaraq 13 peĢə təhsili mərkəzi yaradılıb. Təhsil Nazirliyi tərə-

findən yaradılan PeĢə Seçiminə Dəstək Sistemi (PSDS) portal (www.psds.edu.az) da 

bu sahədə müsbət addımlardan biri kimi dəyərləndirilməlidir. Bu həm Azərbaycan 

cəmiyyətində peĢə təhsilinə olan marağın daha da artırılmasına təkan verəcək, həm də 

orta məktəb Ģagirdlərinin peĢələrlə daha yaxından tanıĢ etməyə, Ģagirdləri bacarıq və 

maraq dairələrinə  uyğun olan peĢə sahələrinə istiqamətləndirməyə, məzunların iĢə-

götürənlərlə əlaqə qurmalarını təmin etməyə imkan yaradacaq. Nəticədə gənclərin 

məĢğulluğunu daha asan təmin etmək olacaq. Təbii ki, dövlətin həyata keçirdiyi bu 

tədbirlər də ölkədə məĢğulluğun təmin edilməsində peĢə təhsilinin rolunun əhəmiy-

yətindən xəbər verir. Ancaq bu iĢlərlə parallel olaraq, peĢə-ixtisas təhsil müəssisələri 

rəqabətə hazır olmalı və mövcud qanunvericilik çərçivəsində maddi-texniki bazaları-

nın gücləndirilməsi iĢinə əlavə təkan verməlidirlər. 

Avropada peĢə məktəblərini iqtisadiyyatın əsas gücü sayırlar. Qərb hökumətləri 

keyfiyyətli və təminatlı tədris üçün bütün imkanlardan yararlanırlar. Azərbaycanda bu 

təhsilin səmərəli olması və yeniyetmələrin ona maraq göstərməsi üçün peĢə məktəb və 

liseylərdə həm də öyrədilən ixtisas üzrə biznes qurmaq vərdiĢləri aĢılanmalıdır. ĠnkiĢaf 

etmiĢ ölkələrdə peĢə təhsilini seçənlər ixtisaslarına təkcə iĢəgirmə vasitəsi kimi bax-

mırlar. Onlar həm də yeni biznesə baĢlamaq üçün təhsili əldə edirlər. Yəni, ixtisasla 

biznes təhsili birləĢdirilir. Çünki sahibkarlara sadə iĢçi qüvvəsi yox, iĢ prosesində 

ortaya çıxan problemləri həll etməyi, qərar verməyi bacaran, social məsuliyyəti anla-

yan iĢçi lazımdır. Bu həm də peĢə məktəblərini bitirənlərin öz bizneslərini qurmalarına 

və beləliklə də məĢğulluğun təmin olunmasına Ģərait yaradar. 

Qeyd edək ki, Avropada peĢə məktəbləri iqtisadiyyatın əsas gücü sayılır. Buna 

görə də, Qərb hökumətləri keyfiyyətli və təminatlı tədris üçün peĢə məktəblərinin 

inkiĢafına hər cür Ģərait yaradır, və bunun üçün lazımi vəsait ayırır. Avropada hər il 

yeniyetmələrin ən azı 20-25 faizi peĢə təhsilinə yönəlir, Azərbaycanda isə bu rəqəm 10 

faiz civarındadır. Bunların böyük bir hissəsi məktəbdən çıxarılan, attestat almaq üçün 

məcburiyyətdən peĢə məktəblərinə üz tutanlardır. Hazırda respublikanın ilk peĢə-

ixtisas təhsili müəssisələrində 126 peĢə üzrə 23850 Ģagird təhsil alır. 2015-2016-cı il 

üzrə qəbul sayı 16990 nəfər olub: ―Ġlk peĢə ixtisas təhsilinin müddəti 1-3 ildir. Orta 

məktəb məzunlarının yalnız 11%-i peĢə təhsilinə müraciət edir. PeĢə təhsili məzun-

lardından 10-11%-i təhsilini davam etdirir. Dövlət peĢə-ixtisas təhsili müəssisələrində 

5507 nəfər çalıĢır ki, onlardan 3555-i rəhbər və mühəndis-pedaqoji, 1952-si qeyri-

pedaqoji iĢçilərdir‖. Qeyd edək ki, Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə son illər ilk 

peĢə-ixtisas təhsili müəssisələrinə müraciət edənlərin təxminən 15-16%-i hərbi xidmə-

tindən sonra, 9-10%-i və ya orta-ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olunmadıqdan 

sonra, 8-10%-i əvvəllər iĢ təcrübəsi olanlar, 2-3 %-i hazırda iĢləyənlər olub. Rəqəm-

lərdən göründüyü kimi, məktəbi bitirənlərin cəmi 6-7 %-i peĢə məktəblərinə üz tutur. 

Qərb ölkələrində isə bu rəqəm 20 faizdən az deyil. Eləcə də Qərbdə doqquzuncu sinfi 

bitirənlərin 20 %-i peĢə məktəbinə gedir. Azərbaycanda isə bu rəqəm 5-6 % təĢkil edir. 

Ölkəmizdə texniki peĢə təhsilinin inkiĢaf tarixinin təhlili göstəriri ki, bu təhsil 

pilləsi cəmiyyətin müxtəlif inkiĢaf mərhələlərində formalaĢaraq tarixi bir yol keçmiĢ 

və respublika iqtisadiyyatının bütün sahələrinin ixtisaslı fəhlə kadrlarına olan tələ-
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batının ödənilməsində əsas rol oynamıĢdır. Ölkəmizdə texniki-peĢə təhsili Ümummilli 

Liderimiz Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi illərdə daha sürətlə inkiĢaf 

etmiĢdir. Həmin dövrdə 100-dən artıq texniki peĢə məktəbi yaradılmıĢdır. Ötən əsrin 

80-ci illərində ölkəmizdə 185 texniki-peĢə məktəbi fəaliyyət göstəriridi ki, onlarda da 

109 min Ģagird təhsil alırdı. Respublikanın peĢə təhsili müəssisələrində 101 peĢə üzrə 

23146 Ģagird təhsil alır ki, onların da təlim tərbiyəsi ilə 6251 nəfər, o, cümlədən 4271 

nəfər mühəndispedaqoji iĢçi fəaliyyət göstərir. Respublikada fəaliyyət göstərən 107 

texniki-peĢə 27 təhsili müssisısinin 44 komplekslərdə, 45 uyğunlaĢdırılmıĢ binalarda, 

8-i cəzaçəkmə müəssisələrində yerləĢir. 

Texniki-peĢə təhsili məktəbləri ixtisaslı fəhlə kadrların hazırlanması ilə yanaĢı, 

ölkəmizdə icbari orta təhsilin müvəfəqiyyətlə həyata keçirilməsində də əhəmiyyətli rol 

oynayır. 

Müasir Ģəraitdə ölkəmizin social, iqtisadi və siyasi sahədə qazandığı nailiyyətlər 

gənclərin düzgün formalaĢdırılmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Hazırki gənclər 

daha məsuliyyətli anlarından qabiliyyətini, istəyini və gələcəyini düĢünərək peĢə və 

ixtisasını seçən sosial əhali qrupudur. 

Ġqtisadi müstəqilliyini təmin etmək istəyən ölkəmizin siyasi varlığı və iqtisadi 

dəyanətliyi, milli iqtisadiyyatın formalaĢması, onun kəmiyyət və keyfiyyətcə daha da 

artıtılması müasir, yeni təhsil sisteminin təĢkili ilə sıx əlaqdardır. 

Son illər aparılan təhlillər nəticəsində məlum olur ki, Azərbaycan Respublikası 

regionlarının sosial-iqtisadi; yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkiĢaf; kiçik və orta 

sahibkarlığın inkiĢafı; turizmin inkiĢafı üzrə və digər qəbul edilmiĢ Dövlət Proq-

ramlarında dövlətin sosial-iqtisadi sahələr üzrə nəzərdə tutulan siyasətlərin ardıcıl və 

tam həyata keçirilməsi, ölkədə sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatının formalaĢmasında 

əhəmiyyətli rol oynayaraq ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafında və əhalinin həyat səviy-

yəsinin yaxĢılaĢmasında, eləcə də yaĢayıĢ keyfiyyətinin zənginləĢməsində əhəmiyyətli 

rol oynamıĢ, xeyli sayda yeni məktəb binaları tikilib istifadəyə verilmiĢ, köhnə binalar 

müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq təmir edilmiĢ və mütərəqqi tədris avadanlıq-

ları, fənn laboratoriyaları və kompüterlə təmin edilmiĢ, milli ruhda yeni dərs vəsaitləri 

tərtib edilmiĢ, tədrisin keyfiyyətində və biliyin qiymətləndirilməsində ciddi dəyiĢik-

liklər baĢ vermiĢdir və s. Təhsil sahəsində, xüsusilə onun təməl daĢı hesab edilən 

ümumi təhsil mərhələsində əldə edilən yüksək uğurlara baxmayaraq, təhsil sisteminin 

əsas və son məqsədi olan gənclərin peĢə və ixtisasa yiyələnmək istəyi ilə ona nail 

olmaq imkanları arasında ciddi təzad yaranmıĢ, ödəniĢli təhsil sisteminin tətbiqi 

əhalinin istehlak xərclərinin tərkibində təhsil xərclərinin daha sürətlə artmasına səbəb 

olmuĢdur. 

Mövcud materialların təhlili göstərir ki, tam orta təhsil məktəblərinin əyani 

Ģöbələrini bitirən və atestat alanlarin sayı 2010-cu illə müqayisədə 2015-ci ildə 8,3 faiz 

,2017-ci ildə 1,7 faiz artdığı halda, ilk peĢə məktəblərinin tam orta təhsil bazasında, 

eləcə də orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrinin əyani Ģöbələrinə qəbul olunanların 

sayı müvafiq dövrlərdə daha sürətlə 13,0 və 27,1 faiz artmıĢdır (1, s.85, 117, 121, 

143). Qeyd etmək lazımdır ki, 2006-cı ildən baĢlayaraq, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Ġ.Əliyevin sərəncamı ilə 2007- ci ildə ilkin peĢə təhsilinin inkiĢafı (2007-
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2012-ci illərdə) və MəĢğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi (2007-2010-cu 

illərdə) üzrə təsdiq olunmuĢ Dövlət Proqramlarında nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata 

keçirilməsi nəticəsində tam orta məktəblərinin əyani Ģöbələrini bitirən və təhsil 

haqqında atestat alanların peĢə-ixtisas təhsili ilə əhatə olunması 2010-cu ildəki 54,7 

faizdən 2015-ci ildə 56,9 və 2017-ci ildə 68,3 faizə qədər artmıĢdır. Lakin buna 

baxmayaraq. 2011-2017-ci illərdə tam orta məktəbin əyani Ģöbəsini bitirən və təhsil 

haqqında atestat alan 581666 məzundan yalnız 359437 nəfəri və ya 61,8 faizi müxtəlif 

peĢə və ixtisasa yiyələnmək imkanı əldə etmiĢ, yerdə qalan isə peĢə və ixtisasa 

yiyələnmədən ya ev təsərrüfatlarında məskunlaĢmıĢ, ya da ailə müəssisələrində haqqı 

qismən ödənilən və ya ödənilməyən iĢlərdə valideyinlərinin ya da qohumlarının 

yanında fəaliyyət göstərmiĢlər. 

Halbuki təhsil haqqında qanunun 4-cü maddəsində ―...müstəqil və yaradıcı 

düĢünən vətəndaĢ və Ģəxsiyyət yetiĢdirmək,....nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən, 

müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis-kadrlar hazırlamaq,... təhsil alan-

ları ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq‖ Azərbaycan Respub-

likasında  təhsilin əsas məqsədidir. 

Bazar münasibətləri Ģəraitində gənclərin peĢə - ixtisasa yiyələnmək imkanlarının 

azalmasına , eləcə də ölkəmizdə təhsil sahələrində qeyri – dövlət təhsil müəssisələrinin 

formalaĢması və xüsusilə son illərdə onların sürətlə artması xeyli təsir göstərmiĢdir, 

2010 – 2011-ci tədris ilinin əvvəli ilə müqayisədə 2015-2016-cı tədris ilinin və 2017-

2018-ci tədris ilinin əvvəlinə qeyri-dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin sayı 

müvafiq olaraq 4,4 və 7,0 dəfə, onlarda uĢaqların sayı isə müvafiq illərdə 3,9 və 4,6 

dəfə, əyani ümumi təhsil müəssisələrinin sayı 35,3 və 64,7 faiz, onlarda Ģagirdlərin 

sayı 29,6 və 69,8 faiz artmıĢdır. 2010- 2011-ci tədris ilinin əvvəlinə fəaliyyət göstərən 

dörd qeyri-dövlət orta ixtisas təhsil müəssisəsindən 2014-2015-ci tədris illərinin 

əvvəlinə biri, 2017-2018-ci tədris ilinin əvvəlinə ikisi fəaliyyət göstərmiĢ,onlarda 

əyani mĢöbədə təhsil alan tələbələrin sayı 1256 nəfərdən müvafiq illərdə 2264 və 2445 

nəfərə qədər artmıĢdır. 

Qeyd edilən dövrlərdə qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrinin sayı 15-dən 13 və 

12-yə qədər azalsa da, onlarda əyani Ģöbədə təhsil alan tələbələrin sayı 2010-2011-ci 

tədris ilinin əvvəli ilə müqayisədə 2015-2016-cı tədris ilinin əvvəlinə 2772 nəfər 

artaraq 19520 nəfər, 2017- 2018-ci tədris ilinin əvvəlinə isə 3095 nəfər azalaraq 13653 

nəfər olmuĢ, qiyabi Ģöbələrində təhsil alanların sayi isə müvafiq dövrlərdə 2,8 və 4,5 

dəfə azalmıĢdı.Təhsil sahəsində baĢ verən bu dəyiĢikliklər əhalinin istehlak xərclərinin 

tərkibində təhsilə çəkilən xərclərin artmasına xeyli təsir göstərmiĢdir (2, s.32-42, 128, 

151). 

Müasir Ģəraitdə Respublikamızda texniki-peĢə təhsilinin inkiĢaf etdirilməsi, bazar 

iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun və əmək bazarında rəqabətə davamlı, yüksək 

ixtisaslı fəhlə kadrların hazırlanması istiqamətində bir sıra məqsədə uyğun tədbirlər 

həyata keçirilmiĢdir. 

Təcrübə göstərir ki, texniki peĢə təhsili sistemi bütövlükdə təhsil sisteminin əsas 

istiqamətlərindən olmaqla ölkənin sosial mənəvi və iqtisadi inkiĢafında insanların 

iĢtirakını təmin edir, onların ətraf mühitə təsir etmə imkanlarını artırır, gəncləri yeni 
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biliklərə sahib olmağa istiqamətləndirir. Qeyd etmək lazımdır ki, müstəqilliyimizin ilk 

illərində peĢə təhsilinə maraq, demək olar ki, azalmıĢdır. Lakin ölkəmizin sürətli 

inkiĢafı, yeni istehsal sahələrinin yaradılması, yeni iĢ yerlərinin açılması zavod və 

fabriklərin iĢə salınması, xarici ölkələrlə müĢtərək müəssisələrin yaradılması bu sahəyə 

də tədricən marağı artırdı. Texniki peĢə təhsilinin inkiĢafı üçün qəbul edilmiĢ dövlət 

proqramı ilə yanaĢı, ölkənin inkiĢafına xidmət edən digər proqramların icrası da bu 

sahənin inkiĢafına təkan verdi. Müasir Ģəraitdə texniki-peĢə təhsilinin inkiĢaf etdiril-

məsi, normativ hüquqi bazanın yeniləĢdirilməsi, təhsil müəssisələri Ģəbəkəsinin opti-

mallaĢdırılması, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə və əmək bazarında rəqabətə davamlı, 

yüksək ixtisaslı fəhlə kadrların hazırlanması sahəsində bir sıra məqsədəuyğun iĢlər 

yerinə yetirilmiĢdir. 

Müasir Ģəraitdə respublikamızda peĢə-ixtisas təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldil-

məsi və sənayenin ixtisaslı fəhlə kadrlarla təmin edilməsi üzrə aĢkar edilən nöqsanların 

aradan qaldırılması üçün aĢağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini məqsədəuyğun 

hesab edirik: 

1. Texniki-peĢə təhsilinin keyfiyyətinə dövlət nəzarətinin təkmilləĢdirilməsi üzrə 

təkliflərin hazırlanmasını həyata keçirmək; 

2.  Texniki peĢə təhsili sahəsində inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə mövcud olan təhsil 

texnologiyalarının öyrənilməsini və onun ölkəmizdə tətbiqini həyata keçirmək; 

3.  Ölkəmizdə dövlət büdcəsindən peĢə təhsilinə nəzərdə tutulan vəsaitin həcmi 

ni bir neçə dəfə artırmaq; 

4.   Respublikamızın peĢə məktəblərində tədris olunan ixtisasların sayını və 

adlarını yenidən müəyyənləĢdirmək, tez bir zamanda bütün tədris olunan ixtisaslar 

üzrə müasir dərslikər nəĢr etmək və bunun üçün əlavə vəsait ayırmaq;  

5. Ölkədə peĢə-ixtisas məktəbləri arasında rəqabət yaratmaq məqsədilə bəzilə-

rinin özəlləĢdirməyə çıxarılması məqsədəuyğun olardı. Ona görə ki, yalnız rəqabətli 

iqtisadi mühitdə peĢə məktəbləri keyfiyyətli kadr hazırlamağa nail ola bilər. Belə ki, 

əks təqdirdə peĢə təhsilinə nə qədər vəsait qoyulsa da istənilən nəticəyə nail olun-

mayacaq; 

6. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə olduğu kimi, respublikamızda da peĢə-ixtisas təhsilin 

daha səmərəli təĢkil olması və gənclərin ona maraq göstərməsi üçün peĢə məktəb və 

litseylərdə həm də öyrədilən ixtisas üzrə biznes qurmaq kimi vərdiĢləri aĢılanmalı və 

daim həyata keçiriməlidir. Ona görə ki, bu günkü sahibkarlara sadə iĢçi qüvvəsi yox, 

əmək prosesində qarĢıya çıxan problemləri həll etməyi, düzgün qərar verməyi bacaran, 

sosial məsuliyyəti baĢa düĢən iĢçi lazımdır. 

 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1. ARDSK. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət. Statistik məcmuə-2013. 

səh 85,117,121və 143. 

2. Azərbaycanda təhsil,elm və mədəniyyət, statistik məcmuə. Bakı. 2018. səh.32-

42,128 və 151. 
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Azərbaycan Kooperasiya Universiteti  

 

TƏHSĠL SĠSTEMĠNDƏ ĠNTELLEKTUAL KAPĠTALIN  

ĠNKĠġAFI VƏ ĠNNOVASĠYA ĠQTĠSADĠYYATININ FORMALAġMASI  

MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

Məlumdur ki, son illərdə ölkəmizdə iqtisadiyyatın bütün sahələrində həyata 

keçirilmiĢ köklü islahatlar iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsinə və artımın formalaĢ-

masına səbəb olmuĢdur. Təhsil sektoru da sosial sferanın baĢlıca sahələrindən biri ol-

maqla yanaĢı, bu islahatlara məruz qalmıĢ və əsaslı dəyiĢikliklərə fokuslanmıĢdır. Belə 

ki, bu sektorda fəaliyyətin ümumi nəticələri istehsal və idarəetmə proseslərinə tətbiq 

olunaraq sosial-iqtisadi səmərəliliyin təmin edilməsinə və ölkə üzrə makroiqtisadi 

göstəricilərin formalaĢmasına səbəb olmuĢdur. Ġqtisadi imkanların məhdud, tələbat-

ların isə sonsuz olduğu qlobal Ģəraitdə iqtisadi inkiĢaf təhsillənmənin təĢkili və bütöv-

lükdə təhsil sektorunun inkiĢafından asIlıdır. Mövcud iqtisadi Ģərait təhsildə intel-

lektual kapitalın inkiĢaf etdirilməsini və innovasiyalı fəaliyyətin formalaĢmasını tələb 

edir. Ġntellektual kapital məhsul istehsalı və xidmət göstərilməsində iĢtirak edən və 

müəyyən dəyər  yaradaraq əmək potensialını formalaĢdıran xüsusi mülkiyyət növüdür.  

Ġntellektual mülkiyyət anlayıĢı müxtəlif iqtsadi məktəblər və nəzəriyyələr baxı-

mından təhlil  edilmiĢ və ona aid müxtəlif mövqeler formalaĢdırılmıĢdır. Ġqtisadi lek-

sikonumuzda yeni olan intellektual kapital anlayıĢı beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın 

formalaĢmasının və transformasiya meyillərinin sürətlənməsinin xarakterik nəticə-

sidir. Qeyd edək ki, müstəqillik dövrümüzə qədər iqtisadi ədəbiyyatlarda bu anlayıĢ 

iĢlədilmir və onun yerinə iĢ qüvvəsi və əmək anlayıĢlarından istifadə olunurdu. 

Müəssisə və təĢkilatlarda insan kapitalının inkiĢafı bütövlükdə insan amilinin inki-

Ģafına və onun sosiallığının təmin edilməsinə istiqamətlənməlidir. Məlumdur ki, 

müasir  iqtisadi Ģəraitdə müəssisələr mənfəət əldə etmək və daim inkiĢaf etmək üçün 

rəqabət mübarizəsinə qoĢulurlar. Qlobal rəqabət mübarizəsində qalib gəlmək intel-

lektual kapitalın inkiĢafından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Ġntellektual kapitalın 

inkiĢafı müəssisələrdə innovasiyaların, intellektual və xüsusi biliklərin birləĢdirməsi 

zərurətini formalaĢdırır. Müəssisə və təĢkilatlarda intellektual kapitalın inkiĢaf etdiril-

məsi eyni zamanda investisiya meyllərinə də əsaslanmalıdır. Bu iĢçilərin əmək qabiliy-

yətinin artırılması və kapitalın qorunub saxlanılması ilə yanaĢı, mənfəətliliyin də təmin 

edilməsinə istiqamətlənməlidir. Çünki, ağıllı sahibkarlar baĢa düĢməlidirlər ki, onların 

fəaliyyətinin səmərəliliyi və inkiĢafı intellektual kapitalın inkiĢafından birbaĢa olaraq 

asılıdır.  

Ġqtisadçıların fikrincə, insan kapitalına investisiya yönləndirilməsi gəlirli və 

çevik olmaqla yanaĢı, keyfiyyət amilinin də təmin olunmasına birbaĢa xidmət edir. 

Bütün bunlar isə innovasiyaların tətbiqi və mənimsənilməsi, biliklər iqtisadiyyatının 

inkiĢaf etdirilməsi və ixtisasın artırılması yolu ilə əldə edilməlidir.  Son vaxtlar təhsilin 

ümumi məzmununda dəyiĢiliklər edilmiĢ və onun inklüzivliyinin təmin edilməsi 
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məqsədilə strateji inkiĢaf proqramları iĢlənib hazırlanmıĢdır. Buna bariz nümünə kimi 

Azərbaycan Respublikasında PeĢə təhsilinin və təliminin inkiĢafına dair Strateji Yol 

Xəritəsini misal göstərmək olar. Bu yol xəritəsində təhsil üzrə strateji hədəflər müəy-

yən edilmiĢ, bu hədəflərə çatmaq üçün konkret indikatorlar müəyyənləĢdirilmiĢ və 

bütövlükdə sistemdə bir sıra dəyiĢikliklərin edilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Bu dəyiĢik-

liklərin əsas məqsədləri aĢağıdakılardır:  

- Təhsilin bəzi aspektlərinə təĢkilat-iqtisadi baxımından yenidən nəzər yetirilməsi 

- Təhsildə rəqabətliliyin təmin edilməsi  

- Təhsil prosesinin iĢtirakçıları arasında münasibətlərin inkiĢaf etdirilməsi və s. 

   Müasir Ģəraitdə təhsil proses kompleks və fasiləsiz xarakter daĢımaqla aĢağı-

dakı məsələlər üzrə formalaĢdırılmalıdır:  

- Təhsil sahəsində tələbatın müəyyən edilməsi; 

- Təhsilin ümumi və strateji məqsədlərinin müəyyənləĢdirilməsi; 

- Təhsil proqamlarının büdcəsininin formaladırılması; 

- Müvafiq sahədə proqramın məzmununu müəyyən edilməsi;  

- Konkret təhsil metodunun və proqamların seçilməsi; 

- Təhsilin təĢkili;  

- Təhsildə bilik və bacarıqların artırılması; 

- Ümumi təhsil prosesinin səmərəliliyin qiymətləndirilməsi. 

Təhsildə unikal üsulların tətbiq edilməsi və mütəmadi yeniliklərdən faydalanma 

onun innovasiyalı iqtisadiyyatınformalaĢması meyillərindən xəbər verir.  

Təhsil sektorunda insan kapitalının inkiĢafı və innovasiyalı iqtisadiyyatın for-

malaĢması təhsil potensialının formalaĢması və inkiĢafından əhəmiyyətli dərəcədə 

asılıdır.  

Təhsil potensialı anlayıĢı sosial-iqtisadi kateqoriya olmaqla yanaĢı, əhali və iĢçi 

qüvvəsinin illər ərzində formalaĢdırdığı təhsilin kəmiyyəti əsasında ifadəsini əhatə 

edir. ĠĢçinin intellektual inkiĢafı, iĢ keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılması xeyli dərə-cədə 

onun fasiləsiz inkiĢafı, ―fasiləsiz təhsil konsepsiyası ilə bağlıdır‖.[2, s.362] Ġstehsal və 

əmək prosesinin təkrarı və fasiləsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə ―fasiləsiz olaraq 

təhsillənmə təĢkil edilməlidir‖. Deyilənləri ümumiləĢdirərək təhsil sektorunda intellek-

tual kapitalın inkiĢafı və innovasiyalı  iqtisadiyyatın formalaĢması məqsədilə aĢağıda-

kıları prioritet istiqamət kimi müəyyənləĢdirmək olar: 

- Respublikanın ali və orta-ixtisas təhsili  müəssisələrində mövcud dövrün tələb-

lərinə cavab verən və aktuallığı ilə seçilən ixtisasların formalaĢdırılması; 

- Təhsildə kreativ ideyaların və innovativ texnologiyaların tətbiqinin sürətlən-

dirməsi;  

- Təhsildə stimullaĢdırıcı tədbirlərin təĢkili;  

- Təhsil sektorunda sağlam rəqabətin formalaĢdırılmasının sütələndirilməsi; 

- Təhsil və elmi–tədqiqat müəssisələrində əldə edilmiĢ elmi nəticələrin istehsal və 

idarəetmə proseslərinə tətbiqinin sürətləndirilməsi; 

- Təhsil müəssisələri ilə elmi – tədqiqat müəssisələrinin fəaliyyətinin qarĢılıqlı 

olaraq əlaqələndirilməsi; 
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- Təhsil, və elmi tədqiqat müəssisələri ilə istehsal müəssisələrinin də fəaliyyətinin 

qarĢılıqlı olaraq əlaqələndirilməsi; 

- Təhsilin inkiĢafında beynəlxalq təcrübədən yararlanmaq, təhsilin inkiĢafı istiqa-

mətində  beynəlxalq səviyyədə iqtisadi əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirmək və təcrübə müba-

diləsini formalaĢdırmaq; 

- Təhsil – Elm – Ġstehsal – Bazar zəncirini formalaĢdıraraq iqtisadiyyatın inkiĢa-

fını təmin etmək. 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1. Azərbaycan Respublikasında peĢə təhsilinin inkiĢafına dair strateji yol xəritəsi 

Pdf. Bakı – 2016. 

2. T.Quliyev ―Ġnsan resurslarının idarəedilməsi‖ Dərslik, 828 s. Bakı-2013. 

 

 

Məmmədova Yeganə, müəllim, 

                             Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti                                                  

                                            

ALĠ TƏHSĠL: MƏQSƏDLƏR, VƏZĠFƏLƏR VƏ PERSPEKTĠVLƏR 

 

Bütün dövrlərdə cəmiyyətin tərəqqisi bilavasitə təhsilin inkiĢafından və onun 

əhəmiyyətinin düzgün qiymətləndirilməsindən asılı olmuĢdur. Cəmiyyətin tələbatı 

təhsilin inkiĢafını sürətləndirmiĢ, elmi və texnoloji nailiyyətlər isə təhsil sistemi 

qarĢısında həlli vacib olan daha mürəkkəb vəzifələr qoymuĢdur. QloballaĢmanın geniĢ 

vüsət aldığı hazırkı mərhələdə, informasiya cəmiyyətində sosial-iqtisadi fəaliyyət 

sahələrindəki rəqabətin gücləndiyi, habelə təbii resursların tədricən tükəndiyi bir 

vaxtda təhsilin rolu artmaqdadır. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı XXI əsri ―təhsil əsri‖ 

elan etmiĢdir. Yüksək intellektə malik insan kapitalının formalaĢmasında, davamlı 

inkiĢafa zəmin yaradan güclü iqtisadiyyatın qurulmasında xüsusilə ali təhsilin rolu 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müasir dünyada hər bir ölkənin uğurlu gələcəyi həmin 

ölkədə təhsilin səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Təcrübə göstərir ki, təbii sərvətlərin 

bolluğu dövlətin inkiĢafının əsas göstəricisi deyil, baĢlıcası, bu sərvətlərin cəmiyyətin 

hərəkətverici qüvvəsi olan insan kapitalına çevrilməsini təmin etməkdir. 

XXI əsrdə təhsil insan fəaliyyətinin ən mühüm sahələrindən birinə çevrilir. Bu 

sahədə əldə olunmuĢ nailiyyətlər mühüm sosial və texnoloji dəyiĢikliklərin bünöv-

rəsində durur. Bütün ölkələrdə, o cümlədən müstəqil Azərbaycan Respublikasında 

təhsilə, onun inkiĢafına xüsusi diqqət yetirilməsi, onun strateji əhəmiyyət daĢıyan bir 
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sahə kimi götürülməsi də təhsilin cəmiyyətin həyatında oynadığı rol ilə, ölkə əhalisinin 

böyük bir hissəsinin mənafeyi ilə bilavasitə sıx bağlılığı ilə əlaqədardır.  

Ölkə rəhbərliyi səviyyəsində qəbul olunan dövlət proqramları, konsepsiya və 

strategiya xarakterli sənədlər, onların əməli icra olunması elmi üçbucağa – ―nəzəriyyə, 

ideologiya və texnologiya‖ya əsaslandığına görə ölkəmizin ictimai həyatının bütün 

sahələrində məqsədyönlü inkiĢaf əldə edilmiĢdir. Tam əminliklə demək olar ki, 

―Azərbaycan - 2020: gələcəyə baxıĢ‖ inkiĢaf konsepsiyası‖nın nəzəri, ideoloji və 

texnoloji istiqamətləri geniĢ və sistemli Ģəkildə hazırlanıb. Konsepsiyada müasir 

dünyada hər bir ölkənin uğurlu gələcəyi həmin ölkədə elmin və təhsilin səviyyəsi ilə 

müəyyən olunması xüsusi qeyd olunur [2].   

―Azərbaycan 2020: Gələcəyə BaxıĢ‖ konsepsiyasının təhsillə bağlı ana xəttinə 

uyğun olaraq, 2013-cü ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərən-

camı ilə ―Azərbaycan Respublikasında Təhsilin ĠnkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ 

qəbul edilmiĢdir [3].  Strategiya Azərbaycan Respublikasında, keyfiyyət nəticələri və 

əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan, səriĢtəli müəllim və 

təhsil menecerlərinə, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik təhsil 

sisteminin yaradılması üçün beĢ strateji istiqamətdə geniĢmiqyaslı tədbirləri nəzərdə 

tutur: 

Birinci strateji istiqamət səriĢtəyə əsaslanan Ģəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun 

yaradılmasına yönəlmiĢdir və təhsilin məktəbəqədər, ümumi, ilk peĢə-ixtisas, orta 

ixtisas və ali olmaqla, bütün pillələri üzrə kurikulumların inkiĢafı kimi vacib hədəfi 

əhatə edir. 

Ġkinci strateji istiqamət təhsil sahəsində insan resurslarının müasirləĢdirilməsini 

nəzərdə tutur. Bu istiqamət innovativ təlim metodlarını tətbiq edən, təhsilin məzmunu-

nun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən səriĢtəli təhsilverənin formalaĢdırılmasına 

xidmət edir və özündə təhsilverənlərin peĢəkarlığının yüksəldilməsi, təhsilalanların 

nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni sistemlərin qurulmasını, təhsilalanların 

istedadının aĢkar olunması və inkiĢafı ilə bağlı, habelə xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar 

üçün inklüziv təlim metodologiyasının yaradılmasını ehtiva edir. 

Üçüncü strateji istiqamət təhsildə nəticələrə görə cavabdeh, Ģəffaf və səmərəli 

idarəetmə mexanizmlərinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu istiqamət təhsil sistemində 

tənzimləmə və idarəetmənin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında müasirləĢdirilməsi, 

təhsil müəssisələrində nəticəyönlü və Ģəffaf idarəetmə modelinin, təhsilin keyfiy-

yətinin təminatı və idarə olunması üzrə yeni məlumat və hesabat sistemlərinin yaradıl-

ması kimi hədəfləri əhatə edir. 

Dördüncü strateji istiqamət müasir tələblərə uyğun və ömür boyu təhsili təmin 
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edən təhsil infrastrukturunun yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu istiqamət təhsil müəs-

sisələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyaları əsaslı təlim metodologiyasına 

uyğun infrastrukturun yaradılması, təhsil müəssisələri Ģəbəkəsinin rasionallaĢdırılması, 

distant təhsil, istedadlı və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uĢaqlar üçün təhsil və inkiĢaf, 

yaĢlıların təhsili, peĢə-ixtisas və təhsil məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri göstərən 

regional universal mərkəzlərin, müasir təminatlı peĢə-tədris mərkəzlərinin və kom-

plekslərinin qurulması, kampusların yaradılması kimi tədbirləri ehtiva edir. 

BeĢinci strateji istiqamət Azərbaycan Respublikasında iqtisadi cəhətdən dayanıq-

lı və dünyanın aparıcı təhsil sistemlərinin standartları ilə eyni səviyyəyə uyğun təhsil 

sisteminin maliyyələĢdirilməsi modelinin qurulmasıdır. Bu istiqamət, o cümlədən 

müxtəlif mənbələrdən istifadə olunmaqla təhsili maliyyələĢdirmə mexanizminin 

təkmilləĢdirilməsini, təhsil müəssisələrinin adambaĢına maliyyələĢdirilməsinə keçidi, 

ödəniĢli təhsil xidmətlərinin göstərilməsinin dəstəklənməsini, Təhsilin ĠnkiĢafı Fondu-

nun yaradılmasını nəzərdə tutur. 

Azərbaycan ölkə daxilində ali təhsil standartlarını təkmilləĢdirmək yönündə 

iĢlərin görülməsi ilə yanaĢı ölkə prezidenti tərəfindən gənclərin xaricdə təhsilinə də 

ciddi diqqət ayrılmaqdadır. Neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi strategiyasına 

uyğun olaraq Azərbaycan dövləti gənclərin dünyanın aparıcı ali təhsil müəssisələrində 

təhsilini maliyyələĢdirməyə baĢlayıb və bu məqsədlə ayrıca dövlət proqramı qəbul 

edilib. Azərbaycan Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ 

―2007–2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 

Proqramı‖ qəbul olunmuĢdur. Bu proqram çərçivəsində Azərbaycan gəncləri Avstra-

liya, Cənubi Koreya, Çin, Malaziya, Sinqapur, ABġ, Almaniya, Fransa, Niderland 

Norveç, Ġsveç, Finlandiya, Ġtaliya, Belçika və Böyük Britaniya kimi inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrə təhsil almağa göndərilir. 

Eyni zamanda ―2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil 

sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı‖nın qəbul olunmasında əsas məqsəd 

ölkənin ali təhsilinin Avropa təhsil məkanına inteqrasiyası, onun məzmununun Bolon-

ya prosesinin prinsiplərinə uyğun qurulması, cəlbedici və rəqabət qabiliyyətliliyinin 

təmin edilməsi, ölkə iqtisadiyyatının inkiĢaf tələblərinə uyğun ali təhsilli kadrlara 

yaranan tələbatın ödənilməsi, habelə informasiya cəmiyyətinin və biliklərə əsaslanan 

iqtisadiyyatın tələblərinə uyğun olaraq kadr potensialının yaradılması, əhalinin müasir 

tələblərə cavab verən ali təhsil almaq imkanlarının təmin edilməsi üçün iqtisadi və 

sosial baxımdan səmərəli ali təhsil sisteminin formalaĢdırılmasıdır [5].   

Hal hazırkı dövrdə ali təhsil müəssisələrində ―müəllimlərin qiymətləndirmə 

sistemi‖ tətbiq edilir. ABġ universitetlərində bu sistem 1920-ci ildən tətbiq edilir və bu 
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sistemin 3 əsas funksiyası mövcuddur: 

1. Ġnformasiya funksiyası – tədris kurslarının keyfiyyətini xarakterizə edir, tədris 

prosesi, tədris kursları və tələbələrin ixtisaslaĢması mövzusunda dolğun məlumat 

hazırlanır, bu isə öz növbəsində rektorata optimal qərarların hazırlanmasında yardımçı 

olur; 

2. Motivasiya funksiyası – tələbələr tərəfindən müəllimlərin qiymətləndirilməsi 

haqqında açıq informasiya məlumatı müəllimləri öz üzərində daha da məsuliyyətlə 

iĢləməyə məcbur edir və dərsə çox hazırlıqlı gəlməsinə yardımçı olur; 

3. StimullaĢdırıcı funksiya – ali məktəbin rəhbərliyi ilə müəllimlər arasında 

bağlanacaq müqaviləyə təsir göstərir. 

Təhsil prosesi həyata keçirilən müddətdə elə demokratik Ģərait yaradılmalıdır ki, 

tələbələr müəllimə qarĢı münasibətlərini onun özünə və tədris prosesinin təĢkilat-

çılarına bildirmək (məlumat vermək) imkanı olsun. Müəllimin tələbələr tərəfindən 

qiymətləndirilməsi ilə eyni vaxtda müəllimin iĢinə nəzarət edən ali məktəb qurum-

larının da müəllim haqqında rəyinin nəzərə alınması məqsədəmüvafiq olar. Bu halda 

müəllim haqqında subyektiv rəy bildirən tələbələrin həmin müəllimlə münasibətlərinin 

tənzimlənməsi üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirilə bilər.  

 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 4 may tarixli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikasında 2009–2015-ci illərdə elmin inkiĢafı üzrə 

Milli Strategiya‖ proqramı. 

2. ―Azərbaycan - 2020: gələcəyə baxiĢ‖ inkiĢaf konsepsiyası. 29 dekabr 2012-ci 

il.   

3. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası. Bakı, 

24 oktyabr 2013-cü il. 

4. ―Təhsil haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli 

qanunu.   

5. 2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində 

islahatlar üzrə Dövlət Proqramı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 22 

may tarixli sərəncamı. 
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SĠNQULYAR HƏYƏCANLANMIġ PARABOLĠK TƏNLĠK ÜÇÜN SƏRHƏD 

MƏSƏLƏSĠNĠN HƏLLĠNĠN ASĠMPTOTĠKASI 

 

    {     |           } düzbucaqlı oblastında aĢağıdakı sərhəd mə-

sələsinə baxılır: 

    
  

  
   

 

  
(
  

  
*
 

  
   

   
  

  

  
                               

 

  |                                                                         
 

 |     |                                                                 
 

Burada     –kiçik parametr, p=2k+1, k- ixtiyari natural ədəd,  = const   0, 

          - verilmiĢ kifayət qədər hamar və  

 
         

  
                                                        

 

Ģərtini ödəyən funksiyadır. 

 Kiçik parametrin hər bir qeyd olunmuĢ qiymətində (1) – (3) sərhəd məsələsinin 












)1,0(;,0

1

1
1

p
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WTL


 fəzasından olan yeganə həlli vardır. Aydındır ki,            

olduqda (1)-(3) məsələsi yalnız trivial həllərə malikdir. Ona görə də fərz edək ki, 

         funksiyası  
 

                                                                                
Ģərtini də ödəyir. 

  Bu iĢdə məqsəd (1)-(3) sərhəd məsələsinin ümumiləĢmiĢ həllinin kiçik parametrə 

nəzərən tam asimptotikasının qurulmasıdır. 

 Qeyd edək ki,          funksiyası   dəyiĢənindən həm xətti, həm də qeyri-xətti 

asılı ola bilər. Xətti asılılıq olduqda 

  

                                                                  
 

götürülür. 

 (1)-(3) sərhəd məsələsinin həllinin asimptotik ayrılıĢını almaq üçün iki iterasiya 

prosesi aparılır. Birinci iterasiya prosesində (1) tənliyinin təqribi həlli 
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  ∑    

 

   

 

 

Ģəklində axtarılır.              funksiyaları 

 
   

  
  

  

  
                                                                

   
    

  
  

  

  
 
         

   

                                                

 

diferensial tənliklərinin həlləri kimi təyin edildikdə   funksiyası 

 

                                                                                       
 

tənliyini ödəyir. Burada                  ilə              funksiyaları və 

onların törəmələrindən asılı olan məlum funksiyalar iĢarə olunmuĢlar. 

 (7), (8) diferensial tənliklərinin 

  

  |           |                                                                        
 

    |           |                                                                      
 

sərhəd Ģərtlərini ödəyən həlləri axtarılır. AĢağıdakı təklif doğrudur. 

 Lemma. Fərz edək ki,               (D          və (4),(5) Ģərtləri 

ödənilir.          funksiyası u dəyiĢənindən xətti asılı olduqda 

 

        

        
|
    

                                                             

 

         funksiyasının u dəyiĢənindən asılılığı qeyri-xətti olduqda 

 

        |       
          

            
|
    

                                             

 

             Ģərtləri ödənilir. Onda (7), (10) sərhəd məsələsinin yeganə həlli 

vardır, bu həll üçün                  və  
 

         

        
|
    

                                                     

 

Ģərtləri ödənilir. 

 Bu lemmanın isbatı M.M.Səbzəliyevin [ ] iĢində verilmiĢdir.  
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              funksiyaları xətti (8) diferensial tənliklərinin (11) sərhəd 

Ģərtlərini ödəyən həlləri kimi lemma1-ə əsasən təyin edilirlər.  

 Bu qayda ilə qurulan   funksiyası (9) tənliyini ödəməklə yanaĢı (10) və (11) 

sərhəd Ģərtlərinə əsasən  

 

 |                  |                                          
 

sərhəd Ģərtlərini də ödəyir. Lakin   funksiyası (3)-də x=1 üzərində olan sərhəd Ģərtini 

ödəməyə bilər. Ona görə də itən bu sərhəd Ģərtinin ödənilməsini təmin etmək məqsədi 

ilə  =1 sərhəddi yaxınlığında sərhəd zolaq tipli elə  

 

       ∑    

   

   

 

 

funksiyası qurulmalıdır ki,    V cəmi 

 
      |                                                            (16) 

 

sərhəd Ģərtini ödəsin. Bunun üçün əvvəlcə x=1 yaxınlığında t=t, 1- =  τ düsturları 
üzrə yeni lokal koordinatlara keçib    operatorunun     τ) koordinatlarında kiçik para-
metrə nəzərən yeni      ayrılıĢı yazılır. V funksiyası  

 

                =0                                                                
 

tənliyinin həlli kimi axtarıldıqda naməlum              funksiyalarını təyin etmək 

üçün aĢağıdakı diferensial tənliklər alınır: 

 

 

  
(
   
  

*
 

 
    
   

  
   
  

                                                                

 
 

  
*      

   

  
++ 

   

  
                                                

 

Burada         (
   

  
)
   

   iĢarə olunmuĢdur. (16)-dan alınır ki, (18), (19) 

diferensial tənliklərinin aĢağıdakı sərhəd Ģərtlərini ödəyən həlləri qurulmalıdır: 

 

  |               
    

                                                        

 

Burada i=0,1,...,n olduqda                  və i=n+1 olduqda           iĢarə 

olunmuĢdur. 

 Ġsbat edilir ki, (18) diferensial tənliyinin j=0 olduqda (20)-dən alınan sərhəd 

Ģərtlərini ödəyən yeganə həlli vardır və bu həll üçün  
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(|     | |      |   |  
       |)                        

 

qiymətləndirilməsi doğrudur.  

 Burada         , k=0,1,...,2n+2  olmaqla,      
               öz arqu-

mentlərinin elə polinomudur ki, bu polinomun sərbəst həddi sıfra bərabərdir, qalan 

əmsallarından isə heç olmazsa biri sıfırdan fərqlidir. (19) diferensial tənliklərinin (20)-

dəki müvafiq sərhəd Ģərtlərini ödəyən həlləri üçün də (21)-ə oxĢar Ģəkildə olan 

qiymətləndirmələr doğrudurlar. 

 QurulmuĢ bütün    funksiyaları hamarlayıcı funksiyalara vurulur və alınan yeni 

funksiyalar üçün əvvəlki    ; j=0,1,...,n+1 iĢarələri saxlanılır. Hamarlayıcı funksiyalar 

hesabına V funksiyası  =0 olduqda sıfra çevrildiyi üçün (15)-dəki ikinci sərhəd 

Ģərtindən alınır ki,     cəmi (16) Ģərtindən əlavə 

 

     |                                                                        
 

sərhəd Ģərtini də ödəyir. (15)-dəki birinci sərhəd Ģərtinə əsasən     cəminin həm də  

 

     |                                                                      
 

sərhəd Ģərtini ödəməsi üçün bütün    ; j=0,1,...,n+1funksiyaları t=0 olduqda sıfra 

çevrilməlidirlər. Ġsbat edilir ki, F(t, ,u) funksiyası 
 

  
          

   
|
   

                                                           

 

Ģərtini ödədikdə (23) sərhəd Ģərti də ödənilir. 

 (1)-(3) sərhəd məsələsinin dəqiq həlli ilə qurulan  ̃       təqribi həll ara-

sındakı fərqi     ̃    ilə iĢarə edib, z-i qalıq həddi adlandıraq. Onda buradan alınır 

ki, (1)-(3) sərhəd məsələsinin həllinin kiçik parametrə nəzərən asimptotik ayrılıĢı 

  

  ∑     ∑      

   

   

 

   

                                                         

                         

Ģəklindədir. (25) bərabərliyinin asimptotik ayrılıĢı göstərdiyini riyazi əsaslandırmaq 

üçün bu bərabərlikdə iĢtirak edən z funksiyasını qiymətləndirmək lazımdır. 

 Ġsbat olunur ki, z funksiyası üçün aĢağıdakı qiymətləndirmə doğrudur: 

 

∫       ∫∫(
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       ∫∫          
    

 

 

 

 

 

                                                         

 

Buradakı           sabitləri   –dan asılı deyillər.  

ĠĢdə alınan nəticələr aĢağıdakı təklif Ģəklində yekunlaĢdırılmıĢdır.  

Teorem. Fərz edək ki,               (         )              Ģərtləri 

və         funksiyası u dəyiĢənindən xətti asılı olduqda (12), qeyri-xətti asılı olduqda 

isə (13) Ģərti ödənilir. Onda (1)-(3) sərhəd məsələsinin həlli üçün (25) asimptotik ayrılıĢı 

doğrudur, bu ayrılıĢdakı    –funksiyaları birinci iterasiya prosesində təyin olunurlar,   -

funksiyaları  =1 yaxıllığında sərhəd zolaq tipli funksiyalar olub, ikinci iterasiya pro-

sesində təyin edilirlər, z-qalıq həddidir və onun üçün (26) qiymətləndirilməsi doğrudur. 

 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1. Sabzaliev M.M. On asymptotics of solution of thr boundary value problem for 

sinqularly perturbed nonlinear parabolik equation with corner parabolic boundary layer. 

Transactions of NAS of Azerbaijan, iss, math., mech., 2006, v.26, №7, pp.115-124. 
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RĠYAZĠ MODELLƏRĠN PARAMETRLƏRĠNĠN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

ÜÇÜN ƏN KĠÇĠK KVADRATLAR VƏ MAKSĠMAL DOĞRUYA OXġARLIQ 

ÜSULLARI HAQQINDA 

 

Statistik qiymətləndirmə nəzəriyyəsinə əsasən qiymətləndirmənin keyfiyyəti 

onun meylsizlik, tutarlıq, effektivlik xassələrinin olması ilə müəyyənləĢdirilir. 

Paramterin qiymətləndirilməsi o zaman meylsiz hesab olunur ki, onun riyazi 

gözləməsi qiymətləndirilən parametrə bərabər olsun. 

Paramterin qiymətləndirilməsi o zaman tutarlı hesab olunur ki, müĢahidələrin 

sayı artdıqda ehtimala görə qiymətləndirilən parametrə yığılsın. 

Parametrin qiymətləndirlməsi o zaman effektiv hesab olunur ki, o eyni n  həcmli 

seçimi verilənlərə nəzərən hesablanmıĢ bütün mümkün meylsiz qiymətləndirmələr 

içərisində ən kiçik dispersiyaya malik olsun. 

Parametrlərin qiymətləndirilməsində əsasən Ən Kiçik Kvadratlar Üsulu (ƏKKÜ) 

və Maksimal Doğruya-oxĢarlıq (MDOÜ) üsulundan istifadə olunur. Modelin xətası t  

müəyyən Ģərtləri ödədikdə bu üsullarla alınmıĢ parametrlərin qiymətləndirilmələri 
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meylsizlik, tutarlıq, effektivlik xassələrini ödəyir. Ona görə də parametrlərin qiymət-

ləndirilmələrini aldıqdan sonra qiymətləndirməni effektivliyinə inanmaq üçün qeyd 

olunan Ģərtləri yoxlamaq lazımdır. Əgər bu Ģərtlər ödənilmirsə, onda modeli uyğun 

olaraq korrektə etmək lazımdır. Modelin t  xətaları üzərinə qoyulan Ģərtlərin ödə-

nilməməsinin səbəbləri modeldə ciddi faktorların nəzərə alınmaması, modelin gös-

təriliĢinin düzgün seçilməməsi ola bilər. 

Riyazi statiskada ƏKKÜ-nun mahiyyəti ondan ibarətdir ki. əgər təsadüfi kə-

miyyətin paylanma qanunu və ya paylanma sıxlığı məlumdursa, lakin bu paylan-

maların parametrləri məlum deyilsə, onda seçimi verilənlərlə parametrlərin fərqinin 

kvadratları cəminin minimallaĢdırılması Ģərtindən parametrlərin seçimi verilənlərə nə-

zərən qiymətləndirilməsi tapılır. Bu üsulun tətbiqində seçimi verilənlərin paylanma qa-

nununun verilməsinə ehtiyac olunur. Ġlk olaraq üsul normal səhvli verilənlərin ema-

lında tətbiq edilib. Sadə bir parametr halında  2,0,  Ny iii   tipli verilənlər 

üçün   kəmiyyətinin qiymətləndirilməsi MDOÜ ilə edilir. Normal paylanmanın həqi-

qətə oxĢarlıq funksiyası belə olur:  
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  parametrdən asılı funksiya minimum qiymət aldıqda həqiqətə 

oxĢarlıq funksiya maksimum qiymət alır. Əgər   parametrinə heç bir əlavə Ģərt 

qoyulmasa, onda ƏKKÜ ilə alınmıĢ qiymətləndirmə MDOÜ qiymətləndirməsi ilə üst-

üstə düĢür: y . 

 Ġndi tutaq ki, y  dəyiĢmə qanunu ),( xfY   funksional asılılığı ilə təsvir 

olunan müəyyən iqtisadi göstəricidir. Burada  n ,...,1  parametr, x -çoxölçülü 

determini dəyiĢəndir. Tutaq ki, i -ci müĢahidə nəticəsində ),( ixf   funksiyasının i  

təsadüfi səhvlərlə iy  qiymətləri alınmıĢdır: iii xfy   ),( . 

n ,...,1  parametrlərinin ),(),...,,( 11 nn yxyx  müĢahidələrinə nəzərən qiymət-

ləndirmələrini tapaq. Approksimasiya edən funksiyanın n ,...,1  parametrləri elə 

seçilir ki, 
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(2) 

 

cəmi minumum qiymət alsın. Tutaq ki, müĢahidələr zamanı ölçmələr asılı və səhvlər 

normal qanunla paylanmıĢdır: ii yN  ),0( 2  kəmiyyəti ),( ixf   sabit kəmiyyə-

tinin və i  təsadüfi kəmiyyətinin cəmi kimi normal qanunla paylanır: 

 .),,( 2 ii xfNy   

iy -nın paylanma sıxılığı isə  



386 
 

 
 

.
2

1
,

2

2

2

),(








ii xfy

i ey





                                       

(3) 

 MüĢahidə olunan nyy ,...,1  qiymətlərinin həqiqətə oxĢarlıq funksiyası belə olur:  
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(4) 

 Buradan isə alırıq ki, ),( yL  funksiuası   dəyiĢdikdə o zaman maksimum 

qiymət alır ki, 
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minimum qiymət alsın. 

 Baxılan məsələ belə bir riyazi proqramlaĢdırma məsələsinə gətirilir: elə ̂  

qiymətini tapmaq lazımdır ki, bu qiymətlərdə 
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(6) 

kvadratik forma minimallaĢdırılsın. )ˆ,...,ˆ,ˆ(ˆ
21 n   nöqtəsi )(nT  statiskasının 

minimum nöqtəsi olduqda, minimum üçün zəruri Ģərtə əsasən )(nT  funksiyasının 

n ,...,1 -lərə nəzərən xüsusi törəmələrini sıfra bərabərləĢdirməklə 

ni
Tn ,1,0

)(

1










                                              

(7) 

tənliklər sistemi alınır ki, onun n ˆ,...,ˆ,ˆ
21  həlləri naməlum parametrlərin ƏKKÜ (ən 

kiçik kvadratlar üsulu) ilə tapılmıĢ qiymətləndirmələridir. 

 Müsbət kvadratik çoxhədli həmiĢə öz minimum qiymətini aldığından, bu 

tənliklər sistemi həmiĢə həllə malikdir.  

Lakin həll yeganə olmaya bilər. Ola bilər ki, sistemin n ,...,1 -lərin müxtəlif 

xətti kombinasiyaları üçün yeganə həlli olsun, lakin parametrlərin özlərinə nəzərən 

birqiymətli həll olmasın. Ümumiyyətlə, sistemin həlləri həqiqətə oxĢarlıq funk-

siyasının həm minimumuna, həm maksimumuna və həm də əyilmə nöqtələrinə uyğun 

gələ bilər. 

 -parametrlərinin qiymətləndirməsi üçün isə həqiqətə oxĢarlıq funksiyasından 

bu dəyiĢənə nəzərən 1-ci tərtib xüsusi törəmə alıb onu sıfra bərabərləĢdirməklə 

n ˆ,...,ˆ,ˆ
21  qiymətləndirməsini nəzərə almaqla stasionar nöqtə tapılır. Sonra isə 

maksimum üçün kafi Ģərtə əsasən 0
2

2








L
 bərabərsizliyi bu nöqtədə yoxlanılır. 

Bərabərsizlik ödəndikdə stasionar nöqtənin maksimum nöqtə olması qəbul edilir. 

Qeyd edək ki,  -nın qiymətləndirməsi n ˆ,...,ˆ,ˆ
21  qiymətləndirməsindən fərq-

li olaraq meylli ola bilər. 

Ümumi Ģəkildə qeyd edək ki, (4) və (5) düsturları ilə ifadə olunan ),( yL  və 

)(nT  funksiyalarının uyğun olaraq maksimum və minimum nöqtələrinin müəy-



387 
 

yənləĢdirilməsi riyazi analiz kursundan məlum ekstremum üçün belə bir kafi Ģərtlərə 

əsaslanır ki, əgər çoxdəyiĢənli   ,,...,, 1 nyL  və  nnT  ,...,1  funksiyaları 

)ˆ,...,ˆ,ˆ(ˆ
21 n  , ̂ -stasionar nöqtələrinin müəyyən ətrafında təyin olunmuĢ 2-ci 

tərtib kəsilməz törəməyə malik olan funksiyalardırsa,   ,0ˆ,ˆ( Lgrad

)0)ˆ( nTgrad , onda bu funksiyaların uyğun olaraq )ˆ,...,ˆ,ˆ(ˆ
21 n  , ̂  və 

)ˆ,...,ˆ,ˆ(ˆ
21 n   nöqtələrində maksimum və minimumunun olması üçün bu funk-

siyaların  
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(9) 

 

Hesse matrislərinin həmin nöqtələrdə uyğun olaraq mənfi müəyyən və müsbət 

müəyyən olmasıdır. Əgər Hesse matrisi müəyyən deyilsə, onda həmin nöqtələr optimal 

nöqtələr deyil. 

 Matrisin müsbət və ya mənfi müəyyən olmasını xətti cəbr kursundan məlum 

Silvestr meyarı ilə də müəyyənləĢdirmək olar. Belə ki, )(
nTH  matrisi o zaman 

müsbət müəyyən hesab olunur ki, əgər   ,,
nTH  kvadratik forması bütün 

0,   nR , üçün müsbət qiymətlər alır.   ,LH  matrisi üçün həmin Ģərt 

  ,LH  kvadratik formasının (burada   n,...,1 ) bütün 0,1    nR  mənfi 

müəyyən olmasıdır. Silvestr meyarına əsasən birinci matrisn əsas minorlar mənfidən 

baĢlayaraq ardıcıl olaraq iĢarəsini dəyiĢən minorlar, ikinci matrisin isə bütün əsas 

minorları müsbət olmalıdır.       

 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1. ElĢar Orucov. Ekonometrika. ―Poliqrafia‖, Bakı - 2018, 382 s. 

2. R. Məmmədov. Ali riyaziyyat kursu, II, ―Maarif‖, Bakı - 1981, 447 s.  
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RĠYAZĠ  MODELLƏġDĠRMƏNĠN FARMOKOLOGĠYADA  ROLU 

 

Dəqiq tədqiqat üsullarının tibbə gətirilməsi, tibbin texniki silahlanması və riyazi-

ləĢməsi həkimlərin texniki bilik səviyəsini yüksəldir, təfəkkürünü inkiĢaf etdirir, 

mürəkkəb texnika ilə rəftar vərdiĢləri aĢılayır. Əczaçılıqda, farmakologiyada, biolo-

giya və tibbdə elmi-tədqiqat iĢlərinin keyfiyyətini yüksəldilməsi, texnoloji proseslərin 

müasir səviyyədə təkili və tibbi texnikanın istehsalının optimallaĢdırılması üçün vacib 

Ģərtlərdən biri, riyazi üsullardan, EHM- dan,avtomatik idarə etmək sistemlərindən və s. 

istifadə etməkdir. Tibbi təhsildə tələbələrin riyazi hazırlığı, tibbi və bioloji fizika kur-

sunun, bioqeyriüzvü və bioüzvi kimya fənlərinin, dərman maddələrinin texnologi-

yasının, rentgenologiyanın və baĢqa tibbi-bioloji fənlərin dərindən öyrənlməsində əhə-

miyyətli rol oynayır. 

Təhsil sistemində, o cümlədən tibbi təhsildə, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilmə-

sində dəqiq elmlərin rolu çox böyükdür. Bu elmlərin tibbə gətirilməsi, həm təhsildə 

həm də praktik təbabətdə fizika qanunlarından,  fiziki və riyazi modelləĢdirmələrdən, 

ĠKT-dən istifadə etmək üçün xüsusi əhəmiyyət daĢıyır.ModelləĢdirmə biofizikanın 

əsas tədqiqat üsullarından biri olub, canlı sistemlərin öyrənilməsinin bütün pillələ-

rində: molekulyar biofizikadan baĢlamıĢ membran biofizikası, hüceyrə və orqan 

biofizikası və mürəkkəb sistemlərin biofizikasına qədər bütün sahələrdə geniĢ istifadə 

edilir. 

Fiziki-kimyəvi, əczaçılıq və tibbi-bioloji məzmunlu məsələlərin həllində diferen-

sial tənliklərdən çox geniĢ istifadə edilir. Bu tənliklər, müxtəlif proses və hadisələri 

xarakterizə edən kəmiyətlər arasında əlaqə yaratmaq, riyazi modelləĢdirmədən istifadə 

etməklə müxtəlif xəstəliklərə qarĢı mübarizə aparmaqda önəmli rol oynayır. 

Riyazi analiz vasitəsilə istənilən məsələnin həllini, üç mərhələyə bölmək olur:  

1) Məsələnin həllini riyazi dilə keçirmək; 

2) Məsələnin həlli; 

3) Nəticənin qiymətləndirilməsi. 

Məsələnin birinci hissəsi diferensial tənliyin tərtib edilməsindən ibarət olur və 

adətən, problemin həllinin ən çətin hissəsi hesab olunur. Belə ki, müxtəlif sahələrdə, 

lazımı məsələlərin differensial tənliyinin tərtib edilməsi üçün elə bir ümumi qayda 

(vərdiĢ) yoxdur, vəzifə ancaq həmin sahədə konkret qarĢıya qoyulan məqsədlər üçün 

yerinə yetirilir.Bir çox xəstəliklərin müalicəsi zamanı xəstələrin qəbul etdikləri həb 

Ģəkilli dərmanların orqanizmdə həllolma sürətini, müəyyən vaxt ərzində həll olunan 

dərmanın miqdarını, həllolma faizini və baĢqa göstəriciləri bilmək tibbi diaqnostikada, 

müayinədə və müalicədə önəmli rol oynayır. Ġnsanlar dərman preparatını qəbul etdik-

də, orqanizmin dərman preparatına qarĢı reaksiyası, orqanizmin temperaturunun düĢ-

məsi, təzyiqin qalxması və s. kimi fiziki faktorlarla özünü biruzə verir, xəstəliyin nö-

vünü müəyyən etməkdə və ona qarĢı mübarizə tədbirləri görməkdə vacib rol oynayır. 

Əczaçılıqda və tibbin müxtəlif sahələrində ayrı-ayrı problemlərin həlli zamanı 

riyazi üsullardan istifadə edilir. Məsələn, tablet (həb) Ģəklində olan dərman maddələ-
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rinin həllolma qanununun müəyyən edilməsi, suspenziyalarn hazırlanması, biri-birinə 

qatıĢmayan (biri-birində həll olmayan) mayelərin qatıĢdırılıb emulsiyaların hazırlan-

ması və s. üçün müxtəlif texniki vasitələrdən və riyazi üsullardan istifadə edilir. 

Həb Ģəklində olan dərman maddələrini qəbul edərkən onların miqdarının zaman-

dan asılı olaraq dəyiĢməsini bilmək, yəni bu dərmanların orqanizmdə həll olma sürə-

tini bilmək təcili yardım həkimləri üçün, anestezioloqlar, kardioloqlar və digər sahə-

lərin həkimləri üçün həlledici rol oynayır. Məsələn, xüsusi olaraq həb Ģəklində olan 

dərman maddələrinin orqanizmdə həllolma sürətinin müəyyən etmək tibbin təcili yar-

dım sahələrində çox vacib rol oynayır. Bu sahənin qanunauyğunluğunu ətraflı araĢ-

dıraq. Həb Ģəklində olan dərman maddələrinin həllolma sürəti,verilmiĢ anda, həb 

Ģəklində bütövlüyünü saxlayan dərman maddələrinin mövcud miqdarı ilə düz 

mütənasibdir. t  anında həll olunmamıĢ Ģəkildə qalan həblərin sayını  m  ilə iĢarə edək. 

Onda həblərin sayının dəyiĢmə sürəti 

 

km
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                                    (1) 

 

Buradakı, к – həllolma əmsalıdır (həllolma sürətinin sabitidir). 

(1) düsturunda mənfi iĢarəsi, zaman keçdikcə həb Ģəklində qalan dərman 

maddələrinin azalmasını göstərir. Diferensial tənlikdəki dəyiĢənləri ayıraq və onu 

inteqrallasaq alarıq: 

 

kdt
m

dm
 ;                   kdt

m

dm
 

Cktm lnln  ;             Cem kt lnlnln  

                           
                

 

Buradan, 
tkCem    

alırıq. 

 

Düsturdan görünür ki, t= 0 olduqda m= C= m0 olur. Bunu nəzərə alsaq,C=m0 

olar. Ona görə də:  

                                                    
tkemm   0                                                          (2)

 

olar. 

(2) düsturu həb Ģəklində olan dərman maddələrinin həll olunma qanununun 

inteqral formasını ifadə edir. 

Ultrasəsin maye içərisində yerləĢdirilmiĢ cisimləri parçalaması təsirindən istifadə 

edərək dərman preparatlarını toz halına salmaqda, emulsiya halında olan dərman 

maddələri hazırlamaqda geniĢ istifadə edilir. Vərəm xəstəliyində, bronxial astma 

xəstəliyində, yuxarı nəfəs yollarının katarında müxtəlif dərman maddələrinin aero-

zolundan istifadə edilir ki, belə formada olan dərmanlar da, ultrasəs vasitəsilə hazır-

lanır. Ultrasəsin bərk cismin qurluĢunu dağıdıcı xassəsindən istifadə edərək, yüksək 

dispersiyalı dərman maddələri (məsələn, kamfora yağı) hazırlanır. Ultrasəs vasitəsilə 

bitgi və heyvan hüceyrəsinin qabığını dağıtmaqla hüceyrə daxilindən müxtəlif bioloji 
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maddələr məsələm, ferment, toksin, vitamin və s. maddələr alırlar. 

Müxtəlif patoloji pozğunluqlar zamanı təyin olunan dərman maddələrinin orqa-

nizmdə sorulması, paylanması, göstərdikləri təsir mexanizmləri, dərmanların həll 

olunması və xaric olmaları da fiziki qanunlarla idarə olunur. Antibiotiklərin hüceyrə 

membranından daĢınması və ümumiyyətlə bütün farmokoloji proseslər fizikivə riyazi 

qanunauyğunluqlara tabe olur və bu proseslərin həllində fiziki və riyazi yanaĢmalar 

əvəzsiz rol oynayır. 

 

 

Məmmədova Arzu,  

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

ALĠ TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏLƏRĠNDƏ KEYFĠYYƏT TƏMĠNATI SĠSTEMĠ 

 

Azərbaycan Bolonya prosesinə 2005-ci ildə qoĢulub. Məqsədi Avropa Ali Təhsil 

Məkanının yaradılması olan Bolonya prosesinin əsas elementlərindən biri keyfiyyət 

təminatı sahəsində beynəlxalq əməkdaĢlıqdır. Bu istiqamətdə əsas alət Avropa Ali 

Təhsil Məkanında Keyfiyyət Təminatı üzrə Standartlar və Təlimatlardır (eləcə də ESG 

kimi tanınır). ESG-nin təshih edilmiĢ variantı Azərbaycan Ali Təhsil Məkanının 

(AATM) ali təhsil sahəsi üzrə məsul nazirləri tərəfindən 2015-ci ilin may ayında 

təsdiqlənib. Sənədin təshih edilməsinə bütün iĢtirakçı tərəflər cəlb olunub. Beləliklə, 

bütün iĢtirakçı təĢkilatlar və nazirliklər arasında Azərbaycan  Ali Təhsil Məkanında 

keyfiyyət təminatının hansı yollarla təkmilləĢdirilə biləcəyi ilə bağlı fikir birliyi təmin 

edilib və bu, yuxarıda qeyd olunan sənədin həyata keçirilməsi üçün güclü zəmin 

yaradır. 

 Ali təhsil, tədqiqatlar və innovasiyalar sosial həmrəyliyin, iqtisadi yüksəliĢin və 

beynəlxalq rəqabətədavamlılığın artırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Azərbaycan 

cəmiyyətlərinin daima inkiĢafda olan və biliklərə əsaslanan cəmiyyət qurmaq istəyini 

nəzərə aldıqda ali təhsilin sosial-iqtisadi və mədəni inkiĢafın əhəmiyyətli bir 

komponenti olduğu qənaətinə gəlmək olar. Eyni zamanda, bacarıq və qabiliyyətlərə 

dair tələblər artdığı üçün ali təhsil həmin tələblərə yalnız innovativ metodlardan 

istifadə etməklə cavab verə bilər. 

Ali təhsilin əlçatarlılığının artması ali təhsil müəssisələrinə daha çox müxtəlif 

fərdi təcrübələrdən yararlanmaq imkanı yaradır. Ali təhsilin müxtəlifliyə və dəyiĢən 

gözləntilərə cavab verə bilməsi üçün ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində əsaslı 

dəyiĢikliklər tələb olunur. Bu dəyiĢikliklərə təlim və tədris prosesində tələbəyə fərdi 

yanaĢmanın artırılması, yeni Ģəraitə çevik uyğunlaĢa bilən tədris metodlarından istifadə 

və rəsmi tədris planlarından kənarda əldə edilmiĢ qabiliyyətlərin tanınması aiddir. Ali 

təhsil müəssisələri həyata keçirdikləri missiyalara, tədris və əməkdaĢlıq imkanlarına, o 

cümlədən beynəlmiləlləĢmənin inkiĢafına, onların malik olduqları rəqəmsal tədris 

vasitələrinə və tətbiq etdikləri tədris formalarına görə fərqlənir. Ali təhsil sistemlərinin 

və ali təhsil müəssisələrinin bu dəyiĢikliklərə cavab verməsində, eləcə də tələbələrin 

əldə etdiyi ixtisaslaĢmalrın təmin edilməsində keyfiyyət təminatının rolu olduqca 

əhəmiyyətlidir və onların ali təhsil təcrübəsi müəssisənin əsas missiyalarındandır. 
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Ali təhsil məkanında keyfiyyət təminatı üzrə standartlar və təlimatların əsas 

məqsədi fərqli regionlarda və bütün maraqlı tərəflər arasında təhsil və tədris prose-

sində keyfiyyət təminatına dair ortaq anlayıĢın yaradılmasına töhfə verməkdir. Həmin 

standartlar və təlimatlar Azərbaycan ali təhsil məkanında milli və institusional keyfiy-

yət təminatı sisteminin təkmilləĢdirilməsində və regional əməkdaĢlıq məsələsində 

vacib rol oynayır və rol oynamaqda davam edəcəkdir. Keyfiyyət təminatı prosesləri, 

xüsusi ilə xarici keyfiyyət təminatı prosesləri Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin 

keyfiyyətini nümayiĢ etdirməyə və Ģəffaflığı artırmağa imkan verir, beləliklə, qarĢılıqlı 

etimad yaratmağa, ali təhsil müəssisələrinin ixtisaslaĢmaların, proqramlarının və xid-

mətlərinin daha yaxĢı tanınmasına yardım edir. 

AATM (Azərbaycanda ali təhsil məkanında  keyfiyyət təminatı üzrə standartlar 

və təlimatlar) ali təhsildə daxili və xarici keyfiyyət təminatı üzrə standartlar top-

lusudur. AATM keyfiyyət standartlarını və keyfiyyət təminatı prosesinin həyata 

keçirilməsi proseslərini müəyyən etmir, lakin ali təhsildə tədris mühiti və keyfiyyətin 

uğurlu Ģəkildə təmin olunmasında vacib olan sahələr üzrə istiqamət göstərir. AATM 

Azərbaycan ali təhsil məkanının ali təhsilində qarĢılıqlı etimad və Ģəffaflığın təĢviqinə 

töhfəsini verən kvalifikasiya çərçivəsi, ECTS (Azərbaycan Kredit Köçürməsi Sistemi) 

və diploma əlavənin də daxil olduğu daha geniĢ kontekstdə nəzərdən keçirilməlidir. 

AATM əsas diqqət ali təhsil müəssisələrində təlim və tədris prosesinə, o cüm-

lədən təlim mühiti və bununla əlaqədar aparılan tədqiqat və innovasiya iĢlərində key-

fiyyət təminatına yetirilir. Əlavə olaraq, ali təhsil müəssisələri tədqiqat və idarəetmə 

kimi digər fəaliyyət sahələrində də keyfiyyət təminatını və artırılmasının təmin edən 

müvafiq siyasət və proseduralara malikdir. 

AATM yerləĢdiyi məkandan və formasından asılı olmayaraq Azərbaycan ali 

təhsil məkanına daxil olan bütün ali təhsil müəssisələrinə, o cümlədən transmilli və 

transsərhəd təhsil xidmətləri göstərən bütün ali  məktəblərə aid edilir. Bu sənəddə 

―proqram‖ termini ali təhsil sahəsində formal dərəcə alınmasını  nəzərdə tutmayan 

proqramlar da daxil olmaqla ən geniĢ mənada istifadə edilir. 

Ali təhsil bir neçə vəzifənin həyata keçirilməsini qarĢısına məqsəd qoymuĢdur. 

Həmin məqsədlərə tələbələri cəmiyyətdə fəal vətəndaĢ olmağa və gələcəkdə karyera 

qurmağa (məĢğulluq imkanlarına tövhə verməklə) hazırlanması, Ģəxsiyyət kimi inkiĢaf 

etmələrinə töhfə verilməsi, müasir və geniĢ biliklər bazasının yaradılması, tədqiqat və 

innovasiyaların stimullaĢdırılması da daxildir. Ali təhsildə fərqli məsələləri prioritet 

hesab edən müxtəlif maraqlı tərəflər keyfiyyət məsələsinə də müxtəlif aspektlərdən 

yanaĢa bilərlər. Bu səbəbdən də, ali təhsildə keyfiyyət amili müxtəlif cür qiymətləndirə 

bilər və keyfiyyət təminatı prosesində bütün bu məsələlər nəzərə alınmalıdır. Keyfiy-

yətin tərifi mürəkkəbdir və əsasən müəllim, tələbə və institusional (akademik) tədris 

mühiti arasında qarĢılıqlı əlaqələrin nəticəsidir. Keyfiyyət təminatı sistemi elə bir 

tədris mühiti təmin etməlidir ki, proqramların məzmunu, biliklərin əldə edilməsi im-

kanları və resurslar nəzərdə tutulmuĢ məqsədlərə uyğun olsun. 

Keyfiyyət təminatı fəaliyyətlərinin əsasında iki oxĢar məqsəd dayanır: hesabat-

lılıq və keyfiyyətin artırılması. Bu iki prinsip birlikdə ali təhsil müəssisələrinin fəaliy-

yətinə etimad yaradır. Keyfiyyət təminatı prosesi uğurlu Ģəkildə həyata keçirildiyi 

təqdirdə ali təhsil müəssisəsi və ictimaiyyət ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin 

keyfiyyəti haqqında müvafiq məlumatla təmin olunur və görülən iĢlərin keyfiyyətinin 
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necə yüksəldilməsinə dair məsləhət və tövsiyələr verilir. Keyfiyyət təminatı və artırıl-

ması bir biri ilə bağlı məsələlərdir. Tələbələr, müəllim-professor heyəti, ali məktəb-

lərin rəhbərliyi və idarə heyəti öz peĢəkar fəaliyyət sahəsi üzrə keyfiyyət mədəniy-

yətinin təkmilləĢdirilməsinə yardım edə bilərlər. 

AATM-nin məqsədlərinəə daxildir: 

- Azərbaycan,  milli  və istitusional səviyyədə təlim və tədris üzrə keyfiyyət 

təminatı sistemlərinin ümumi çərçivəni müəyyənləĢdirmək; 

- Azərbaycan ali təhsil məkanında ali təhsilin keyfiyyət təminatına və yaxĢılaĢ-

dırılmasına imkan yaratmaq; 

QarĢılıqlı  etimadı  təmin  etməklə  milli  sərhədlər  daxilində  və  xaricində  ta-

nınma və mobillik məsələlərinə yardım göstərilməsi; 

- Azərbaycan ali təhsil məkanında keyfiyyət təminatı üçün zəruri olan məlu-

matın təmin olunması. 

Bu məqsədlər müxtəlif institutlar, agentliklər və ölkələrdə AATM-dən müxtəlif 

cür istifadə edilə bilməsi üçün əsas yaradır. Azərbaycan ali təhsil məkanı müxtəlif 

siyasi sistemlərin, fərqli ali təhsil sistemlərinin, çeĢidli sosial mədəni və təhsil ənənə-

lərinin, ayrı-ayrı dillərin, tam fərqli meyllərin və gözlənilən nəticələrin mövcudluğu ilə 

səciyyələnir. Bütün bu sadalananlar ali təhsildə keyfiyyət və keyfiyyət təminatı mə-

sələlərində birtərəfli yanaĢmanı uyğunsuz edir. Bütün bu standartların geniĢ Ģəkildə 

qəbul olunması Azərbaycanda keyfiyyət təminatının ortaq anlayıĢının yaradılması 

üçün ilkin Ģərtdir. Məhz bu səbəbdən, bütün təhsil formalarına tətbiq edilə bilinməsi 

üçün AATM mümkün qədər ümumiləĢdirilmiĢ olmalıdır. 

AATM keyfiyyət təminatı üzrə agentliklərin və onların fəaliyyətlərinin qiy-

mətləndirilməsi üçün Azərbaycanda mövcud olan keyfiyyət səviyyəsinə uyğun olan 

meyarlar təklif edir. Bütün bunlar Azərbaycan ali təhsil məkanında fəaliyyət göstərən 

keyfiyyət təminatı agentliklərinin eyni prinsiplərə riayət etmələrini təmin edir və 

proses və prosedurlar onların məqsəd və fəaliyyət göstərdikləri kontekstə uyğun hazır-

lanıb. 

AATM Azərbaycan ali təhsil məkanında keyfiyyət təminatında aĢağıdakı dörd 

prinsipə əsaslanır: 

- Ali təhsil müəssisələri göstərdikləri təhsil xidmətlərinin keyfiyyət təminatına 

birbaĢa cavabdehlik daĢıyır; 

- Keyfiyyət təminatı müxtəlif ali təhsil sistemləri, müəssisələr, proqramlar və 

tələbələrlə əlaqədar müxtəlif məsələlərlə məĢğul olur; 

- Keyfiyyət təminatı sistemi keyfiyyət mədəniyyətinin inkiĢaf etdirilməsini 

dəstəkləyir; 

- Keyfiyyət təminatı tələbələrin, digər maraqlı tərəflərin və cəmiyyətin ehti-

yaclarını və təhsildən gözləntilərini nəzərə alır. 

Keyfiyyət təminati üzrə standartlar üç hissəyə bölünür: 

1) Daxili keyfiyyət təminatı; 

2) Xarici keyfiyyət təminatı; 

3) Keyfiyyət təminatı agentlikləri. 

Qeyd olunmalıdır ki, yuxarıda qeyd olunan üç standart bir-biri ilə bağlıdır və 

birlikdə Azərbaycan keyfiyyət təminatı çərçivəsinin əsasını təĢkil edir. Xarici keyfiy-

yət təminatı standartlarının (2-ci hissə) daxili keyfiyyət təminatı standartlarını tanıması 
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(1-ci hissə) ali təhsil müəssisələrinin daxili keyfiyyət təminatı sahəsində apardığı iĢlə-

rin xarici keyfiyyət təminatı standartlarına uyğun olmasını nümayiĢ etdirir. 3-cü bəndə 

əks olunmuĢ standartlar 2-ci bəndə əks olunmuĢ standartlarla eyni qaydada əlaqələnir. 

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunan üç komponent (hissə) ali təhsil müəssisələrində və 

agentliklərdə bir birini tamamlayır və digər maraqlı tərəflər də bu iĢə  öz töhfəsini 

verir. Bir sözlə, üç hissə bir tam kimi qəbul olunmalıdır. 

Standartlar Azərbaycan ali təhsil məkanında keyfiyyət təminatı üzrə razılaĢ-

dırmıĢ və qəbul edilmiĢ praktikanı müəyyən edir. Bu səbəbdən, ali təhsil müəssisələri 

tərəfindən göstərilən təhsil xidmətləri həmin standartlara uyğun olmalıdır. Keyfiyyət 

təminatı üzrə standartların ümumiləĢdirilmiĢ siyahısı üçün Əlavəyə bax. 

Təlimatlar standartların nə üçün vacib olmasını izah etməklə onların necə həyata 

keçirilməli olduğunu təsvir edir. Həmin standartlar keyfiyyət təminatı ilə məĢğul olan 

Ģəxslərin müvafiq sahədə keyfiyyət təminatı məsələsini nəzərdən keçirməsi üçün yaxĢı 

bir imkan yaradır. Təlimatların həyata keçirilməsi kontekstdən asılı olaraq fərqli ola 

bilər. 

 Daxili keyfiyyət təminatı üzrə standartlar və təlimatlara daxildir: 

- Keyfiyyət təminatı siyasəti; 

- Proqramların tərtib və təsdiq olunması; 

- Tələbələrə yönəldilmiĢ təhsil, tədris və qiymətləndirmə; 

- Tələbələrin ali məktəbə qəbulu, təhsil alması, tanınması və attestasiyası; 

- Müəllim heyəti Standartı; 

- Təhsil resursları və tələbələrə dəstək; 

- Məlumatın idarə olunması; 

- Ġctimaiyyət üçün məlumat; 

- Proqramların daimi monitorinqinin aparılması və vaxtaĢırı yoxlanılması; 

- Dövri olaraq xarici keyfiyyət təminatı Standartı. 

Keyfiyyət təminatı siyasətləri tədqiqat, təlim və tədris arasında əlaqəni əks etdir-

dikdə və ali məktəblərin fəaliyyət göstərdikləri milli konteksti, institusional konteksti 

və strateji yanaĢmanı nəzərə aldıqda daha səmərəli olur. Bu siyasət aĢağıdakı məsə-

lələrə yardım edir: 

- Keyfiyyət təminatı sisteminin təĢkili; 

- departament, Ģöbə və digər təĢkilatı vahidlər, habelə ali təhsil müəssisələrinin 

rəhbərliyi, sıravi əməkdaĢlarının keyfiyyət təminatı ilə bağlı məsuliyyət daĢıması; 

- Akademik dürüstlük və azadlıqlar, akademik saxtakarlığa qarĢı mübarizə; 

- Ali məktəbin tələbə və iĢçilərinə qarĢı ayrıseçkiliyin və dözümsüzlüyün olma-

ması; 

- Keyfiyyət təminatı prosesinə xarici maraqlı tərəflərin cəlb olunması. 

Bu siyasət bütün müəssisənin iĢtirakına imkan verən müxtəlif daxili keyfiyyət 

təminatı prosesləri vasitəsilə tətbiq edilir. Siyasətin həyata keçirilməsi, nəzarət edil-

məsi və yoxlanılması üsul və vasitələrini ali təhsil müəssisələri müəyyən edir. 

Keyfiyyət təminatı siyasəti ali təhsil müəssisələrinin üçüncü tərəfə həvalə etdiyi 

funksiyalarına da aid edilir. 

 Xarici keyfiyyət təminatı sistemi müvafiq qanunvericilik aktlarının tələbləri 
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nəzərə alınmaqla həmin sistem qarĢısına qoyulan məqsədlərə cavab verməsi Ģərti ilə 

hazırlanmalıdır və bura daxildir: 

-  Daxili keyfiyyət təminatı prosesinin nəzərdən keçirilməsi Standartı;  

-  Nəzərdə tutulmuĢ məqsədlərə uyğun olan metodologiyanın hazırlanması; 

-  Prosesin həyata keçirilməsi; 

-  Müstəqil ekspertlər; 

-  Nəticələrə dair meyarlar; 

-  Hesabat; 

-  ġikayət və müraciətlər. 

Ali təhsil müəssisələri daxil olmaqla ali təhsildə agentliklər və müvafiq maraqlı 

tərəflər arasındakı münasibətlər və agentliklərin iĢinin əhatə dairəsi ilə yanaĢı keyfiy-

yət təminatı üzrə fəaliyyətlərin məqsədi və hədəfləri təsvir və dərc edilməlidir. 

QarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərə nail olmaq üçün agentlik tərəfindən xarici keyfiy-

yət təminatı üzrə müxtəlif tədbirlər həyata keçirilə bilər. Həmin tədbirlər arasında 

proqram və ya institusional səviyyədə müxtəlif üsullarla həyata keçirilən qiymət-

ləndirmə, yoxlama, audit, dəyərləndirilmə, akkreditasiya və digər oxĢar fəaliyyətlər ola 

bilər. Agentliklər digər fəaliyyətlər həyata keçirdikdə xarici keyfiyyət təminatı fəaliy-

yəti və digər fəaliyyət sahəsi arasında dəqiq müəyyən edilmiĢ sərhəd olmalıdır.Bura 

daxildir: 

- Rəsmi status; 

- Müstəqillik; 

- Tematik təhlil; 

- Resurslar; 

- Daxili keyfiyyət təminatı və peĢəkar etika; 

- Agentliklərin dövri olaraq kənardan yoxlanılması. 

Xarici keyfiyyət təminatı sistemi müvafiq qanunvericilik aktlarının tələbləri 

nəzərə alınmaqla həmin sistem qarĢısına qoyulan məqsədlərə cavab verməsi Ģərti ilə 

hazırlanmalıdır. 

Müstəqil ali təhsil müəssisələri müstəqil agentliklərlə tərəfdaĢ kimi fəaliyyət 

göstərməlidir. Agentliklərin müstəqil olması üçün aĢağıdakı Ģərtlər təmin olunmalıdır: 

- təĢkilati hüquqi formasına görə müstəqil olmalı və rəsmi sənədlərlə (yəni, döv-

lət orqanları tərəfindən verilmiĢ sənədlər, hüquqi aktlar və ya təĢkilatın nizamnaməsi) 

sübuta yetirilməlidir. Həmin rəsmi sənədlərə əsasən agentliyin ali təhsil müəssisələri, 

hökumət və digər maraqlı təĢkilatlar qismində çıxıĢ edən üçüncü Ģəxslərdən heç bir 

asılılığı olmamalıdır; 

- fəaliyyətində müstəqilliyin təmin olunması: agentliyin öz fəaliyyətində həyata 

keçirdiyi proseduralar və metodlar, habelə kənar ekspertlərin namizədliyinin təklif 

edilməsi və agentliyin fəaliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı qərarlar ali təhsil müəssisə-

ləri, dövlət orqanları və digər maraqlı tərəflərin müdaxiləsi olmadan qəbul edilir; 

- yekun nəticələrin müstəqil olması: keyfiyyət təminatı proseslərində müvafiq 

maraqlı tərəflərin nümayəndələri, o cümlədən tələbələr iĢtirak etdikdə həmin proses-

lərin yekun nəticələrinə görə agentlik məsuliyyət daĢıyır. 

Agentliyin xarici keyfiyyət təminatı fəaliyyətinə ekspert qismində cəlb olunmuĢ 
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Ģəxs və ya Ģəxslər təlimatlandırılmalıdırlar ki, onlar üçüncü Ģəxs tərəfindən hər hansı 

bir fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün iĢə cəlb olunduqda, həmin ekspertlər müstəqil 

Ģəxs qismində fəaliyyət göstərməlidirlər və agentlikdə çalıĢdıqları zaman həmin üçün-

cü təĢkilatı təmsil edə bilməzlər. Hər hansı bir prosedur və ya qaydaların peĢəkar qiy-

mətləndirilməsi üçün ekspertlərin hər hansı bir tərəfdən asılı olmaması vacib Ģərtdir. 
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ALĠ PEDAQOJĠ MƏKTƏBLƏRDƏ RĠYAZĠYYATIN TƏDRĠSĠNDƏ 

FƏNDAXĠLĠ REKURSĠV ƏLAQƏLƏRĠN REALLAġDIRILMASI 

ĠMKANLARI 

 

Ali pedaqoji məktəblərdə ―Ġbtidai sinif müəllimliyi‖ ixtisası üzrə təhsil alan 

tələbələrin riyazi hazırlığı və peĢə ustalığına verilən  tələblər ―Riyaziyyatın ibtidai 

kursunun nəzəri əsasları‖ fənninin fəndaxili rekursiv əlaqələr əsasında tədrisini  zəruri 

edir. Bu ixtisas üzrə təhsil alan tələbə baĢa düĢməlidir ki, Ģagirdlərə öyrədəcəyi hər bir 

anlayıĢın elmi-nəzəri əsasını lazımi səviyyədə bildikdən sonra    bu anlayıĢın izahının 

ən səmərəli yolunu tapa bilər. Deməli, hər bir gələcək ibtidai sinif müəllimi nəzərə 

almalıdır ki, öyrədəcəyi konkret riyazi anlayıĢın elmi-nəzəri əsası vardır və o gələ-

cəkdə dərsdə bu anlayıĢı elmi-nəzəri baxımdan əsaslandırmağa hazır olmalıdır. Buna 
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yalnız o vaxt nail olmaq mümkündür ki, tələbələrin riyazi hazırlığı təhsil müddətində 

elmi pedaqoji və metodiki cəhətdən müasir tələblər səviyyəsində,  o cümlədən fənda-

xili əlaqələri nəzərə almaqla həyata keçirilsin. 

Riyazi anlayıĢların bir-biri ilə əlaqə və vəhdətdə öyrədilməsi riyaziyyat təliminin 

əsas prinsiplərindən biridir.  Məlum olduğu kimi, didaktik prinsiplərin hamısı təlimin 

məzmunu, yəni bilik, bacarıq və vərdiĢlər diferensiya inteqrasiya kompleksinə daxil 

olmaqla özünəməxsus metodologiyalarla mənimsətməyi nəzərdə tutur. 

Mənfi olmayan tam ədəd anlayıĢının geniĢləndirilməsində fəndaxili rekursiv əla-

qələrdən istifadə imkanlarına baxaq. Mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğunun geniĢ-

ləndirilməsi praktik tələblərdən irəli gəlir. Belə ki, bir çox praktik məsələlərdə vahidin 

hissələrindən istifadə edilməsi zərurəti yaranır. Əsaslandırılır ki, mənfi olmayan tam 

ədədlər çoxluğu praktik tələbləri ödəmir və bu çoxluğun yeni ədədlər hesabına ge-

niĢləndirmək zəruridir. Beləkilə, rasional ədədlər çoxluğuna tərif verilir.  

Qeyd edək ki, ədəd anlayıĢının geniĢlənməsi prosesində natural ədədlər çoxluğu 

(N) baĢlanğıc çoxluq rolunu oynayır. Natural ədədlər çoxluğu özü ümumiyyətlə, iki 

üsulla daxil edilir: 

1. Empirik üsul (müĢahidə, müsahibə, təcrübə, ölçmə), yəni nəzəri çoxluq 

əsasında . 

Fəndaxili əlaqə baxımından bu üsul varislik prinsipinə əsaslanır. Yəni məlumdan 

məchula, xüsusidən ümumiyə, konkretdən mürəkkəbə, mücərrəd təfəkkür prosesinə 

əsaslanır.  

2. Rekursiv əlaqə əsasında. Bu üsulla təfəkkür psixi prosses kimi mürəkkəbdən 

sadəyə, ümumidən xüsusiyə, mücərrəddən konkretə və s Ģəkildə özünü göstərir. 

Mövcud dərs vasitələrində empirik üsul əsas götürülür ki, bu da ənənəvi təlimin 

əsasını təĢkil edir. 

Rekursiv əlaqəyə ən tipik misal riyazi anlayıĢların aksiomatik metodla daxil 

edilməsidir. 

Riyaziyyatda çoxlu sayda misal gətirmək olar ki, bəzi anlayıĢları hökmən 

rekursiv üsulla daxil etmək lazımdır. Bu da onu göstərir ki, ənənəvi üsul səmərəli olsa 

da, alternativsiz deyil. 

Bir sıra  hallarda rekursiv əlaqə əsasında daxil edilmiĢ yeni anlayıĢ daha asan 

mənimsənilir, yəni baĢa düĢülür. Məsələn, natural ədəd anlayıĢının Peano aksiomları 

əsasında daxil edilməsi. 

Bildiyimiz kimi, natural ədədlər çoxluğunu Peano aksiomları əsasında daxil 

edərkən, aksiomları Ģərh etməzdən əvvəl ―ilk anlayıĢ‖ və ―ilk münasibət‖ anlayıĢları 

daxil edilir. Bunlar əsasında aksiomlar Ģərh edilir. Birinci üç aksiomda natural ədədlə-

rin bütün xüsusiyyətləri özünü tapır. Məsələn, 1)Elə element var ki, özündən əvvəl heç 

bir element gəlmir; 2)Bilavasitə sonrakı element əvvəlkinə vahid əlavə etməklə alınır. 

Bu da bildiyimiz kimi, sayma qaydasını müəyyən edir. 

Dördüncü aksiom natural ədədlər çoxluğunun sonsuzluğunu əks etdirir. Bu 

aksiomdan məĢhur induksiya mühakimə forması, həmçinin induksiya aksiomu alınır. 

Natural ədədlər çoxluğunun bu üsulla daxil edilməsini nəzəri çoxluq anlayıĢı ilə 
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müqayisə etsək, rekursiv üsulun üstünlüyü asanlıqla görünür. 

Məsələn, nəzəri-çoxluq əsasında natural ədədə verilmiĢ tərifin özü çətin mənim-

sənilir. Çünki ekvivalent sonlu çoxluqların ədədi invariant (miqdar xarakteristikası) 

ifadəsi yenə də xeyli qaranlıq qalır, yəni tələbələr tərəfindən yaxĢı baĢa düĢülmür. 

Digər daha geniĢ ədədi anlayıĢların daxil edilməsi hər iki üsula əsaslana bilər. 

Müəllim bunlardan daha asan baĢa düĢülənini özü seçir. 

Sonra mənfi olmayan tam ədəd anlayıĢının daxil edilməsi çox sadə baĢa düĢülür. 

Belə ki,      { } çoxluqlarının birləĢməsi      çoxluğunu verir. 

Mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğunun rasional ədədlər çoxluğuna geniĢlən-

dirmək üçün empirik üsul daha səmərəlidir. Çünki mənfi olmayan tam ədədlər praktk 

baxımdan insanların tələbatını tam ödəmədiyindən, yeni ədədə ehtiyac duyulur ki, bu 

da yeni ədədin daxil edilməsinə gətirir. Məsələn, elə bir çoxluğa ehtiyac olur ki, orada 

bölmə əməli həmiĢə mümkün olsun. Bu qayda ilə kəsr anlayıĢı daxil edilir. Kəsr 

anlayıĢı daxil edildikdən sonra qalıqlı bölmənin mənası tam aydın olur. Çünki vahidin 

bərabər paylarını ədədlə ifadə edə bilərik. Beləliklə, natural ədədlər çoxluğu, vahidin 

hissələrini özündə saxlayan kəsrlər çoxluğu və sıfır müsbət rasional ədədlər çoxluğunu 

təĢkil edir. Hər bir mənfi olmayan tam ədədi istənilən məxrəcli kəsr Ģəklində göstər-

mək mümkün olduğundan, yəni  

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
    

 

 
 

  
 

 
 

 

 
   

 

 
   

  
 

 
 

 

 
   

  

 
   

 

olduğundan, həm mənfi olmayan tam ədədləri, həm də kəsr ədədləri   
 

 
 Ģəklində 

göstərmək olar. Burada                . Qeyd olunanları nəzərə alsaq deyə bilərik 

ki, rasional ədələr çoxluğu  bütün mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğu ilə surəti 

məxrəcinin misli olmayan kəsr ədədlər çoxluğunun birləĢməsidir. 

                    
 

 
   Ģəklində ədədə mənfi olmayan rasional ədəd deyilir. 

Mənfi olmayan rasional ədədlər çoxluğunu      ilə iĢarə edirlər [2,s.223-225]. 

Kəsr ədədlər haqqında məlumatlardan sonra xüsusi hal kimi onluq kəsrlər daxil 

edilir, yəni məxrəci 10 ədədinin natural qüvvətlərindən ibarət olan kəsrlər. 

Beləliklə, mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğunu özündə saxlayan yeni çoxluq 

daxil edilir. Bu, müsbət rasional ədədlər çoxluğudur. Bu çoxluqda toplama, vurma və 

bölmə əməlləri həmiĢə mümkündür. Çıxma əməli isə yalnız müəyyən Ģərt daxilində, 

yəni azalan çıxılandan kiçik olmadıqda mümkündür. Deməli, bu çoxluğun da 

geniĢləndirilməsinə ehtiyac var, yəni elə bir  çoxluq daxil edilməlidir ki, bu çoxluqda 

çıxma əməli də mümkün olsun. 

Mənfi rasional ədəd anlayıĢı və mənfi rasional ədədlər çoxluğu (  ) daxil 
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edildikdən sonra, bütün rasional ədədlər çoxluğu daxil edilir. Bu çoxluğu   ilə iĢarə 

edirlər.        . Bütün bunlardan sonra rasional ədədə belə də tərif vermək olar: 

                    
 

 
 Ģəklində ədədə rasional ədəd deyilir. Beləliklə, ― Riyaziy-

yatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları‖ fənninin tədrisi prosesində fəndaxili əlaqələr 

əsasında mənfi olmayan tam ədəd anlayıĢının rasional ədəd anlayıĢına qədər geniĢ-

ləndirilməsi məsələsinə baxdıq.    

Qeyd edək ki, fənnin tədrisinin fəndaxili əlaqələr əsasında belə qurulması 

mövzuların tələbələr tərəfindən daha asan mənimsənilməsinə kömək edir. 

   Mənfi olmayan tam ədəd anlayıĢının geniĢləndirilməsinin fəndaxili əlaqələr 

əsasında reallaĢdırılmasını elmi- metodiki cəhətdən araĢdıraraq aĢağıdakı nəticələrə 

gəlirik: 

- tədris təcrübəsində nəzəriyyə ilə praktikanın,abstrakt riyazi anlayıĢlarla real 

həyati proseslərin genetik əlaqələrinin aĢkar edilməsinin ən səmərəli mexanizmi fən-

daxili əlaqələrdir; 

- ali məktəb-orta məktəb təhsil mərhələləri üçün mücərrəd riyazi anlayıĢlarla 

məktəb kursunun ənənəvi praktik çalıĢmaları arasında genetik əlaqələrin aĢkar 

edilməsindən ötrü fəndaxili rekursiv əlaqələr daha çox səciyyəvidir; 

- ali məktəbdə tədris olunan hər bir fənnin, xüsusilə riyaziyyatın tədrisinin 

fəndaxili rekursiv əlaqələr sasında qurulması olduqca vacibdir; 

- mənfi olmayan tam ədəd anlayıĢının geniĢləndirilməsində rekursiv əlaqələrdən 

istifadə mövzunun daha asan mənimsənilməsinə kömək edir; 

- ―Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları‖nın tədrisi zamanı ədəd anlayı-

Ģının  tam daxil edilməsindən sonra digər mövzuların tədrisi, fənnin tələbələr tərəfin-

dən mənimsənilməsinin səviyyəsini artırar, bu isə son nəticədə fənnin tədrisinin 

keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olar. 
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 Jozef Albers 

         

Ensiklopediyada  yazılır:  ―Riyaziyyat - real həyatın miqdar və fəza münasi-bət-

lərinə dair məsələlərin həllinin bu  obyektlərin xassələrini zərurət  üzündən ideal-

laĢdırma yolu ilə tapılmasına əsaslanan elm,  təbiət elmlərinin bazisi‖dir .  

Maraqlıdır ki, insanların qarĢılaĢdıqları məsələlərin (problemlərin) həllinə xidmət 

məqsədindən yaranmıĢ, təbiət elmlərinin bazisini təĢkil edən riyaziyyat elminin 

öyrədilməsində məsələ həlli ən mühüm vasitədir. 

Bəs məsələ nədir? – Məsələ ümumi anlayıĢdır. Riyazi məsələ, hərbi məsələ, 

siyasi məsələ, ailə məsələsi və sairə. Lakin bütün məsələlərin hamısına xas olan cəhət 

ondan ibarətdir ki, müvafiq sahəyə uyğun müəyyən problem olur  və  müəyyən Ģərtlər 

daxilində həmin problemin həlli tələb olunur.  

Orta məktəb riyaziyyat kursunun vəzifəsi ilk növbədə Ģagirdləri həyata hazırla-

maqdır. Həyatda qarĢılaĢdıqları problemləri – məsələləri həll etməyə qadir olan 

gənclərin yetiĢdirilməsi ən mühüm vəzifədir.  Məzunlardan heç də hamısı özünə riya-

ziyyatı peĢə kimi seçmir.  

Məqalədə müxtəlif  problemlərlə  qarĢılaĢdıqda  depresiyaya düĢməyən, məsələ-

nin həlli yollarını araĢdırıb həll etməyə çalıĢan, eləcə də məsələ həlini, onların Ģərtləri 

arasında əlaqəni, mümkün variantları araĢdırmağı bacaran bu günün Ģagirdlərini 

(gələcəyin müstəqil vətəndaĢlarını) orta məktəb illərində necə hazırlamaqla bağlı 

variantlardan biri kimi ―Məsələ tərtib olunarkən və həll olunarkən  nəzərə alınması 

vacib olan cəhətlər‖ haqqında müəyyən fikirlər öz əksini tapmıĢdır. 

DüĢünürük ki, belə yanaĢma ―Təhsilin beynəlxalq rəqabətliliyinin təmin edilmə-

sində riyazi fənlərin tədrisi üzərinə düĢən vəzifələr‖ baxımından aktualdır. 

Riyazi məsələlərin həlli zamanı öyrənənlərin (tələbələr və Ģagirdlərin) yiyələn-

dikləri bu keyfiyyətlər həyatda rastlaĢdıqları problemlərin (məsələlərin) həllində də 

onlara kömək ola bilər. 

Hər zaman təlimdə  tərbiyə mövzusundan söhbət gedəndə ilk növbədə ədəbiy- 

yat fənninin təlimini nəzərdə tuturlar. Riyaziyyat  isə sanki arxa  plana keçirilir. 

Əlbətdə, tərbiyədə ədəbiyyatın, tarixin və digər fənlərin də özünəməxsus  rolu vardır. 

Biz burada fənləri qarĢı – qarĢıya qoymaq fikrindən tamamilə uzağıq. Lakin o da 

həqiqətdir ki, hər hansı bir əsərdə verilən qəhrəmanların hansının müsbət və ya mənfi 

qəhrəman olması özü də nisbidir.  Əsəri oxuyanın hansı qəhrəmana bənzəmək istəyə-

cəyinin  özü də sual altındadır [2, s.269]. 
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Ona görə də məĢhurlar  deyiblər: 

- Riyaziyyat – elmlərin, hesab isə - riyaziyyatın Ģahıdır (alman riyaziyyatçısı  

K.F.Qauss). 

- Elm yalnız ona riyaziyyat daxil olduqda elmdir ( Ġ.Kant-alman filosofu). 

- Müstəqil təfəkkürə gedən ən qısa yol riyaziyyatdır (V.A.Kaberin - sovet 

yazıçısı). 

- Riyaziyyatın inkiĢaf etdirilməsi və təkmilləĢdirilməsi dövlətin tərəqqisi ilə sıx 

bağlıdır (Napoleon - fransız imperatoru). 

- Nadanlar elmə nifrət edirlər, bisavad  adamlar ona heyran olurlar, aqillər isə 

ondan istifadə edirlər (F.Bekon - ingilis filosofu). 

2014 –cü ildə mobil telefonlara aĢağıdakı kimi bir mesaj göndərilmiĢdi: 

―Quran 114 ayədən ibarətdir. Ayələrin sayından təvəllüdünün son iki rəqəminin 

ifadə etdiyi ədədi çıxsan yaĢını verər‖.  

Riyaziyyatı bilən  Ģəxs  ―Niyə belə olur?- sualına cavab axtaracaq və təklifdəki 

qanunauyğunluqları tapacaq. Görəcək ki, 2014 – cü ildə söylənən təklif, 2015-ci ildə 

öz qüvvəsini itirir. Səbəbi həm 114 və həm də 2014 ədədlərinin sonucu iki rəqəminin 

ifadə etdiyi ədəd 14-dür. Bisavad isə özünə və yaxınlarına təklifi tətbiq etməklə aldığı 

nəticəyə heyranlığını biruzə verəcək,  təəccüblənəcək. 

Bu təklifi  2019-cu ildə aĢağıdakı kimi ifadə etmək olar: 

―Quran 114 ayədən ibarətdir. Ayələrin sayından təvəllüdünün son iki rəqəminin 

ifadə etdiyi ədədi çıxıb üzərinə Allah sözündəki hərflərin sayını əlavə  etsən yaĢını 

verər‖. 

Aydındır ki, Allah sözündə 5 hərf var və 114 + 5 = 119 edir və 2019  və 119 

ədədlərində sonucu iki rəqəmin ifadə etdiyi ədəd 19-dur.  

Söylənənləri məqalənin həcminin verdiyi imkan daxilində məsələ həlli prose-

sində praktik olaraq yerinə yetirilməsi  imkanlarını nəzərdən keçirək.   

Riyaziyyat məsələlərinin təlim, tərbiyəvi və inkiĢafetdirici əhəmiyyəti vardir.  

Bu baxımdan məsələləri didaktik,  tətbiqi,  tədqiqat xarakterli problem məsələlər 

kimi qruplara bölürlər. Bizim məqsədimiz  heç də  metodik  ədəbiyyatlarda  verilən 

nəzəriyyələri araĢdırıb, öz nəzəri  fikrimizi söyləmək deyil. 

Məqsədimiz praktik olaraq konkret məsələnin həllində bu iĢi necə icra etmək 

haqqında öz təcrübəmizi oxucularla bölüĢməkdir. Bizə bir təhsil iĢçisi olaraq elə gəlir 

ki, nəzəri əsasların praktikaya tətbiqi imkanlarının göstərilməsi daha əhəmiyyətlidir. 

Məsələ: YaĢınızı 7-yə, sonra 1443-ə vursan 3 dəfə ardıcıllıqla yazılmıĢ yaĢınızı 

görərsiniz‖. Fikrinizi əsaslandırmağa çalıĢın: 

Məsələn, 4-cü sinifdə Ģaqirdin yaĢı 10-11 olur. Hasılın assosiativlik xassəsi 

kecilərkən, belə bir təklifin doğru olub-olmadığını araĢdırmağı Ģagirdlərə tapĢırmaq 

olar.  Onda Ģagirdlər müvafiq olaraq, 

 

(10   7)   1443 = 70   1443 = 101010 

(11   7)   1443 = 77   1443 = 111111 

 

alaraq nəticəsinin  doğru olduğunu söyləyər və təəccüblənərlər.  

Tədqiqat sualı 1. Səbəb nə oldu ki, hamı düzgün nəticəyə gəldi?  

Ġpucu: Hasilin hansı xassələrini bilirik?  ġagirdlər komutativlik, assosiativlik 
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xassələrini yada salırlar və misala tətbiq edirlər. 

(10   7)   1443= 10   (7   1443) =  10101  10 = 101010  və 

(11   7)   1443= 11   (7   1443) =  10101  11 = 111111 

Nəticə 1. Çünki, yaĢımız həmiĢə sonda  10101   ədədinə  vurulur. 

Tədqiqat sualı 2. Bütün yaĢlar üçün bu münasibət ödənilirmi? 

ġagirdlər təklifi valideynlərinə, özlərindən böyük bacı qardaĢlarına tətbiq etdikdə 

doğru nəticə, kiçik bacı – qardaĢlarına tətbiq etdikdə isə səhv nəticə alırlar. Əgər 

birrəqəmli ədədləri  01, 02 və sair kimi 10101-i 010101 kimi iĢarə etsək, məsələnin 

həllinin birrəqəmli ədədlər üçün də doğru olduğunu görərik. Onlar yaĢ əvəzinə üç-

rəqəmli ədəd yazdıqda da, nəticənin doğru olmadığını görürlər. Beləliklə, ümumiləĢ-

dirmə aparılır və aĢağıdakı nəticə alınır: 

Nəticə 2. Təklif yalnız  yaĢı  göstərən ədəd iki rəqəmli ədəd olduqda doğrudur. 

Müəllimin  belə məzmunda məsələlərdən ibtidai siniflərin riyaziyyat dərslərin-də 

istifadə edə bilməsi  üçün ilk növbədə ibtidai sinif müəllimi hazırlayan fakültələrdə 

―Riyaziyyatın ibtidai kursunun  nəzəri əsasları‖ fənninin müvafiq mövzularının tədri-

sində istifadə olunmalıdır. Çünki, bu məzmunda məsələlər konkret keçirilən mövzu-

nun tətbiqini reallaĢdırmaqla yanaĢı, öyrənənləri öyrəndiyi mövzunun əhəmiyyətini 

dərk etməyə, araĢdırma qabiliyyətini formalaĢdırmağa, rastlaĢdığı prob-lemə Ģüurlu 

münasibət göstərməyə sövq edir.    

Məsələlər tərtib olunarkən onun yerinə yetirdiyi funksiya ilə yanaĢı, onun 

inkiĢafetdirici, araĢdırılması vacib olan tərəflərinə də fikir vermək lazımdır. 

Eləcə də məsələ həll edildikdən sonra həllin araĢdırılması mərhələsində yalnız 

həll prosesində alınanların məsələnin Ģərtini ödəyib-ödəmədiyini yoxlamaqla kifa-

yətlənməyib, bu məsələnin bizə hansı yeni təklifi irəli sürməyə imkan verdiyini də 

araĢdırmaq  lazımdır. 

Təlimin  psixoloji tərəflərini  nəzərə almadan təlimin  səmərəliliyindən danıĢmaq  

olmaz. 

Belə  ki; 

 1.Öyrətmək o  zaman  asan olur ki, öyrənənin  öyrənməyə  marağı olsun. 

 2.Öyrənənin özünün gəldiyi nəticə, qanunauyğunluq daha yadda qalan olur. 

 3.Öyrənən səhv nəticəyə gəldikdə belə, nəticənin araĢdırılması və səhvin aĢkara 

çıxarılması qoyulmuĢ  tədqiqat  sualının daha dərindən  mənimsənilməsinə  səbəb  olur 

[5, s. 36]. 

Fikrimizi konkret məsələlər üzərində əsaslandıraq: 

Ədədi verilənlərlə tərtib olunmuĢ məsələlərin həllini tapmağa, alınan nəticəni 

araĢdırmağa aid müvafiq bilik və  bacarıq əldə edildikdən sonra, araĢdırma, tədqiqat 

aparma imkanları daha geniĢ olan bəzi məsələlərə baxmaq olar. 

Məsələ 1: Düzbucaqlının diaqonalı çəkilmiĢdir. Düzbucaqlının perimetri və alın-

mıĢ üçbucaqlardan birinin perimetri məlumdur. Diaqonalın uzunluğunu tapın. 

Həlli: həllə məsələnin məzmununun öyrənilməsinə, Ģərtinin aydınlaĢdırılmasına 

və axtarılanın tapılmasına istiqamətlənən aĢağıdakı suallarla baĢlamaq olar.  

1. Məsələdə bizə nələr məlumdur? (düzbucaqlının perimetri və düzbucaqlının 

diaqonalı vasitəsi alınmıĢ üçbucaqlardan birinin perimetri) 

2. Düzbucaqlının diaqonalı haqqında nə bilirik? 

3. Çoxbucaqlının perimetrini hesablamaq üçün nə edirik? 
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4. Məsələnin verilənləri ilə axtarılan arasında hansı əlaqəni yarada bilərik?  

Hamı sərbəst olaraq  qoyulmuĢ suallar üzərində düĢünür və müxtəlif təkliflərlər 

söyləyirlər. 

Düzbucaqlının perimetri-m,  üçbucaqlardan birinin perimetri- n, düzbucaqlının 

diaqonalı-x, düzbucaqlının tərəfləri a və b olsun. Bunlar içərisində m və n məlumdur.  

ġərtə görə: 

a+b+x= n                                                                 (1) 

2(a+b)=                                                                    (2) 

 

olar.  (1) bərabərliyinin hər iki tərəfini 2-yə vürsaq, 

 

2(a+ b)+2x=2n                                                           (3) 

 

alarıq.   (3) bərabərliyində (2)-ni nəzərə alsaq,  məsələnin  həlli   

 

x = n - 
 

 
 

 

kimi olar. Ġlk baxıĢdan məsələ həll olundu.  AraĢdırma aparılmadan ədədi verilənlə 

məsələ tərtib edək. 

Məsələ 2: Düzbucaqlının diaqonalı çəkilmiĢdir. Düzbucaqlının perimetri 30 sm 

və alınmıĢ üçbucaqlardan birinin perimetri 20 sm-dir. Diaqonalın uzunluğunu tapın. 

Məsələ 1-in həllinə uyğun olaraq  diaqonalın uzunluğunu  20 – 30:2= 5 olduğunu 

alarıq. Halbuki,  perimetri 30 sm, diaqonalı 5 sm olan düzbucaqlı mövcud deyil. Bu 

nəticəyə necə gəlirik? 

2(a+b)= 30 sm olarsa, a+b = 15 sm olar. 

Sual olunur: 

Düzbucaqlının diaqonalı ilə tərəfləri arasında hansı münasibətləri bilirik?      

Suala cavab verildikdən sonra tələbələr  diaqonalın(5sm)  düzbucaqlının istəni-

lən  tərəfindən böyük olduğu  nəticəsinə gəlirlər.  5-dən kiçik iki ədədin cəmi 15 ola 

bilməz. Deməli, həmin Ģərt daxilində ―Məsələ 2
‖
 –in həlli yoxdur.  

Daha sonra tədqiqat sualı qoyulur. 

Tədqiqat sualı 1.  Düzbucaqlının perimetri  verildikdə düzbucaqlının diaqonalı 

hansı aralıqda dəyiĢə  bilər? 

Tədqiqatın aparılması: diaqonalı  x-la iĢarə edək (Ģəkil 2).  

Hipotenuz olduğundan ( x > a,  x>b)   2x > a +b   4x > 2(a+b)   x > 
 

 
            

Üçbucaq bərabərsizliyindən,  x < a +b   2x < 2(a+b)   x < 
 

 
  olar.  

Beləliklə, 
 

 
   <  x  <  

 

 
   (4) olar. 

                                                           

                                                                                                             

                                                         
                                                  

                                                                              

Şəkil 2. 

a 

b x 
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Tədqiqat sualı 2. Məsələ 1-də m və n arasında hansı münasibət olduqda 

məsələnin həlli var? 

 AraĢdırmadan sonra  tələbələr belə bir nəticəyə gəlirlər ki, məsələ 1-in həlli o 

zaman ola bilər ki, aldığımız  x = n - 
 

 
    qiyməti  (4)  aralığına daxil olsun. Yəni, 

 

(
 

 
   < n - 

 

 
       <  

 

 
 )    

 

 
    < n < m  olarsa, məsələ 1-in həlli var. 

 

Artiq ―Məsələ 2
‖
 –in niyə həllinin olmaması bəlli olur. 

20 ədədi   *
 

 
       + və ya [       ] aralığına daxil olmadığından məsələnin 

həlli yoxdur. 

Məsələnin həllini araĢdırmağı bacaran tələbə: 

1. Perimetri hesablamaq üçün düsturun tətbiqini bacardı; 
2. Alınan nəticəni araĢdırmaqla həm üçbucaq bərabərsizliyinin, həmdə katetlə 

hipotenuz arasında əlaqənin ödənib –ödənmədiyini yoxlamağı bacardı; 

3. Ġkiqat bərabərsizlik haqqında məlum biliklərindən və cəmin monotonluq 

xassəsindən istifadə etməyi bacardı; 

4. Məsələnin mahiyyətini daha dərindən baĢa düĢdü; 

5. Məsələ tərtib edərkən ədədi verilənləri daxil edərkən müxtəlif Ģərtlərin nəzərə 

alınmasının vacibliyini bildi. 

Sonuncu onun yeni təkliflə (―Məsələ tərtib edilərkən ədədi verilənlər arasında 

asılılıq nəzərə alınmalıdır‖) çıxıĢ etməsinə səbəb oldu. 

Görkəmli rus psixoloqu L.S.Viqotskinin  nəzəriyyəsinə görə təlim  inkiĢafı  qa-

baqlamalı, uĢağın "qarĢıdakı yaxın inkiĢaf zonasına" yönəlməlidir. Bu  inkiĢaf  zona-

sında uĢağın potensial  imkanları mərkəzləĢib. Onları  aktivləĢdirmək  üçün  yaradıl-

mıĢ təlim  Ģəraiti  inkiĢafetdirici  təlim  prinsipinin  əsasını təĢkil  edir [8, s.21]. 

Məsələnin tərtibinə və həllinin araĢdırılması mərhələsinə belə yanaĢma öyrənən-

lərin həyata hazırlanmasında müstəsna rol oynayır.  
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RĠYAZĠYYATIN TƏDRĠSĠ PROSESĠNĠN SƏMƏRƏLĠLĠYĠNĠN 

ARTIRILMASI HAQQINDA 

 

MəĢhur fransiz alimi S.D. Puasson  vaxtilə  demiĢdir: ―Həyatı  iki Ģey  bəzəyir: 

riyaziyyat və onun tədrisi ilə məĢğul olmaq‖. Bunlar  cəmiyyət üçün mühüm əhəmiy-

yət kəsb edən vacib   məsələlərdir.  

 Sirr deyil ki, heç bir elm sahəsi  düĢüncəli və məntiqli bir Ģəxsiyyətin  yetiĢ-

dirilməsində riyaziyyatın imkanlari ilə rəqabət apara bilməz. Görkəmli filosof  Ġ.Kant 

maraqlı fikir söyləmiĢdir: ―Hər hansi bir elmdə nə  qədər riyaziyyat varsa, o qədər də   

həqiqət var‖. Təsadüfi  deyildir ki, təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirərkən təhsil alan-

lar tərəfindən riyaziyyatın mənimsənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Beynəlxalq 

təcrübədən məlumdur ki,  Ģagirdlərin və  tələbələrin təbiət elmləri, xüsusilə də riyaziy-

yat sahəsində yüksək nailiyyətləri ölkələrin  fundamental  elmlər  və  yeni texnologi-

yalar sahəsində rəqabət qabiliyyətinin göstəricisi kimi qəbul olunur. 

Bizim istedadlı gənclərimiz çoxdur. Onlar nəinki ölkəmizdə, həm də xarici ölkə-

lərdə müxtəlif sahələrdə çalıĢırlar. Bu gənclərin əksəriyyətinin formalaĢmasında (həm 

məktəblərdə, həm də universitetlərdə) riyaziyyat elminin mühüm rolu olmuĢdur. Hal-

hazırda bir sıra ölkələrdə həm riyaziyyat elmini tədris edən, həm də onun tətbiq 

sahələrində çalıĢan gənclərimiz yetərincədir.  

 Bu məqalədə biz riyaziyyatın cəmiyyətimizdə əksər gənclərimizin məntiqi tə-

fəkkürünün inkiĢaf etməsində rolunun artması zərurətini görərək bəzi fikirlərimizi 

bölüĢmək istəyirik. 

Biz hesab edirik ki, orta məktəb riyaziyyat proqramından riyazi analizin element-

ləri, birləĢmələr (permutasiya, aranjeman, kombinezon) və ehtimal nəzəriyyəsinin 

elementləri kimi sonradan əlavə olunmuĢ hissələri çıxarmaq lazımdır. Çünki: 

a) bu hissələri tədris edən müəllimlər çox azdır və get-gedə də azalır; 
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b) orta məktəbdə bu hissələrin zəif tədrisindən Ģagirdlərdə qorxu və bu hissələri 

öyrənməyə inamsızlıq yaranır; 

c) onsuz da həmin hissələr ali məktəblərdə  tam və ətraflı keçilir və bu zaman 

orta məktəbdəki zəif tədris tələbələri tam həvəssiz edir  və əslində onların tam mənim-

sənilməsinə mane olur. 

Ümumiyyətlə, islahat, xususən də təhsildə islahat, hər bir ölkənin inkiĢaf səviy-

yəsindən və özəlliyindən asılıdır. Ona görə də hər hansı ölkənin bu sahədə modelini 

digər ölkədə  tətbiq etmək qətiyyən olmaz. Bu zaman ölkənin təhsil sahəsində çalıĢan, 

təcrübəli mütəxəssislərin fikirlərini nəzərə almaqla tədricən eksperiment aparmaq 

lazımdır. 

Deyilən hissələrin proqramdan çıxarılması yerdə qalan riyaziyyat proqramının 

tam mənimsənilməsinə kömək edər, daha çox düĢünmək imkanını artırar və Ģagird-

lərdə məntiqin inkiĢaf etməsinə gətirib çıxarar. Adi bir faktdır ki, əksər orta məktəb 

Ģagirdləri  hətta sadə bir riyazi təklifin istbatını və ya düsturun çıxarılıĢını bilmir. Dərs-

liklərin çoxluğu, yüklü olması Ģagirdlərin düĢünməsinə imkan vermir və onları çox 

yorur. Əgər orta məktəbdə riyaziyyat proqramı yüngül olsa, amma həmin proqramı 

Ģagirdlər tam mənimsəsə qalan hissələri ali məktəblərdə və hətta sərbəst öyrənə 

bilərlər. Belə olsa Ģagirdlər istənilən sahələrdə layiqli kadr olarlar.  

Orta məktəb riyaziyyatında yuxarıda dediklərimizi ona görə vacib hesab edirik 

ki, riyaziyyat bütün sahələrdə çalıĢan mütəxəssislərin kamil olmasında çox mühüm rol 

oynayır. 

        Hesab edirik ki, hər bir sahədə olduğu kimi riyaziyyat elmində də ölkəmizin daha 

böyük uğur qazanması ən böyük arzularımızdandır. Məsələn, dünya riyaziyyatında 

indiyə qədər həll olunmamıĢ  məsələni, yəni problemi həll etmək arzusu (―general 

olmaq istəməyən əsgər yaxĢı əsgər deyil‖). Bizə elə gəlir ki, riyaziyyat üzrə fəlsəfə 

doktoru, elmlər doktoru belə məsələlərlə hökmən məĢğul olmalıdır (xüsusi ixtisas 

məsələlərindən əlavə). Axı istənilən insanın zəkası unikaldır və ardıcıl, kəsilməz 

olaraq çətin məsələlər ətrafında fikirləĢməklə gənclərimiz uğur əldə edə bilərlər. 

        Deməli, universitetlərimizdə riyaziyyat ixtisaslı fakültələrdə də proqramlarda 

müəyyən dəyiĢiklik etmək lazımdır. Məsələn, bizə elə gəlir ki, Ģərq ölkələri xalqa-

larında riyaziyyat, xüsusən də əyləncəli riyaziyyat erkən  yaĢlardan yetkinlik yaĢlarına-

dək insanları daha çox cəlb edir. Belə məsələlər ən çox ədədlər nəzəriyyəsindədir. 

Cəlb etmənin əsas səbəbi isə məsələnin tez baĢa düĢülən olmasındadır, yəni məsələnin 

qoyuluĢunun sadəliyindədir. Lakin onların həlli çox çətindir. Buna baxmayaraq, hələ 

sovetlər vaxtında da ədədlər nəzəriyyəsi fənni bizdə riyaziyyat fakültələrində yalnız bir 

semestr ərzində (özü də çox zəif Ģəkildə) tədris olunurdu. Məlumdur ki, bu sahənin 

həll olunmuĢ problemlərində riyaziyyatın digər hissələri də (məsələn, diferensial 

tənliklər, kompleks və həqiqi dəyiĢənli funksiyalar, ehtimal nəzəriyyəsi, cəbr və s.) 

geniĢ istifadə olunur. Ona görə də hesab edirik ki, ədədlər nəzəriyyəsi bütün semestr-

lərdə (saatların sayı az olmaqla) riyaziyyatın istifadə olunduğu baĢqa sahələrlə paralel 

tədris olunmalıdır. 

 Beləliklə, müasir dövrdə orta məktəblərdə və universitetlərdə  riyaziyyatin təd-

risi prosesinin  səmərəliliyinin yüksəldilməsi,  həmçinin təhsilin beynəlxalq rəqabətli-

liyinin təmin edilməsində   riyazi fənlərin rolu  mühüm əhəmiyyətə malikdir. 
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TƏHSĠLĠN ĠNKĠġAFINDA XARĠCĠ DĠLLƏRĠN ROLU 

 

Müasir  dövrdə xarici dilin öyrənilməsi həyat tərzinin vacib elementlərindən biri-

dir. Xarici dilin öyrənilməsi baĢqa xalqlarla ünsiyyət qurmağa, onların mədəniyyəti, 

adət-ənənələri ilə tanıĢ olmağa,  eyni zamanda təfəkkürü, yaddaĢı inkiĢaf etdirməyə 

imkan verir. Xarici dil biliyi elm, siyasət, mədəniyyət, incəsənət, iqtisadiyyat və s. 

sahələr üzrə dövlətlərarası məhsuldar əlaqələr üçün də  mühümdür. Bu gün xarici dil 

biliyi peĢə bacarıqlarının vacib Ģərtlərindən biridir. 

QloballaĢma həyatın bütün sahələrinə bu və ya digər Ģəkildə təsir göstərir. 

Müasir texnologiyalar, elektron vasitələr qloballaĢmanın mühüm vasitələri kimi 

xalqları bir-birinə yaxınlaĢdırır, onların inteqrasiyasına yol açır. QloballaĢma ilə 

mədəniyyətlər də yaxınlaĢır, bir-birinə inteqrasiya edir. Lakin mədəniyyətlərin inteqra-

siyası heç bir halda onların milli xarakterinə zidd olmamalıdır. Əks halda, zaman 

keçdikdə milli mədəniyyət, milli ənənələr baĢqa mədəniyyətlərin təsiri ilə unudula 

bilər. Tarixdə böyük güclərin təsiri altına düĢmüĢ bir sıra xalqların mədəniyyətlərinin 

unudulması ilə bağlı çox faktlar vardır. Ona görə də qloballaĢma, inteqrasiya prosesləri 

müəyyən dərəcədə idarə olunmalı, milli mədəniyyətlər qorunmalıdr. 

Cəmiyyətlərin, mədəniyyətlərin inteqrasiyasının ən mühüm vasitəsi ümumi 

ünsiyyət vasitəsinin olmasıdır. Belə ünsiyyət vasitəsi ümümi bir dildir. Hazırda ən 

geniĢ istifadə olunan dil, məlum olduğu kimi, ingilis dilidir. QloballaĢma prosesində 

məhz beynəlxalq ünsiyyət dili xalqları, mədəniyyətləri bir-birinə yaxınlaĢdırır. 

Cəmiyyəti inkiĢafa aparan ən mühüm sahə təhsil sahəsidir. Müasir təhsil dünyada 

bu sahədə baĢ verən yeniliklərlə tanıĢ olmağı, onlardan faydalanmağı, innovasiyaları 

öyrənməyi və tətbiq etməyi tələb edir. Bunun üçün də xarici dilləri, xüsusilə də 

beynəlxalq miqyasda geniĢ istifadə olunan dilləri bilmək vacibdir. 

Ġ.K.Voytoviçin ―Davamlı təhsil kontekstində xarici dillər‖ monoqrafiyasında 

yazdığı kimi, bir dövlətin dünya bazarına daxil olması, xarici ölkələrlə əməkdaĢlıq, 

müxtəlif sosial və yaĢ qruplarından olan insanların ünsiyyəti bu və ya digər Ģəkildə dil 

biliyi ilə bağlıdır. Xaricdə təhsil almaq, dünya bazarında malları və xidmətləri təbliğ 

etmək, tələbələri, məktəbliləri və mütəxəssisləri mübadilə etmək üçün real Ģərait də 

yalnız dil ilə bağlıdır [3, 7]. 

 QloballaĢma və inteqrasiya prosesləri mədəni, iqtisadi, siyasi və s. əlaqələrin 

sürətlə geniĢlənməsinə səbəb olmuĢdur. Orta və ali məktəblərdə təhsil, beynəlxalq 

səviyyəli konfranslar keçirilməsi, müĢtərək Ģirkətlər və müəssisələr yaradılması, 

turizm səfərlərinin, sərgilər və idman yarıĢlarının təĢkili də dildən keçir [3, 11]. 

Xarici dillərin öyrənməsinin daha məhdud planda baĢlıca səbəbləri aĢağıdakı-
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lardır:  

- daha perspektivli iĢ tapmaq; 

- xarici ölkələrə iĢgüzar səfərlər etmək; 

- xarici ölkələrin alimlərinin əsərlərini oxumaq, onlarla qarĢılıqlı əlaqə qurmaq; 

- təhsil almaq; 

- baĢqa xalqların mədəniyyətini öyrənmək; 

- miqrasiya; 

- turizm səfərləri;  

- Ģəxsi motivlər: beynəlxalq nikahlar, xarici dostlarla ünsiyyət, hobbi və s. 

Beləliklə, müasir dünyada dil mədəniyyətlərarası ünsiyyət vasitəsi, xalqların qar-

Ģılıqlı anlaĢma vasitəsi, özünü inkiĢaf etdirmək, öz daxili dünyasını zənginləĢdirmək, 

xarici ədəbiyyat, mədəniyyət və texnologiyanın nailiyyətləri ilə birbaĢa tanıĢ olmaq 

vasitəsi kimi çxıĢ edir. 

Bu gün xarici dil biliyi məĢğulluq və rəqabətə dayanıqlılığın  mühüm Ģərtlərindən 

biridir. Ona görə də təhsildə xarici dilin öyrənilməsinə diqqət daha da artırılmalıdır. 

Hazırda Azərbaycanda Avropa (ingilis, fransız, alman, italyan, ispan, portuqal, Nor-

veç, Ġsveç, serb, xorvat, çex, slovak, bolqar, rumın, polyak)  və ġərq (ərəb, fars, ivrit, 

suahili, Ġndoneziya, yapon, Koreya, Çin, hindi) dillərinin böyük əksəriyyəti tədirs 

olunur. Bu o deməkdir ki, bu gün həmin dillərə sahib olan mütəxəssislər sabah Azər-

baycanın həmin dillərin daĢıyıcısı olan xalqlarla əlaqələrində bilavasitə iĢtirak edə 

biləcəklər. 

Bir sözlə, xarici dilin öyrədilməsi təhsilin prioritetlərindən biri olmalıdır. Lakin 

xarici dillərin öyrənilməsi / öyrədilməsi heç bir halda ana dilinə biganəliklə müĢayiət 

olunmamalıdır. Ġnsanın düĢüncə tərzi bilavasitə onun ilkin dili bazasında formalaĢır, 

onun milli hissləri məhz həmin dildə təcəssüm edir. Ona görə də xarici dilin öyrə-

nilməsinə ana dili formalaĢdıqdan sonra baĢlanmalıdır. Bugünkü təhsildə bu məqam 

önə çəkilməlidir.   
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«СВОЕ СЛОВО»,  ИЛИ АВТОРЕМИНИСЦЕНЦИИ В СТИХОТВОРЕНИИ  

М.Ю.ЛЕРМОНТОВА «ПАМЯТИ А.И.ОДОЕВСКОГО» 

 

В 1929 г. М.М.Бахтин впервые использовал в работе  «Проблемы творчест-

ва Достоевского»  [1]  новый термин «чужое слово» для обозначения реминис-

ценций, «отсылок» к предшествующим литературным фактам, отдельным произ-

ведениям, литературным образам. В последние десятилетия этот термин широко 

используется в филологических исследованиях, посвященных русской литера-

туре [5,220; 6,183-216; 7,264-322]. Во всех исследованиях, связанных с исполь-

зованием термина «чужое слово», под словом «свое» понимается тот литера-

турный текст, в который включается «чужое слово».  

При работе над «Словарем стихотворного языка Лермонтова» было   выде-

лено весьма значительное количество автореминисценций (позднелат. Reminis-

centia – смутное воспоминание), наиболее распространенной формой которых 

является точная или видоизмененная цитата самого автора из его более раннего 

произведения. Именно поэтому нам представляется возможным  предложить, по 

типу «чужого слова» М.М.Бахтина, термин «свое слово» для обозначения 

автореминисценций: до сих пор единого, общепринятого термина для этого 

понятия не существует; чаще других встречаются: автоцитата (-ция, -цитиро-

вание), самоповтор (-ение), повтор-клише, поэтический дубль и др. Кроме того, 

из всех уровней реминисценции (мотивный, образный, сюжетный, лексический,  

ритмико-синтаксический), соответствующих уровням лирического произведе-

ния, мы останавливаемся на лексическом, предполагающем  заимствование и 

употребление собственной лексики и лексических средств из одного произведе-

ния в другом (других) одного автора, т.е. под термином «свое слово» мы 

понимаем повторение одних и тех же поэтических строк, строф в любых произ-

ведениях конкретного автора (первое произведение является источником 

«своего слова»). В творчестве М.Ю.Лермонтова «свое слово» выступает в раз-

ных формах: от одинакового заглавия до повторяющихся поэтических фор-мул, 

строк и даже строф. Не останавливаясь на проблеме автореминисценций в 

творчестве Лермонтова   [9, 178-202], мы отобрали пять произведений Лермон-

това  («К*** Когда твой друг с пророческой тоскою…»,  «Он был рожден для 

счастья, для надежд», «Смерть поэта», «Сашка», «Памяти А.И. О-го» /далее 

для краткости: Памяти/ [3, 21-230; 458-507], в которых «свое слово» из  первых 

четырех в той или иной степени использовано при создании стихотворения 

Памяти, посвященного поэту-декабристу, 180-летие со дня смерти которого 

исполняется в этом году и которого называют одним из поэтических предшест-

венников Лермонтова в жанрово-стилистическом отношении [4, 351-352]. Нача-

ло знакомства Лермонтова и Одоевского относят ко времени их  совместного 

пребывания в Ставрополе (8-10.Х. 1837) или в Грузии (нач. ХI.1837); на строках 

Лермонтова Я знал его: мы странствовали с ним В горах Востока основано 

предположение, что они  вместе путешествовали (поездка могла быть лишь в ХI-
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ХII.1837, поскольку в конце ХII.1837 Лермонтов уехал с Кавказа). Глубокое 

впечатление от непродолжительного знакомства со старшим товарищем и 

передано Лермонтовым в стихотворении Памяти, в котором мы постараемся 

выделить все примеры «своего слова» Лермонтова. 

Повторяющиеся образы, каждый из которых имеет какой-то конкретный 

смысл, зависящий от первого контекста, в последующем обладают еще «‖сверх-

значением‖, особым ―метасмыслом‖, выводящим <их> за пределы отдельного 

произведения и делающим элементом всей художественной системы писателя»; 

это своего рода «кирпичики», составляющие картину поэтического мира Лер-

монтова, «некие философско-эстетические константы, опоры, на которых 

зиждется его художественная модель мира» [8, 195-196].  

 «Свое слово» Лермонтова по-разному используется в стихотворении 

Памяти, каждый раз добавляя что-то к его творческой истории: в первых 

произведениях приводятся только те строки или строфы, которые вошли в 

состав последнего; они отмечены соответствующими номерами строк и обозна-

чены полужирным шрифтом; в Памяти дается полностью с нумерацией строк и 

выделением их тем же полужирным шрифтом. 

Из двух первых стихотворений «К*** (Когда твой друг с пророческой 

тоскою)» (1830) и «Он был рожден для счастья, для надежд»  (1832) «своим 

словом» являются строки из первой для первого и второй для второго строф (в 

скобках – номер строки в Памяти):  

1. Он был рожден для мирных вдохновений,  (12-13 строки) 

Для славы, для надежд, но меж людей 

Он не годился –  и враждебный гений 

Его душе не наложил цепей, 

И не слыхал творец его молений, 

И он погиб во цвете лучших дней.  (измененная строка  23) 

2. Он был рожден для счастья, для надежд,  (12-16 строки) 

И вдохновений мирных! – но безумный 

Из детских рано вырвался одежд 

И сердце бросил в море жизни шумной;     

И мир не пощадил – и Бог не спас! 

Общие слова с Памятью  в первом стихотворении – надежда; во втором – 

надежда и счастье;  строка И он погиб во цвете лучших дней превращена в 

измененное «свое слово» Но он погиб далеко от друзей; в последней строке 

второго стихотворения важной представляется замена слова мир на  свет – 

соотнесение с тем светским обществом, что  было, по мнению Лермонтова,  

виновником смерти и Пушкина, и Одоевского.  

Меньше всего изменений произошло при перенесении  строк из 3-4 строк 

«Нравственной поэмы «Сашка» (1835-36):                

                                         3 

             Он был мой друг. Уж нет таких друзей... 

Мир сердцу твоему, мой милый Саша!  (строки 24-37) 

Пусть спит оно в земле чужих полей, 

Не тронуто никем, как дружба наша 
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В немом кладби ще памяти моей. 

Ты умер, как и многие, без шума, 

Но с твердостью. Таинственная дума 

Еще блуждала на челе твоем, 

Когда глаза сомкнулись вечным сном; 

И то, что ты сказал перед кончиной, 

Из слушавших не понял ни единый. 

                                             4 

И было ль то привет стране родной, 

Названье ли оставленного друга, 

Или тоска по жизни молодой, 

Иль просто крик последнего недуга… 

 

Изменения коснулись  3-4 строк  поэмы: Пусть спит оно в земле чужих 

полей, Не тронуто никем, как дружба наша,   ставших «своим словом» в 25-26 

строках Памяти: Покрытое землей чужих полей, Пусть тихо спит оно, как 

дружба наша; в 31-33 строках  два изменения: сомкнулись на закрылись  и 

добавлено тебя: Когда глаза сомкнулись вечным сном; И то, что ты сказал 

перед кончиной, Из слушавших не понял ни единый – Когда глаза закрылись 

вечным сном; И то, что ты сказал перед кончиной, Из слушавших тебя не понял 

ни единый…   

  «Свое слово» было перенесено в Память также из 136-137 строф поэмы 

«Сашка», совпадающих в большей своей части со строками 43-48: Настанет 

день – их ветер вновь уносит: Куда, зачем откуда? – кто их спросит? И после 

них на свете нет следа, Как от любви поэта безнадежной, Как от мечты, 

которой никогда Он не открыл вниманью дружбы нежной. 

                           136 

Настанет день – их ветер вновь уносит:  (43-48 строки) 

Куда, зачем, откуда? – кто их спросит? 

                           137 

И после них на свете нет следа, 

Как от любви поэта безнадежной, 

Как от мечты, которой никогда 

Он не открыл вниманью дружбы нежной. 

 

К несовпадениям «своего слова» с текстом Памяти относим: вм.: наста-

нет день – едва блеснут; вм.: и после них на свете – и после их на небе; вм.: как 

от любви поэта – как от любви ребенка; вм.: он не открыл вниманью – он не 

вверял заботам.  

Из стихотворения «Смерть поэта» (1837)  выделенные строки – своего рода 

словесно-образные переклички между судьбами двух поэтов, которые соотно-

сятся Лермонтовым с точки зрения взаимоотношений между личностью и 

обществом [4, 362]:  

Зачем он руку дал клеветникам ничтожным, 

Зачем поверил он словам и ласкам ложным, 
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Он, с юных лет постигнувший людей?.. 

И прежний сняв венок – они венец терновый, 

Увитый лаврами, надели на него <…>  

И умер он – с напрасной жаждой мщенья, 

С досадой тайною обманутых надежд. 

    

 «Своим словам» Зачем он руку дал клеветникам ничтожным;  И прежний 

сняв венок – они венец терновый  соответствуют  51-52 строки: Зачем тебе венцы 

его вниманья И терния пустых его клевет; последние строки соотносятся с 9-11 

строками Памяти: В могилу он унес летучий рой  Еще незрелых, темных 

вдохновений, Обманутых надежд и горьких сожалений. «В отличие от «Смерти 

Поэта», где отсутствие временной дистанции, мгновенность, сиюминутность 

лирического отклика на трагедию (гибель Пушкина), порождает необычайно 

острое переживание (к тому же антитетичное по своей природе – сложное 

переплетение чувств скорби и ненависти), в ―Памяти А. И. О-го‖ то же 

отсутствие отстраненности от события (напомним, стихотворение было 

написано, очевидно, сразу по получении известия о смерти Одоевского), тем не 

менее, порождает иное по своему характеру лирическое чувство» [2, 56]. 

В стихотворении Памяти выделены все примеры лермонтовских «своих 

слов» (из 70 строк 27, т.е. почти 40 % – «свои слова» Лермонтова): 

                    

                                         1 

Я знал его: мы странствовали с ним 

В горах Востока, и тоску изгнанья 

Делили дружно; но к полям родным 

Вернулся я, и время испытанья 

Промчалося законной чередой, 

А он не дождался минуты сладкой: 

Под бедною походною палаткой 

Болезнь его сразила, и с собой 

В могилу он унес летучий рой   

Еще незрелых, темных вдохновений, 

Обманутых надежд и горьких сожалений! 

                                        2 

Он был рожден для них, для тех надежд,   

Поэзии и счастья… Но, безумный, 

Из детских рано вырвался одежд 

И сердце бросил в море жизни шумной, 

И свет не пощадил — и бог не спас! 

Но до конца среди волнений трудных, 

В толпе людской и средь пустынь безлюдных 

В нем тихий пламень чувства не угас: 

Он сохранил и блеск лазурных глаз, 

И звонкий детский смех, и речь живую, 

И веру гордую в людей и жизнь иную. 
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                                         3 
Но он погиб далеко от друзей…             
Мир сердцу твоему, мой милый Саша! 
Покрытое землей чужих полей, 
Пусть тихо спит оно, как дружба наша 
В немом кладбище памяти моей! 
Ты умер, как и многие, без шума, 
Но с твердостью. Таинственная дума 
Еще блуждала на челе твоем, 
Когда глаза закрылись вечным сном; 
И то, что ты сказал перед кончиной, 
Из слушавших тебя не понял ни единый… 

                             4 
И было ль то привет стране родной, 
Названье ли оставленного друга, 
Или тоска по жизни молодой, 
Иль просто крик последнего недуга, – 
Кто скажет нам?.. Твоих последних слов 
Глубокое и горькое значенье 
Потеряно. Дела твои, и мненья, 
И думы – все исчезло без следов, 
Как легкий пар вечерних облаков: 
Едва блеснут, их ветер вновь уносит – 
Куда они? зачем? откуда? – кто их спросит… 

                                         5 
И после их на небе нет следа, 
Как от любви ребенка безнадежной, 
Как от мечты, которой никогда 
Он не вверял заботам дружбы нежной… 
Что за нужда?.. Пускай забудет свет 
Столь чуждое ему существованье: 
Зачем тебе венцы его вниманья  
И терния пустых его клевет? 
Ты не служил ему. Ты с юных лет 
Коварные его отвергнул цепи: 
Любил ты моря шум, молчанье синей степи 

                                        6 
И мрачных гор зубчатые хребты… 
И вкруг твоей могилы неизвестной 
Все, чем при жизни радовался ты, 
Судьба соединила так чудесно: 
Немая степь синеет и венцом 
Серебряным Кавказ ее объемлет; 
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет, 
Как великан склонившись над щитом, 
Рассказам волн кочующих внимая, 
А море Черное шумит не умолкая.  
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По словам И.Ю. Подгаецкой, «поэзия XIX века начинается там, где «свое» 

и «чужое» поняты как проблема» [7, 264]. Добавим к этому: литературные 

реминисценции, а в лирике Лермонтова это также и «свое слово»,  знаменуют 

обсуждение «своего» и «чужого» как в поэзии, так и в прозе, XIX-XXI вв. 
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MƏDƏNĠYYƏTLƏRARSI ÜNSĠYYƏTĠN QURULMASINDA DĠLĠN 

ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

Dil və mədəniyyət iki fenomen olaraq biri-biri ilə  qarĢılıqlı  təsir Ģəraitində  

inkiĢaf  edir. Yəni dilin dinamikliyi mədəniyyətin dinamikliyinin göstəricisidir və ya 

əksinə. Bizim dünyada mövcud olan hər hansı bir dili daha yaxĢı mənimsəməyimiz 

həmin dilin mənsub olduğu xalqın mədəniyyətini öyrənməklə reallaĢa bilər. Dil  və 

mədəniyyət arasındakı bu əlaqə tarixən  bir  çox  alimləri  və  filosofları maraqlandırıb.  
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Mədəniyyət  insan vasitəsilə yaranan fenomendir. BaĢqa sözlə, mədəniyyət ikinci 

dünyadır və bu dünya say baxımından bizim realda olan dünya anlayıĢımızdan fərqli-

dir. Levisin sözləri ilə desək: ―Müxtəlif mədəniyyətlərə mənsub olan xalqların müx-

təlif dünyaları vardır‖ . Mədəniyyət  həm  birgə  həyatın davamı və inkiĢafının vasitəsi, 

həm də nəticəsidir. Ġnsanın həm fiziki, həm də zehni fəaliyyətinin nəticəsi olan 

mədəniyyət, cəmiyyətin yaddaĢıdır. Yəni cəmiyyət üzvləri mədəniyyətə müraciət et-

məklə müxtəlif fəaliyyət və davranıĢ normalarını mənimsəyirlər.  

Bir sıra  dünya miqyaslı müəlliflər  tədqiqatlarında göstərirlər ki, elə alimlər var 

ki, mədəniyyətin maddi cəhətlərinə daha çox əhəmiyyət verirlər, digərləri isə mədəniy-

yətin qeyri-maddi tərəflərinə toxunurlar. Ümumilikdə  mədəniyyət  cəmiyyətin mənə-

vi, maddi, intellektual və emosional baxımdan fərqləndirici xüsusiyyətlərinin məcmu-

sudur‖. Mədəniyyət insan və onun fəaliyyəti ilə vəhdətdədir. Yəni mədəniyyət insan 

fəaliyyətinin məhsulu olan müxtəlif  maddi  və  mənəvi sərvətlərin məcmusu olaraq 

təhlil edilir. Burada insan fəaliyyəti dedikdə, həm onun fiziki və əmək fəaliyyəti, həm 

də zehni fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Digər canlılardan (heyvanlardan) fərqli olaraq 

insan öz ətrafına öz istəkləri istiqamətində təsir göstərərək öz dünyasını özü formalaĢ-

dırır.  

Dil insanın intellektual və kommunikativ bacarıqlarından biri olaraq sosiallaĢ-

manın əsas Ģərti, dayağı və vasitəsidir. Dil  hər  bir mədəniyyətin prioritet cəhətlərini 

əks etdirir. Əslində  dil  mədəniyyətin  əsasını  təĢkil edir. BaĢqa sözlə ifadə etsək, dil 

xalqın simvolik göstəricisidir, çünki müxtəlif xalqların tarixi və mədəni keçmiĢi 

haqqında informasiya dilin vasitəsilə reallaĢır. Mədəniyyətin ötürülməsi, qorunması və 

qavranılması məhz dilin sayəsində mümkün olur.  

Dil  düĢünmək  və  insanın  ətrafda olanları dərk etməsi üçün əsas vasitədir. Dil  

insanla  ona  təsir  edən təbiətin arasındadır. Belə ki, insanın qavrayıĢ və fəaliyyəti 

onun dil vasitəsilə ətraf mühit haqqında təsəvvürlərindən ibarətdir.  

Dil və mədəniyyət mövzusu həm də düĢüncə tarixi ilə sıx əlaqədardır. Cəmiyyəti 

dilində görər, dilində anlarıq. Bir cəmiyyətin dili o cəmiyyətin ruhu, ruhu isə dilidir. 

Dil həmçinin cəmiyyətin güzgüsü rolunu oynayır. Buradan  belə bir  nəticə də çıxar-

maq olar ki, dilin mədəniyyətə və cəmiyyətə təsiri ilə yanaĢı bəzən cəmiyyət də dil və 

onun inkiĢafına Ģüurlu olaraq təsir edir.  

Mədəniyyətin və cəmiyyətin inkiĢafı nəticəsində yazının meydana gəlməsi 

insanların dilə Ģüurlu təsir imkanlarını geniĢləndirdi. Bu  təsir ―müxtəlif səviyyələrdə 

və müxtəlif Ģəkillərdə təzahür edir:  

1. Cəmiyyət  dilin  inkiĢaf etməsi və ya tədricən iĢləkdən qalmasına imkan yara-

da bilər.  

2. Cəmiyyət  elə bir  Ģərait yarada bilər ki, bu, tədricən dilin ölümünə gətirə bilər.  

3. Cəmiyyət yazı yaratmaq yolu ilə, dilin orta və ali məktəblərdə tədrisi, dilin 

sosial funksiyalarını geniĢləndirmək imkanına malikdir.  

4. Cəmiyyətin dillərin qarĢılıqlı əlaqələri proseslərini tənzimləmək, xüsusən 

xarici dillərdən alınmaları istiqamətləndirmək  hüququ vardır.  

5. Dildəki dəyiĢikliklər də məlum dərəcədə, cəmiyyətin Ģüurlu təsirinə yol verir.  

Dil, mədəniyyətin bir-biri ilə ciddi əlaqəsi və bunlar arasındakı təsir üsulları 
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aktual mövzulardan biri olub və olacaq.  

Müasir dövrdə müxtəlif mədəniyyətlərə aid olan insanlar daha çox əlaqə qururlar. 

Baxmayaraq ki, biz xarici dildə sözləri, qrammatik qaydaları öyrənirik, amma müxtəlif 

mədəniyyətlərin ünsiyyəti prosesində böyük maneələr yaranır. Müxtəlif mədəniy-

yətlərə sahib olan insanlar eyni dil formalarını müxtəlif anlayıĢları ifadə etmək üçün 

istifadə edir. 

Mədəniyyət doğuluĢdan bütün ömür boyunca bizlərlə addımlayır. Hansı jestlərin 

qəbul olunan, hansıların qəbul olunmaz olduğu, bağıĢlanılan hədiyyəni insanlar 

arasında açıb-açmamaq, süfrə arxasında davranıĢ qaydaları, insanlarla söhbət zamanı 

arada olan məsafə və s. insanların mənsub olduğu mədəniyyətlərə görə dəyiĢir.  

Fərqli mədəniyyətlərdən olan insanlarla müvəffəqiyyətli ünsiyyət qurmaq üçün 

təkcə onların dillərini öyrənmək kifayət etmir. Mədəniyyətlərarası ünsiyyət zamanı 

bir-birinin dilini baĢa düĢmələrinə baxmayaraq, onlar bir-birinin davranıĢlarını baĢa 

düĢmür və günahlandırmağa baĢlayırlar. Hər hansı  ifadəni iĢlətmək utanc gətirə bilər, 

ünsiyyətdə olduğumuz insanın mədəniyyət qaydalarını pozar və bu da xoĢagəlməz 

hallarla nəticələnə bilər.  

Fərqli mədəniyyətlərdən olan insanların bizim davranıĢlarımızı necə baĢa 

düĢdüyünü bilmək çox vacibdir. Buna misal olaraq, nədənsə razı olduğunu bildirmək 

üçün bəzi ölkələrdə insanlar baĢlarını sağa və sola, bəzilərində isə aĢağı və yuxarı 

hərəkət etdirirlər. Əgər biz həmin ölkələrdə olan bu mədəniyyətdən xəbərsiz olsaq, bu 

zaman kommunikasiya zamanı bir sıra anlaĢılmazlıqlarla üzləĢərik. Bir ölkənin dilini, 

tarixini, adət-ənənələrini bilmək sadəcə ilk addımdır. Bunlarla bərabər, ölkənin qeyri-

verbal dilini də öyrənmək çox əhəmiyyətlidir. 

Dil həyatımızın vacib bir hissəsidir. O bizə misilsiz, insani hədiyyədir. Mədəniy-

yətin ayrılmaz hissəsidir. Dil insanların düĢüncələrinə təsir edir. Nom Xomski - 

dünyada məĢhur linqvistlərdən biri bildirmiĢdir ki, ―bütün dillər bir dilin dialekt-

ləridir.‖ O hətta əlavə etmiĢdir ki, ―onlar çox müxtəlif formada meydana gəlir, amma 

eynidirlər.‖ Dilin mədəniyyət üçün vacib olduğunun göstərən baĢqa bir üsul lüğətə 

baxmaqdır. Bir dildən baĢqa dilə tərcümə oluna bilməyən və ya tərcüməsi çətinliklə 

mümkün olan bəzi sözlər vardır ki, çox insanlar baĢa düĢmürlər. Belə sözlərə 

frazeologizmləri və ona daxil olan atalar sözləri, hikmətli sözlər, zərb məsəllər və s. 

aid etmək olar. Dil mədəniyyətlər boyu dəyiĢir. Mədəniyyət dəyiĢərsə, dil də dəyiĢər. 

Ölkəmiz digər millətlərlə müsbət və bərabər münasibətlərin qurulmasına maraq 

göstərir. Bu layiqli məqsədlərə nail olmaq üçün, uĢaqların təhsil dövrünün ilk illərində 

dil öyrənmə imkanlarını artırmaq üçün səylərimizi saxlamalıyıq. Aydındır ki, ölkə-

mizin və vətəndaĢlarının gələcəyi üçün bu cür dil öyrənmə imkanlarının yaradılması 

üçün bir çox üstünlüklər var.  

Xarici dillərdə təhsil verən çox yaxĢı orta məktəb, ali təhsil, təĢkilatlar var, lakin 

bir dili ən yaxĢı Ģəkildə öyrənmək üçün o dilin danıĢıldığı ölkədə olmaq daha səmərəli 

yollardan biridir. Xarici dil bilməyin yaddaĢa və baĢqa qavrayıĢ sahələrinə da çox 

böyük faydası var. Deyilənə görə, hətta böyük yaĢlarda öyrənilən dil belə demensiya 

və alzaymer xəstəliyinə qarĢı daha müqavimətli olmağa kömək edir. Dil öyrənmə 

imkanları, qarĢılıqlı qiymətləndirmə, anlayıĢ və hörmət üçün sonsuz sayda qapılar açır. 
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 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  

 

MÜASĠR DÖVRDƏ ƏRƏB DĠLĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠNĠN VACĠBLĠYĠ                                                         

 

Ərəb dili, Quran nazil olmazdan əvvəl Ərəb yarımadasının çərçivəsində sıxılıb 

qalmıĢ, Ərəb yarımadasında yaĢayan müəyyən bir millətin dili idi. Qurani-Kərimin 

ərəb dili üzərə nazil olması onu səmavi bir dinin dilinə çevirmiĢ və ona ibadətin bir 

parçası vəsfini qazandırmıĢdı. 

Ərəb dili (ərəb. اللغة العربية) - Sami dillərinin  Cənub qrupunun ġimal bölməsinə 

daxildir. Qohum dillərdən qədim tarixi, geniĢ yayılması, fonetik-qramatik və leksik 

xüsusiyyətlərini bu günədək qoruyub saxlaması ilə fərqlənir.  Ərəb dili BMT-nin 6 

rəsmi və iĢlək dillərindən biridir.  

Ərəb dili oxĢar dillər olan ibri, arami, amhari dilləri kimi hami-sami dillər 

ailəsinin Sami qoluna mənsub bir dildir. O, Ərəbistan yarımadasına məxsus bir dil 

olmaqla yanaĢı, VII əsrdən etibarən Ġslamiyyətin intiĢarı ilə çox geniĢ bir coğrafiyaya 

yayılmıĢ, islam dininin mədəni təsiri ilə birlikdə müəyyən zaman içində Mərkəzi 

Asiya, Misir və ġimali Afrikanın yerli dillərindən üstün dil olmuĢdur. 

Müasir ərəb ədəbi dili əhalisi birlikdə iki yüz milyona çatan ərəb ölkələrində 

(Ġraq, Suriya, Livan, Ġordaniya, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı, Yəmən, Misir, Liviya, 

Tunis, MərakeĢ, Əlcəzair, Sudan) dövlət dili kimi qəbul edilmiĢdir. Ədəbi dil ilə 

yanaĢı, əhalinin danıĢdığı məhəlli (ölkələr üzrə) dialekt və Ģivələr də mövcuddur. 

Bunlar bir-birlərindən və habelə ədəbi dildən ciddi Ģəkildə fərqləndiyi üçün müxtəlif 

ölkə ərəblərinin bir-birini anlamaması, müvafiq hazırlığı olmayan ərəblərin isə çox 

zaman ədəbi dili baĢa düĢməməsi adi hal hesab edilir [1]. Bundan baĢqa, ərəb dili ən 

fonetik dildir. Ərəb əlifbasında cəmi 4 sait var. Dünya dilləri arasında ən az saitli dil 

olduğundan tələffüzü də ən asandır. Çünki dilin tələffüzündəki çətinlik, o dildəki sait 

səslərin çoxluğu ilə ölçülür. 

Ərəb dili yalnız ərəb toplumunun dili deyil, bütün müsəlmanların ortaq ibadət 

dilidir. Ərəb dili Allahu Təalənin müsəlmanların qəbul etdiyi islam  dini üçün xüsusilə 

seçdiyi bir dildir. Ġslam dininin müqəddəs kitabı Quran məhz ərəb dilində nazil 

edilmiĢdir. Bir çox alimlər Qurani-Kərimin ərəbcə nazil olmasını ərəb dilinin feil 

Ģəkilçiləri, Ģəxs əvəzlikləri və kəlmə törəmələri ilə çox zəngin və qıvraq dil olmaqla 

bərabər, hər cür məna dəyiĢmələrinə qarĢı son dərəcə sağlam bir ifadə qüdrətinə sahib 

olması ilə əlaqələndirirlər. Bu cəhətdən ingilis dili kimi ən inkiĢaf etmiĢ dillər də daxil 

olmaqla, dünyanın heç bir dili ifadə gücünə görə ərəb dili ilə müqayisə oluna bilməz. 

Ərəb dilinin möhtəĢəmliyini Qurani-Kərim özü təsdiq etməkdədir. Müqəddəs 

kitabımız Qurani-Kərimin Məkkədə nazil olmuĢ 111 ayədən ibarət olan 12 ci 

surəsiolan Yusif surəsinin ikinci ayəsində deyilir:  

 

 .[1] "إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ "

 

“(Ey Məkkə əhli!) Biz onu ərəbcə bir Quran olaraq nazil etdik ki, (mənasını) 

anlayasınız.”(Yusuf, 2) [2]. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Sami_dill%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/BMT
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Ġslamın zühurundan sonra ərəb dili islam aləmində latın dilinin Avropada 

oynadığı rola malik idi. Ġslam dinini qəbul etmiĢ hər bir müsəlman namaz, zikr, təkbir 

və təĢəhhüd kimi ibadətlərində ərəb dilini istifadə edirdi.  

Xilafətin böyüməsi nəticəsində insanların qrup-qrup islam dininə yönəlməsi ilə 

yanaĢı ərəb dili Ərəb yarımadasının xaricinə çıxmağa baĢlayaraq müsəlmanların çata 

biləcəkləri qədər yayıldı. Nəticədə ərəb dili, Ġslamın yayılması ilə paralel olaraq 

yayılmağına davam edirdi. Ġslam Aləmində istifadə olunan dillər arasında ilk dərəcəyə 

yüksələrək birinci dil halına gəlmiĢdi. Qurani-Kərim sayəsində dünya dilinə çevrilmiĢ, 

hər cür təhlükədən qorunmuĢdur. Ġslamın təĢviqi ilə müsəlmanlar Quranın bir hərfinin 

belə dəyiĢilməsinə imkan verməmiĢdilər. Ərəb dili Qurani-Kərimin əzəməti sayəsində 

müasir dövrə qədər qorunub, dünyada hakim dillərdən birinə çevrilmiĢdir. Bu ba-

xımdan müasir dövrdə ərəb dilinin öyrənilməsi vacibdir.  

MəĢhur nəhv alimi Əbu Ġshaq əz-Zəccəci  Əbul-Abbas əl-Mubərrididən eĢitdiyini 

belə deyir: ―Sələfdən bəziləri belə deyərdi: ―Ərəb dilini mütləq öyrənin, çünki o, aĢkar 

bir alicənablıqdır və o, Allahın peyğəmbərlərinin və mələklərinin kəlamıdır...‖ sözü-

nün qüvvəti olaraq müasir dövrdə də ərəb dilinin öyrənilməsi vacib Ģərtlərdən biridir 

[3]. 

Digər tərəfdən müasir dövrdə Qurani-Kərimi intiĢar olduğu ərəb dilində oxuya 

bilmək və oxumağı bilməyənlərə öyrətmək üçün vacib arqumentdir. Ġslam peyğəmbəri 

Məhəhəməd peyğəmbərin (s.a.s)  hədisində deyilir: ― Quranı olduğu kimi oxuyan biri 

vəhy gətirən Ģərəfli və itaətkar mələklərə bərabərdir‖ [3]. Müsəlman olan hər bir Ģəxs  

yüksək mərtəbəyə ucalmaq üçün ərəb dilini öyrənməlidir. 

Bildiyimiz kimi, dünyada 7000-ə yaxın dil mövcuddur. Təhsilin və mədəni 

əlaqələrin imkanlarını öyrənən ―Britaniya Ģurası‖ Ġctimai-Siyasi TəĢkilatı ―Gələcəyin 

dilləri‖ ilə bağlı tədqiqatlarında müasir reallıqlar baxımından çıxıĢ etmiĢ təĢkilatın 

üzvləri 7000-ə yaxın dildən gələcəyin dilləri kimi ərəb, ispan, çin, portuqal, türk, 

yapon və rus dilini dünya dillərinə daxil ediblər. Onlar hesab edirlər ki, yaxın  illər 

ərzində bütün dünya ölkələri olmasa belə, əksər ölkələr, hətta, ingilislərin özləri də bu 

dilləri iqtisadi, geosiyasi, mədəni, təhsil və sənaye ehtiyaclarının ödənilməsinə görə 

strateji dil kimi qiymətləndiriblər. Belə ki, gələcəkdə ərəb dili əksər ölkələrin xarici 

ticarət əlaqələri, diplomatik təhlükəsizliyinin prioritetləri və internetdəki geniĢlənən 

dillərinə çevriləcək.  Bu baxımdan müasir dövrdə ingilis dili ilə yanaĢı ərəb dilinin 

öyrənilməsi vacibdir.  

Ərəb dili 1973-cü ildə BMT-nin BaĢ Assambleyasında qurumun rəsmi dili elan 

olunub. 2010-cu ildən etibarən hər il mütəmadi olaraq 18 dekabr Beynəlxalq Ərəb Dili 

Günü kimi qeyd olunur. Beynəlxalq sənədlərin qeydə alındığı rəsmi dil kimi ərəb dili 

BMT dillərinə əlavə olunduqdan sonra onun öyrənilməsinə tələbat artıb. Ərəb dili 

dünya dilləri arasında yüksək mövqeyə malikdir. Hal-hazırda dünyanın bir sıra nüfuzlu 

universitetlərində, o cümlədən doğma vətənimiz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir 

sıra elm və təhsil ocaqlarında, xüsusilə, AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına ġərqĢü-

naslıq Ġnstitutunda, Bakı Dövlət Universitetinin ġərqĢünaslıq fakültəsində, Azərbaycan 

Dillər Universitetində, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində, Xəzər 

Universitetində, Avrasiya Universitetində, Bakı Ġslam Universitetində, Bakı Ġlahiyyat 

Ġnstitutunda ərəb dili Ģöbələri, regionĢünaslıq (ərəb ölkələri üzrə) kafedraları fəaliyyət 
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göstərir, ərəb dili ixtisas dili kimi tədris olunur. 

Qədim əlyazmaların araĢdırılması, islam dininin tədqiqi, ərəb dilinin tədrisi və 

tədqiqi baxımından ərəb dilinin öyrənilməsi vacibdir. Müasir dövrdə ərəb dilinin 

öyrənilməsi Azərbaycan və ərəb dövlətləri arasinda mədəniyyətlərarası dialoqun möh-

kəmlənməsi üçün labüddür. Çünki ərəb dili yer kürəsinin ən güclü Ģərq ölkələrinin 

dövlət  dilidir. 

Çox dil bilmək insanın dünyagörüĢünün formalaĢmasına müsbət mənada təsir 

edir, hadisələrə daha geniĢ prizmadan baxmağa kömək edir. Volterin sözü ilə desək, 

çox dil bilmək bir qalanın bir neçə qapısının açarına sahib olmaqdır. Bir fərdin nə 

qədər savadı olsa da, əcnəbi dil bilmədən biliyini dar çərçivədən çıxarıb daha da 

təkmilləĢdirməsi, dünya təcrübəsindən faydalanması, elmi mübadilə aparması müm-

kün deyildir.  

Beynəlxalq elmi konfrans və simpoziumlarda Qarabağ müharibəsi və torpaq-

larımızın iĢğalı, dünəni və bugünkü vəziyyəti haqqında məlumatların ərəbdilli ölkə-

lərə, ərəb dünyasına düzgün çatdırılması məhz, ərəb dilinin sayəsində mümkündür.  

Azərbaycan alimlərinin, xüsusilə klassiklərimizin əsərlərinin xarici ölkələrdə, 

xüsusilə, ərəb ölkələrində  yayılması üçün ərəb dilini bilmək vacibdir. Bildiyimi kimi, 

hələ əsrin əvvəllərində klassiklərimiz ərəb və fars dillərində yazıb-yaratmıĢdılar. 

Xəqani ġirvaninin ərəbcə Ģeirlərini, Füzulinin ərəb dilində qəsidələrini orijinaldan baĢa 

düĢmək üçün müasir dövrdə ərəb dilinin öyrənilməsi vacibdir.  

Cənab prezdentimiz çox hörmətli Ġlham Əliyev 11 yanvar 2019-cu il tarixində  

"2019-cu ilin Azərbaycan Respublikasında "Nəsimi ili" elan edilməsi" haqqında 

sərəncam imzalayıb. Ġraqda, həmçinin Suriyanın Hələb Ģəhərində Nəsimini öz Ģairləri 

hesab edirdilər. Məhz bu baxımdan Nəsiminin Azərbaycan Ģairi, ədəbiyyatımızın 

görkəmli nümayəndəsi olmasının bütün dünyaya elan edilməsi, tanıdılması onun 

əsərlərinin orijinal dildə versiyasının təhlili və tədqiqi ilə həyata keçirlməkdədir. 

Nəsimi yaradıcılığının ərəb dilində olan bir qisim irsinin orijinaldan araĢdırılması üçün 

ərəb dilinin öyrənilməsi vacibdir.  

Müasir dövrdə turizmin sürətli inkiĢafı sayəsində ərəb dilinin öyrəniməsi 

vacibdir. Doğma vətənimiz Azərbaycana bir çox tanınmıĢ və inkiĢaf etmiĢ ərəb 

ölkələrindən turist axını ərəb dilinin müasir dövrdə öyrənilməsinin vacibliyini təsdiq 

etməkdədir. 

Gənclərimiz nə qədər çox dil biliyinə yiyələnərsə vətəninə və millətinə daha çox 

fayda verə bilər. Gənclərin ərəb dilinin öyrənilməsinin vacibliyini Ģərtləndirən digər 

əsas xüsusiyyətlərdən biri də, dünyaya daha geniĢ Ģəkildə baxaraq o geniĢ pəncərədən  

öz Vətənini daha yaxĢı görə bilib, daha çox fayda verə bilməkdir. Ərəb dünyasında 

Azərbaycan ölkəsinin bayrağını layiqincə tanıtmaq baxımından ərəb dilinin öyrə-

nilməsi vacibdir. 

Güclü bir dövlətlərlə möhkəm siyasi və iqtisadi əlaqələr qurmaq üçün onun 

dilini, dilinə hopmuĢ təfəkkürünü, düĢüncəsini, meyarlarını bilmək zəruridir. Müasir 

dövrdə Ģərq və qərb ölkələri arasında ədəbi, mədəni, siyasi, iqtisadi  əlaqələrinin 

inkiĢaf etdirilməsində ərəb dilinin öyrənilməsi vacibdir. Xarici ölkələrdə diasporların 

fəaliyyətini daha da gücləndirmək, siyasi dairələrə güclü təsir etmək, diplomatik 

gediĢatda rəqibi məğlub eləmək, dövlət maraqlarını daha güclü Ģəkildə diktə etmək 

üçün azərbaycan, ingilis, rus dili ilə yanaĢı, ərəb dilinin öyrənilməsi vacibdir.  



419 
 

Mədəniyyətlərarası əlaqələr və fərqli dünyagörüĢlərini anlamaq, intellektual 

səviyyəmizi artırmaq, yaradıcı düĢünmə qabiliyyətimizi yüksəltmək, xaricə səyahət və 

təhsil imkanlarımıza zəmin hazırlamaq, həmçinin iĢ tapmaq Ģansımızı artırmaq üçün 

müasir  dövrdə ərəb dilinin öyrənilməsi aktualdır. 

 Belə ki, müasir dövrdə ərəb dil biliyi əmək bazarında önəm verilən nüanslardan 

biridir. Bu gün yerli və xarici Ģirkətlər, Azərbaycanda ərəb səfirlikləri və iyirmi üç 

ərəb ölkəsində yerləĢmiĢ səfirliklərdə ərəb dilini səlis bilən mütəxəssislərə daha çox 

üstünlük verirlər.  

Beləliklə, Ġngilis dili qloballaĢan dünyanın əsas tələblərindən birinə çevrilsə də, 

ərəb dili də müasir dövrdə hakim dillər qrupuna daxil olduğu üçün ərəb dilini 

öyrənmək və onun imkanlarından istifadə etmək mütləq bir prosesdir. Bu gün biz 

zamanla və müasir dövrlə ayaqlaĢmaq istəyiriksə ərəb dilini öyrənərək onun üstün-

lüklərindən yararlanmalıyıq. Əsas ərəb dilini öyrənmək bir sıra səbəblərə görə zəruri 

əhəmiyyət kəsb edir.Əsas müqəddəs Qurani-Kərimin dilidir. Qurani-Kərimin 

öyrənilməsi və öyrədilməsi üçün zəruridir. Ərəb dili ―rəsmi dil‖statusunu qazanmıĢ 

dildir, yəni baĢqa Ģərq dillərində danıĢan insanlar arasında ortaq ünsiyyət vasitəsidir. 

Nəhayət, Beynəlxalq təĢkilatlarda, ərəbdilli dünya ölkələrində Azərbaycanın həqi-

qətlərini-Qarabağ problemini, Xocalı soyqırımını səsləndirmək üçün ərəb dilinin öyrə-

nilməsi zəruridir.  
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XARĠCĠ DĠLĠN TƏDRĠSDƏ ROLU 

 

Xarici dillərin tədrisi digər humanitar fənlərin tədrisindən özünün spesifikliyi ilə 

seçilir. Ənənəvi yanaĢmaya görə, bu cür spesifiklik ilk növbədə xarici dil dərslərinin 

yeni məzmun verməkdən daha çox mövcud fikirləri yeni iĢarələr sisteminə çevirməyə 

xidmət etməsindən irəli gəlir. Xarici dillərin tədrisinin digər spesifikliyi isə dərslərin 

əvvəlki bilgilərə söykənməsi, dərslərarası zəncirvari əlaqədir ki, bu da onları dəqiq 

fənlərə yaxınlaĢdırır.  

Xarici dilin tədrisi zamanı tələbələrdə dilin komponentlərinin (tələffüz, lüğət və 

qrammatika) və dil bacarıqlarının (oxu, yazı, dinləmə və danıĢıq) inkiĢaf etdirilməsi 

diqqət mərkəzində durur və qiymətləndirmə də müvafiq olaraq bu meyarlarla həyata 

keçirilir. Mən bir müəllim olaraq, ingilis dilinin tədrisində ilk növbədə yeni sözlərin 

kontekstdə öyrənilməsinə (düzgün tələffüz və cümlədə düzgün istifadə qaydaları izah 
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edilmək Ģərtilə (bilinməsi vacib olan minimum qrammatika)) və oxu bacarıqlarının 

inkiĢaf etdirilməsinə (bu həm yazını inkiĢaf etdirir, həm dili hiss etməyə kömək edir, 

həm lüğət və qrammatikanın ―təkrarı‖nı daha mənalı edir və s.) önəm verirəm.  

Dil sözlərdən ibarətdir, tələffüz və qrammatik qaydalar sözlərdə maddiləĢir, 

sözləri bilmədən danıĢmaq və eĢitdiyini anlamaq qeyri-mümkündür. Oxuya gəldikdə 

isə, onun bir faydasını vurğulamaq istəyirəm: ―Oxumağı öyrənirik ki, öyrənmək üçün 

oxuyaq‖. Fikrimcə, xarici dil dərslərinə innovativ metodların tətbiqinə dərsin moti-

vasiya hissəsindən (birinci növbədə ilk 5-10-cu dəqiqələri) baĢlamaq lazımdır. Xarici 

dili öyrənməyə yeni baĢlayan tələbələr bir çox çətinliklərlə qarĢılaĢır və təbii olaraq 

çoxsaylı səhvlərə yol verirlər. Bu zaman onlarda motivasiya kifayət qədər olmalıdır ki, 

tələbələr özlərində iradə gücü tapıb ―gülünc‖ görünməyi gözə alaraq xarici dili 

öyrənməyə və danıĢmağa davam etsinlər. Dərs ilinin ilk həftələrində bu cür motivasiya 

yaratmaq üçün tanıĢlıq oyunlarından (―icebreakers‖, ―classbuilding‖ activities), 

―baĢla‖ (―bellwork/do now‖) tipli strategiyalardan və s. istifadə etmək sinifdə pozitiv 

mühit yaradır və təlim nəticələrini yaxĢılaĢdırır. Bundan əlavə, tələbələrin marağını 

qoruyub saxlamaq üçün dərs boyunca onların hər kiçik nailiyyətini tərifləmək və bu 

zaman fəaliyyət prosesini önə çəkmək lazımdır (―Test nəticəndən görünür ki, sən 

həqiqətən də çox çalıĢmısan‖, ―Mənim xoĢuma gəldi ki, sən bu tapĢırığın düzgün 

həllini tapmaq üçün bir neçə variantdan istifadə etdin‖ və s.). BaĢqa sözlə, tərif 

bacarıq, zəka yönümlü yox, iĢ yönümlü olmalıdır (daha ətraflı məumat üçün Kerol 

Dvekin düĢüncə tərzləri haqda tədqiqatına istinad etməli). UĢağı bacarığına, yaxud da 

əqli qabiliyyətinə görə tərifləyəndə (―Nə ağıllı qızdı bu!‖, ―Sən çox bacarıqlısan‖ və s.) 

o daha çətin məsələ ilə qarĢılaĢanda bunu daha az çalıĢması, səy göstərməsi ilə deyil 

zəka gücünün azlığı və bacarığının olmaması ilə əlaqələndirir və nəticədə həvəsdən 

düĢərək dərsə bütün marağını itirir və çalıĢmır. Todd Viteker tərifin effektiv olması 

üçün onun 5 Ģərtini göstərir; tərif obyektiv (tərifləyərkən biz səmimi olmalı, həqiqi 

nailiyyətə görə tərifləməliyik), konkret (tərif zamanı biz ümumi ifadələrdən qaçınsaq, 

göstərilən səyi vurğulasaq, sinifdəki bütün uĢaqlara tərif düĢər və uĢaq hansı hərəkətin 

bəyənilən olduğunu öyrəndiyindən onu etməkdə davam edər), dərhal (tərif vaxtında və 

yerində deyilməlidir), ―təmiz‖ (―amma‖sız, uĢağı tərifləyib amma sözündən sonra 

tənqidi fikir söylənilərsə, yadda qalan Ģey tənqid olur) və gizli (tələbə yoldaĢları 

arasında inciklik salmamaq üçün) olmalıdır. 

 Dil ünsiyyət vasitəsi olduğundan onu öyrənməkdə baĢlıca məqsəd bu dildə 

ünsiyyət qurmaq bacarığına yiyələnməkdir ki, bunun da səmərəli yolu bütün Ģagird-

lərin dərs zamanı xarici dildə mümkün qədər çox danıĢmasına Ģərait yaratmaqdır. 

Bunun üçün ən effektiv vasitə cütlərlə iĢdir. Cütlərlə iĢin hər hansı bir formasına (yaz 

– paylaĢ, çək – paylaĢ, dinlə – soruĢ, düĢün – paylaĢ, soruĢ – cavab-landır və s.) 

keçməzdən əvvəl tələbələrə düĢünmək və fikirlərini formalaĢdırmaq üçün vaxt 

verməkdə fayda vardır (―think time‖, 2-3 dəqiqə səssiz refleksiya). Cütlərlə iĢ uğurlu 

alınan hallarda tədricən Ģagirdləri üç-üç və dörd-dörd qruplarda birləĢdirmək, onlara 

qrup iĢinə müvafiq tapĢırıqlar (açıq-sonlu suallar, əqli hücum strategiyasından istifadə, 

problemli situasiya, rollu-oyun, debat və s.) vermək və bu yolla da, eyni zaman kəsi-

yində bütün tələbələri dərsə cəlb etmək mümkündür. Dərs zamanı tələbələrarası bu cür 

əlaqələrin yaranması mühüm əhəmiyyət daĢıyır, belə ki, Vilyam Qlesserə görə biz 

oxuduğumuzdan 10%, eĢitdiyimizdən 20%, gördüyümüzdən 30%, eĢidib-gördüyü-
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müzdən 50%, baĢqaları ilə müzakirəmizdən 70%, Ģəxsən təcrübədən keçirdiyimizdən 

80%, kiməsə öyrətdiyimizdən 95% öyrənirik.  

Ümumiyyətlə, istənilən metodikanı tətbiq etməzdən əvvəl üç məqama diqqət 

etmək lazımdır: 1) seçilən metod təlim məqsədi ilə uzlaĢmalıdır, 2) seçilən metod 

vizual, akustik və kinestetik tələbələrin tələblərinə cavab verməlidir, 3) tələbələrin dil 

səviyyəsində kəskin fərqlər varsa, differensiasiyadan istifadə edilməlidir.  

 

 

Мурадова Фикрия, доцент 

 Бакинский Славянский Университет  

 

РОЛЬ ТЕАТРА В ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ  

 

Если говорить о форме - прообразом всех искусств является искусство музыканта. 

Если говорить о чувстве - искусство актера. (О.Уайлд) 

Без театра нельзя. (А.П.Чехов) 

 

«Без театра нельзя!» - уверенно заявляет один из героев (Сорин) философ-

ско-психологической, общественно-социальной пьесы об искусстве, где проис-

ходит слияние двух гениальных драматургов Шекспира "Гамлет" и А.П.Чехова 

«Чайка». 

Театр – это монолог со всем человечеством и каждым человеком в отдель-

ности. Монолог, как известно, представляет собой разговор одного лица, кото-

рый вольно или невольно предполагает скрытый или откровенный диалог с 

миром, с народом, с обществом на самые актуальные проблемы времени, эпохи. 

«Новая эра в искусстве!.."- восклицает актриса Аркадина, иронично пари-

руя в споре со своим сыном, начинающим писателем-драматургом Конс-танти-

ном Треплевым, и при этом, словно бросая вызов всему грядущему в мире 

искусства (А.П.Чехов "Чайка"). В этой же пьесе будущая актриса Нина Заречная 

произносит глубоко философский монолог, в котором А.П.Чехов предрекает 

судьбу всего человечества. Монолог А.П.Чехова "Люди, львы, орлы и куро-

патки..." действительно обращен ко всему человечеству. Это своеобразный 

пролог не только к пьесе "Чайка", но и к началу века. Одновременно - это и 

неизбежный эпилог конца века (более того-конца Света!), о котором так много 

говорится уже в нашем XXI веке. Правда, великий драматург отмечает, что 

Земля "обратится в пыль", но "лишь мало-помалу, через длинный, длинный ряд 

тысячелетий", "а до тех пор ужас, ужас, ужас...". 

Какой же "ужас" ждет человечество?!! О чем предупреждает нас великий 

классик?!.  Не находится ли сегодня человечество на краю бездны?!. 

Да, несомненно, в нынешнем мире происходит много того, что может при-

вести человечество к краю бездны, хотя и не миновал еще тот самый "длинный, 

длинный ряд тысячелетий", о котором столь откровенно предупреж-дает А.П.Че-

хов. Молодой писатель Константин Гаврилович Треплев в пьесе "Чайка" лишь в 

начале своего Творческого Пути, но для него это самое начало тесно сливается с 

концом того же самого Жизненного Пути!... Какой Путь у сегодняшней моло-
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дежи?!.  Ведь за ними будущее! 

Успешный беллетрист Борис Алексеевич Тригорин, казалось бы, достиг 

пики своей популярности... Актрисы Нина Заречная и Ирина Николаевна Арка-

дина - две стороны одной медали?! Они обе (каждая по – своему!) находятся в 

состоянии своего звездного часа. Каждый из названных героев бесконечно 

предан искусству, которое они любят, но при этом постоянно живут в состоянии 

раздвоенности... Той раздвоенности, что ниспослана человеку со дня сотворения 

Мира, когда Адам и Ева совершили грехопадение, в результате чего были 

изгнаны из Рая. 

Мы - дети человеческие, боремся за себя и за Бога в себе. Дай Бог победить 

в себе дьявола!,-ибо он "скучает без Человека" (А.П.Чехов. "Чайка"). Оказав-

шись на пороге XXI века, мы по-прежнему верим в глубоко-философскую 

сентенцию И.Гете: "Если построишь театр, то построишь нацию; если разру-

шишь театр, то разрушишь нацию". У каждого народа свои традиции, свои 

обычаи, своя культура и – свой Театр. 

Очевидным подтверждением мысли И.Гете является конец XX- начало XXI 

века, когда, на первый взгляд, все рушилось в Мире, в Союзе и в нашем родном 

Азербайджане. Не Театр ли в первую очередь способствовал тому, чтобы выб-

раться из этого сложного водоворота истории и встать в один ряд с процве-

тающими странами мира, когда бездуховность могла достичь той черты, за ко-

торой уже ничего нет... 

Азербайджан всегда славился своими природными ресурсами. Наш родной 

край не менее богат и своими культурными ценностями. Однако, как и для 

любой страны, главным достоянием Азербайджана является его Народ и то, что, 

прежде всего, является олицетворением будущего - его Молодежь. "Талант-

единственная новость, которая всегда нова" (Пастернак). Наш народ всегда 

изобиловал талантами, и молодежь здесь не на последнем месте. Всякая куль-

тура обладает своей историей, а достойное воспитание молодежи может быть 

реализовано на не менее достойных образцах этого самого ДОСТО-ИНСТВА. 

Очевидно, что достоинство-это то самое необходимое, что так важно в каждой 

профессии. Но не всякий профессионал обладает таким качеством, как достоин-

ство. Тем не менее, в нашей стране немало достойных сыновей и дочерей, кото-

рыми по сей день гордится народ.  

Студенческая жизнь, прежде всего, сопряжена со сдачей сессией, коллок-

виумов, курсовых и дипломных работ. Все это в определенной ситуации может 

вызвать стресс... Но в стенах БСУ есть и студенческий театр – театр "Сфера". И 

этот самый театр-драмстудия помогает пережить подобные стрессы, как 

уверенно заявляют студенты - актеры  театра «Сфера», и не только. Конечно, 

любой профессиональный актер также немало волнуется перед выходом на 

сцену, но, "передав" свой стресс сцене, студент-актер становится вдруг легким, 

независимым, самодостаточным (8). 

И вот уже на протяжении 20-ти лет продолжает происходить то Чудо, кото-

рое открывает, рождает, создает новых актеров, но прежде всего новых людей, с 

новым мировоззрением, с новым мироощущением.  

Руководитель театра «Сфера», доц. Ф.Р.Мурадова, не раз признавалась в 
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том, как на глазах у нее происходило преображение молодой, еще не устояв-

шейся на первый взгляд личности, той личности, которая была причастна к 

рождению Театра, к рождению Чуда. Очевидно, что любой (в той или иной сте-

пени) самодостаточный человек, прикоснувшийся к прекрасному, а именно -к 

миру Театра, классического Слова, не может не измениться в лучшую сторону.  

Нередко тот или иной студент, едва прикоснувшись к сцене, очень скоро 

меняет свой поведенческий аппарат: закомплексованный-становится уверенным, 

самоуверенный-скромным, лживый-сдержанно-искренним. Но главное - появля-

ется вера в себя и, что еще важнее, в свои творческие силы. А это и необходимо 

для внутреннего человеческого роста, тем более для того человека, который 

только что вступает в большую жизнь. 

Действительно, сегодня для молодежи очень много разного рода соблазнов. 

Театр «Сфера» "отвлекает" молодежь от всего дурного, направляя взор на 

Искусство, на Великую Классику. Да, да, именно классику! Автор настоящей 

статьи, будучи преподавателем русской классической литературы, предпочитает 

привлекать к осмыслению и воспроизведению на сцене БСУ те произведения 

азербайджанской, русской и зарубежной литературы, которые уже апроби-

рованы временем, являясь великим достоянием человечества. 

А начиналось все однажды ...-  с Александра Сергеевича... Пушкина! 

1998 год..Грядет юбилей великого Поэта! Действительно, творчество 

А.С.Пушкина прочно легло в основу театрального репертуара "Сферы". Да и 

могло ли быть иначе! На сегодняшний день студенты-актеры "Сферы" сыграли 

не одно произведение Пушкина - поэта, прозаика, драматурга. В числе 

художественных постановок "Сферы": "маленькие трагедии" Пушкина («Скупой 

рыцарь», «Моцарт и Сальери», "Каменный гость", "Пир во время чумы"), траге-

дия "Борис Годунов", романтические поэмы ("Кавказский пленник", «Бахчи-

сарайский фонтан», «Цыганы»), а также поэмы «Анджело», «Полтава». И, 

конечно же, роман в стихах "Евгений Онегин", который ставился на двух языках 

(русском и азербайджанском) в связи со 100-летним юбилеем Самеда Вургуна. 

Замечательно, что "Евгений Онегин" был представлен силами лицеистов и сту-

дентов  одновременно.  

В настоящее время подготовлен сборник литературных начинаний, а имен-

но, творческих работ лицеистов, учащихся в Комплексе «школа-лицей», под 

многообещающим романтическим названием «Белые паруса». Что не случайно, 

так как драмстудия «Сфера» уже не один год плывет под разноцветными пару-

сами – цвета Любви, Надежды и Веры в завтрашний день! 

Примечателен тот факт, что драмстудия «Сфера» берет под свое крыло не 

только студенческие силы, но и силы более младшего поколения. Ведь специ-

фика университета в том, что он существует в неразрывном, единении с гума-

нитарным лицеем БСУ. Имена на базе лицея ставились первые спектакли "Сфе-

ры", где принимали участия лицеисты с первого по одиннадчатого класс 

включительно.  В свою очередь, здесь же создавались синтетические спектакли, 

т.е. в одном спектакле играли ученики-лицеисты, а также студенты с разных 

курсов, разных факультетов. 
На протяжении многих лет изюминкой режиссуры "Сферы", которая осу-
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ществляется автором этих строк, стал нетрадиционный подход к осмыслению 
произведений русской и мировой литературы. Репертуар драмстудии весьма 
многообразен. За эти годы "Сфера" поставила немало интересных спектаклей, 
которые тесно связаны с именами корифеев русской поэзии и прозы, а именно: 
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого, Н.В.Гоголя, А.П.Чехова, 
М.А.Булгакова и др. 

Интересы «Сферы» никогда не ограничивались русской классической лите-
ратурой. Она не раз обращалась к творческому наследию азербайджанских 
писателей: Самеда Вургуна (драма «Вагиф»), Джафара Джабарлы (драма «Се-
виль»), М.Ф.Ахундова (комедия «Приключения скряги, или Гаджи Гара»).  
Своеобразной вехой в репертуаре «Сферы» стала пьеса «Зирземи», принадле-
жащая перу молодого автора Заура Гарибоглы. За это произведение он был 
удостоен Президентской премии.  В пьесе «Зирземи» затрагиваются актуальные 
проблемы нашего времени. Это и привлекло внимание коллектива театра «Сфе-
ра». В данной пьесе патриотическая тема, а именно тема Родины, прежде всего 
связана с трагедией в Ходжалы. 

О театральных постановках "Сферы" говорят, что она возрождает науку на 
подмостках БСУ. Что не случайно! Спектакли драмстудии нередко представ-
ляют собой синтез творческого наследия разных писателей. Так, например, ху-
дожественно-литературная постановка "Все мы в маскараде" явила собой слия-
ние творчества А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 

В поле зрение "Сферы" попадает и мировая литература, которая представ-
лена творчеством У.Шекспира ("Ромео и Джульетта", "Гамлет", «Отелло», «Ко-
роль Лир»), Б.Шоу ("Пигмалион"), Ж.-Б.Мольера ("Мещанин во дворян-стве") и 
др. В постановке "Маска безумия" (Шекспир "Гамлет"), где умышлено была 
нарушена внешняя композиционная стройность трагедии, зритель столк-нулся с 
новым подходом к осмыслению трагедии Гамлета-Человека, предна-меренно 
надевшего на себя "маску безумия". 

«Наука и искусство - вечный поиск истины. Истина-это сам Бог. Театр - это 
величайшая вершина в мире искусства? Так провозгласим лозунг в пользу Сло-
ва! Великого Слова. Так сказал пророк Иаков, ибо пророк-продолжатель Пути 
Господня. Господь своих законов не менял. Слова, которое берет свое начало в 
театре» - констатирует Ф.Кафарова. Статье «Новая эра в искусств»(4;3) 

На протяжении уже 20-ти лет интерес к театру как к таковому в учени-
ческой-студенческой среде отличает и выделяет тех, кто стремится меняться и 
развиваться, от тех, кто этого не желает. Истинно творческая лич-ность отли-
чается своей одержимостью.  Одержимость – это и есть черта таланта, а рядом с 
талантом трудно оставаться равнодушным, тем более невозможно не разви-
ваться в лучшую сторону. 

Следует отметить, что данный молодежный театр возрождает традиции 
классического театра, утверждая тип пятиактного спектакля, не рассчитываю-
щего, а напротив, исключающего пышность постановки зрелищной эффект-
ности. 

В основе драматургии театра «Сфера» наличествует принцип впечатляю-
щих контрастов: исторический фон, символика Чайки - все это служит красоч-
ной декорацией для личной драмы. В развитии драмы преобладает сценически 
выигрышная картинная ситуация. 

"Культурный человек-это человек мира. Никакая религиозная или нацио-
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нальная принадлежность не могут сроднить человека так, как духовная связь. Во 
всех точках земного шара культурных людей роднит их духовное начало. И эта 
связь по своей силе - самая надежная связь. Есть понятия как культурное чувст-
вительность ситуации, которая развивает и дает возможность максимальному 
осмыслению событий и их переосмыслению, правильному выбору и подходу к 
ним с позиции культуры "(Ф.Кафарова).(4;3) 

Двадцатилетний юбилей «Сферы» удивительным образом совпал с двад-
цатилетием Пушкинианы, которая внесла неоценимую лепту в историю развития 
"Сферы". Пушкиниана в течение 20-ти лет способствовала выявлению творчес-
ких сил среде учащихся школ и вузов Азербайджана. Участая в Пушкиниане 
"Сфера" поставила спектакль «Пиковая дама», "Евгений Онегин", "Борис Году-
нов", а также литературный монтаж, связанный с «Подражанием Корану» 
А.С.Пушкина. 

В фильме "Белые паруса" Фикри Мурадлы, посвященном в 20-ти летним 
юбилеем "Сферы", проф. Т.Г.Джафаров утверждает, что возникновения твор-
ческих коллективов в школах, в вузах на рубеже XXI века - это проект времени. 
Он продолжает реализоваться, на протяжение многих лет, давая свои достойные 
плоды. Под влиянием театрализованный представлений, литературно-художест-
венных вечеров, конкурсов расширяется кругозор молодого поколения, оттачи-
вается литературный вкус, вырабатывается умение не только мыслить,  анализи-
ровать, но и выражать эти мысли как и устно, так и письменно. 

На вопрос о профессиях, способных спасти мир народный артист Азербайд-
жана Фуад Полада ответил так: "Учитель, Врач и Актер", точнее сказать – твор-
чества.  

Нам думается, что Фуад муэллим совершенно прав - спасти человеческую 
духовность может только творчества. 
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DĠL ƏLAQƏLƏRĠNƏ EKSTRALĠNQVĠSTĠK YANAġMA 

 

Mürəkkəb dinamik sistem olan  dilin inkiĢafı  təkcə bir faktorun təsiri ilə baĢ verə 

bilməz. Buna görə də, dilin inkiĢafını  müəyyən bir faktorla,  hətta universal səbəblə 

bağlayan  tədqiqatçıların fikri ilə  razılaĢmaq olmaz.  Müasir dilçilik elmi dildə  baĢ 

verən dəyiĢiklikləri bir sıra səbəblərlə əlaqələndirir. Lakin bu mövqeydə də  dilçilər 

arasında vahid rəy  yoxdur. Dil dəyiĢikliklərinin  səbəbləri haqqında  fikir söyləmiĢ 

dkilçiləri üç qrupa bölmək olar.  

Birinci qrupa daxil olan  dilçilər  dildə baĢ verən bütün dəyiĢiklikləri  dilxarici 

səbəblərlə, ekstralinqvistik səbəblərlə, ilk növbədə dilin xidmət etdiyi  cəmiyyətdə 

mövcud olan Ģəraitlə əlaqələndirirlər. Bu qism dilçilərin fikrini sosioloji cərəyanın 

nümayəndısi A. Sommerfeilt belə ifadə etmiĢdir: ―Dildə baĢ verən dəyiĢikliklərin  

müxtəlifĢəkilli faktorları  son nəticədə ictimai  səciyyə daĢıyır. Sosioloji konsepsiyanın 

tərəfdarları  dildə baĢ verən təkamülün  dildaxili səbəblərini  qətiyyətlə rədd etmirlər, 

belə səbəbləri müəyyənləĢdirməyin  mümkünlüyünü qəbul edirlər, lakin göstərirlər ki, 

hətta bu daxili səbəblərin arxasında  ekstralinqvistik  faktorlar durur‖ [Rəcəbli, 2016, 

33]. BaĢqa sözlə desək,  dil dəyiĢikliklərinin  daxili səbəbləri  xarici səbəblərin təsiri 

ilə yaranır.  

Ġkinci qrupa daxil olan dilçilər  dil dəyiĢikliklərinə təsir edən  ekstralinqvistik 

faktorları tamamilə inkar edir və təkidlə göstərirlər ki, dildə baĢ verən bütün dəyi-

Ģikliklər  istisnasız olaraq dildaxili  səbəblərin nəticəsidir.  Bu qrupa daxil olan dilçi-

lərin  bir qismi dilin təkamülünə  təsir edən ekstralinqvistik  amilləri  qismən qəbul 

edir  və göstərirlər ki, dildə dəyiĢikliklərə səbəb olan  dilxarici faktorlar ola bilər, lakin 

qəti surətdə belə səbəbləri dilçilikdə öyrənməyin əleyhinə çıxırlar. Məsələn, Y.Kuri-

loviç  yazır ki, dilçi dilxarici faktorlara  müraciət edən kimi dilçilik tədqiqat sahəsinin  

aydın sərhədlərini itirir. A.Martine  isə qeyd edir ki, təkcə daxili  səbəbiyyət dilçini  

maraqlandıra bilər [Martine, 1972, 82].  

Üçüncü qrupa daxil olan  dilçilərin  böyük əksəriyyəti  dil dəyiĢikliklərinin daxili  

və xarici faktorlarını  qəbul edir,  bunların hər birinin  dilin təkamülündə oynadığı  rolu 

düzgün  qiymətləndirməyi tələb edirlər.  Onların fikirincə, dildə baĢ verən dəyiĢikliklər  

dildaxili və dilxarici səbəblərin qarĢılıqlı mürəkkəb təsirinin  nəticəsidir.  Dilin təka-

mülünün bu məqamında daxili, baĢqa məqamında  xarici faktorun təsiri  güclü ola 

bildiyi kimi, baĢqa bir məqamda  hər iki səbəb dəyiĢikliyin baĢ verməsinə təsir göstərə 

bilər. Dilçinin vəzifəsi konkret dəyiĢikliyin  baĢ verməsində konkret olaraq  hansı 

daxili yaxud  hansı xarici faktorun  iĢtirak etdiyini  düzgün müəyyənləĢdirməkdir.    

Dil mürəkkəb sistem olmaqla bərabər, həm də açıq  sistemdir. Buna görə də dil 

dəyiĢmələrinə  onun  öz daxili  həyatında mövcud olan faktorlar  səbəb olduğu kimi, 

ətraf mühitin təsirinin də  gücü böyükdür.  Fransız diçisi  A.Meye dilin inkiĢafının  bir 

sıra  səbəblər  kompleksindən  asılı olduğunu qeyd edərək  bunları üç qrup halında 

birləĢdirir: 1) dilin strukturu,  yəni daxili quruluĢu; 2) dilin mövcudluğunun  psixoloji, 

fiziki,  məkani,  sosial və s. Ģəraiti;  3) dilə hazırkı zamanda  və hazırkı yerdə  baĢqa 
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dillərin göstərdiyi təsir.  A.Meyenin sadaladığı faktorlardan birinci qrup dildaxili  ya-

xud  intralinqvistik  səbəblərə,  ikinci qrup  dilxarici yaxud  ekstralinqvistik  səbəblərə 

aid  edilə bilər.  Üçüncü qrupa daxil edilən faktorları  nə dildaxili, nə də dilxarici  

səbəblərə  aid etmək olar; dilərin bir-birinə  qarĢılıqlı təsiri yaxud  bir dilin bizi maraq-

landıran  dilə güclü təsiri  bir tərəfdən ekstralinqvistik  hadisə olsa da, digər tərəfdən 

daha çox  ictimai-iqtisadi, hətta siyasi  hadisədir.  Lakin baĢqa mövqedən  yanaĢsaq, 

kontakta girən  dillərin alacağı  forma həmin dillərin  özlərindən, onların strukturun-

dan, sistemin dəyanətindən  və s. asılıdır.  Bu mənada bir linqvistik  sistemin baĢqa  

linqvistik sistemə  təsirini  dildaxili  proses də hesab etmək olar.  

Bütün bunlardan belə bir nəticə çıxartmaq olar ki, dildə dəyiĢikliklərin baĢ  

verməsinin səbəblərini  iki əsas kateqoriyaya bölmək olar: dil dəyiĢikliklərinin  xarici 

səbəbləri yaxud  faktorları  və dil dəyiĢikliklərinin  daxili səbəbləri  yaxud faktorları.  

Praktikada    dil dəyiĢikliyinin  səbəbini,  bu səbəbin intralinqvistik və  ekstralinqvistik 

olduğunu  müəyyənləĢdirmək çətin olur, çünki bu və ya digər  dil dəyiĢikliyi  bir sıra 

dildaxili və dilxarici  səbəblərin birgə fəaliyyətinin  nəticəsi olur. Bəzən elə olur ki,  bu 

və ya   digər dil dəyiĢikliyi  bir qəbildən olan,  yəni bir kateqoriyaya daxil olan  səbəb-

lər silsiləsinin  nəticəsi olur.  Nadir hallarda  müəyyən bir (dildaxili yaxud dilxarici)  

səbəbi olur.       

Dil dəyiĢikliyinin səbəbi dilin mexanizmində müəyyənləĢdirilmirsə və dil struk-

turunun hüdudlarından kənardadırsa, onlar dil dəyiĢikliklərinin (dilin inkiĢafının) 

xarici səbəbləri (bəzi dilçilik ədəbiyyatında: dilin inkiĢafının xarici qanunları) adlanır. 

Dilin inkiĢafının xarici səbəblərinə dili əhatə edən mühitlə əlaqədar olan, bu mühitdən 

gələn çoxlu və müxtəlif impulslar, o cümlədən, hər Ģeydən əvvəl cəmiyyətin tarixi 

inkiĢafı, xalqların miqrasiyası (bir yerdən baĢqa yerə kütləvi köçməsi), dil kollektiv-

lərinin birləĢməsi və parçalanması, ünsiyyət formalarının dəyiĢməsi, elm, mədəniyyət 

və texnikanın inkiĢafı və.s ilə bağlı olan impulslar daxildir. 

Dil dəyiĢikliyinin daxili səbəblərinə dilin mövcud sistemini təkmilləĢdirmək və 

onu kommunikasiya üçün daha yararlı hala salmağa doğru yönəltmiĢ impulslar 

daxildir.      

Dilçilik tarixində  dilin inkiĢafının  xarici   faktorları cəmiyyətin  həyatı və təbiət 

qanunları ilə  eyniləĢdirilmiĢdir. Məsələn, A.ġleyxer  dili təbii organizm hesab edirdi 

və  dilin həyatını  idarə edən bioloji  qanunlarla  eyniləĢdirirdi.  Psixoloji cərəyanın  

nümayəndələri  dili psixoloji  fəaliyyət sayır və dil qanunlarını  psixoloji assosiasiya  

qanunları ilə  eyniləĢdirirdilər. N. Marr  dili ictimai hadisə  hesab edirdi.  Buna görə də  

onun fikirincə,  digər ictimai hadisələr kimi dil də  bazis  üzərində  üstqurumdur və 

dilin  həyatını  idarə edən  qanunlar da  ideoloji  və iqtisadi qanunauyğunluqlara  tabe-

dir.  
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XARĠCĠ DĠLĠN ĠNSAN PSĠXOLOGĠYASINDA ROLU 

 

Dil ünsiyyət vasitəsidir. Eyni cəmiyyətdə yaĢayan insanlar bir-biri ilə eyni dili 

danıĢaraq ünsiyyət qurarlar. Bu gün – XXI əsrdə sürətlə inkiĢaf edən dünyada digər 

xalqlarla da ünsiyyət qurmaq tələb olunur. BaĢqa sözlə desək, digər ölkələrdə hər 

hansısa bir mövzuda öz fikrini ifadə etmək üçün ana dilindən baĢqa ən azı bir xarici 

dildə müstəqil danıĢmağı bacarmalıyıq. Dil fikri ifadə edir və fikri ifadə etdikcə dil 

inkiĢaf edir. Alman təbiətĢünası və filosofu (1767-1835) V. Humbolda görə dillin 

xüsusi realığı vardır və həmin reallıq əsas xarakterik cəhətini öz-özünə inkiĢaf edirərək 

ruhi yaradıcılığa çalıĢır. O yazırdı  ― Xalqın dili onun ruhudur və Xalqın dili onun 

ruhudur‖, ― Dil cansız bir orqanizmdir, ruhi fəaliyyətin mənbəy və zəminidir‖ [1]. 

Hegelə görə insan süurunun və təfəkkürünün formalaĢmassında dil mütləq rol 

oynamıĢdır [2]. 

Günümüzdə iqtisadi və sosial inteqrasiyalar nəticəsində Ġngilis dili demək olar ki, 

bütün ölkələrdə ―beynəlmiləl dil‖ kimi istifadə olunur. Ölkədən kənara çıxılan zaman 

istənilən insana ən böyük dəstək Ġngilis dilində bilməsidir. BaĢqa sözlə desək, insanın 

özünə inanması, özünü ifadə etməsi üçün ingilis dili əsas Ģərtdir. Təhsildən tutmuĢ 

texnologiyaya qədər bütün sahələrdə  ingilis dili bilmək vacibdir. Bu səbəbdən də, 

ölkəmizdə əsas dil öyrənmə Ġngilis dilinə meyil edir. Ġnsanlar keçmiĢdə iki dil 

öyrənmənin zehində qarıĢıqlıq yaradacağını düĢünürdü. BaĢqa bir fikir isə, bir dili 

mükəmməl bilib baĢqa dilin öyrənilməməsinin daha doğru olduğunu irəli sürülürdü. 

Belə düĢüncənin yaranmasının əsas səbəbi insanların çoxlu dil bildikdə psixoloji 

xəstəliklərə tutulması qorxusu idi. DilĢünaslara görə insan cəmiyyətində inkiĢaf 

nöqteyi nəzərdən, dilin böyük rolu vardır və dil hər insanın Ģəxsiyyətini müəyyən edir.  

Dil ünsiyyət vasitəsi olaraq yalnız müəyyən Ģəraitdə insan cəmiyyətində yaranır 

və fəaliyyət göstərir. Buna görə də, dil ictimai hadisə sayılır. Dilin varlığı üçün bəĢər 

cəmiyyətinin var olması mühüm Ģərtdir. Ġnsan cəmiyyəti olmayan yerdə dil mövcud 

ola bilməz. Təbiidir ki, yeni doğulan uĢaq insanlarla ünsiyyət saxlamassa, yəni insan 

yaĢamayan mühitdə böyüsə və ya lal adamlar arasında tərbiyə olunsa, o danıĢa bilməz. 

Dilin yaranmasında insan orqanizminin vertikal vəziyyətdə olması da mühüm rol 

oynamıĢdır.  

Dil irqi və irsi cəhətlərlə bağlı deyildir. Ancaq bunu bilməliyik ki, uĢaq anasının 

qarnındaykən ondan çox Ģeylər kəsb edir, bir sadə deyimlə sanki, iki qonĢu arasında 

bir qalın pərdə mövcuddur və uĢaq anasının sevgisini və ya kədərini diğər yandan hiss 

edə bilir. UĢaq gözünü yaĢıyacağı dünyaya açdığı anında baĢqa xalqın mənsub olduğu 

dil və həyat tərzi ilə qarĢı-qarĢıya qalır. Bir zənci balası körpəlik çağından 

valideynlərindən ayrı düĢərək Azərbaycan ailəsində böyüyür və Azərbaycan dilində 

ləhcəsiz danıĢmağa baĢlayırlar. Lakin uĢağın psixologiyası, duyğu və düĢüncəsi, 

habelə özünə etimadı, o ailədə və ya o cəmiyyətdə çətinliklərlə qarĢı-qarĢıya qalır. 

Dil ancaq insana məxsusdur, heyvanlar yalnız münasibəti duya bilərlər. Dil 

təfəkkür ilə (düĢüncə ilə) bağlıdır.  Bəzi araĢdırmalar iki dil öyrənmənin problem yara-
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dacağı fikrini dəstəklədi. Belə ki, iki dil bilən insanların daha az söz ehtiyatı olduğunu 

vurğulayırdı. Zaman keçdikcə isə araĢdırmalar yeni bir dil öyrənmənin insan psixolo-

giyası üçün çox əhəmiyyətli olduğunu sübut etdi. Beyindəki dil mərkəzləri, mükəmməl 

dil öyrənilməsi ilə əlaqədar inkiĢaf edir və böyüyür. Ġki dilli ailədə böyüyən uĢaqlar 

dili daha tez öyrənirlər. Psixoloqların araĢdırmasına əsasən həmin uĢaqların qulaqları 

dilə daha tez yatır. Erkən yaĢlarında dili öyrəndiklərinə görə gələcəkdə də yaĢıd-

larından fərqli olaraq baĢqa xarici dilləri öyrənməkdə daha qabaqcıl olurlar. Alimlərin 

araĢdırması çoxlu sayda dil bilən insanların oxuma, yazma, hesablama və bu kimi 

baĢqa fəaliyyətdə qabaqcıl olduğunu sübut edir. Həmçinin yaĢlanmadan meydana 

gələn yaddaĢ zəifliyinə də xarici dil bilməyin müsbət təsiri var. Belə ki, gənc yaĢ-

larında xarici dil öyrənən insanlar yaĢlananda yaĢıdları ilə müaqayisədə yaddaĢları qat-

qat güclü olur. Ġki dilli insanlar diqqətlərinin yüksək olması ilə seçilirlər. Bunun səbə-

bini alimlər belə vurğulayırlar ki, iki dilli insanların hər iki dili də eyni vaxtda aktiv 

vəziyyətə gətirə bilməsidir. 

  XIX əsrdə dil haqqında təsəvürlər tam fomalaĢaraq klassik təlimə çevrilmiĢdir. 

Dilin klassik təsəvvürlər möqeyindən insan və cəmiyyət həyatında mühüm əhəmiyyətə 

malik olduğunu göstərir. Dil mühüm kommunikativ, ünsiyyat funksiyasını həyata 

keçirir. Beləliklə Ġnsan, dil, və Cəmiyyət eyni qəbildən olan anlayıĢlar olub, biri 

digərsiz mümkün deyildir. Dil bütün hallarda insan ilə cəmiyyətin görüĢdüyü yerdir və 

orada dilin təfəkkürün inkiĢafında böyük rolu vardır. Dil vasitəsi ilə insan üçün həqiqi 

imkanlar yaranır. Dil əxlaq, hüquq, ənənələr, adətlər ilə yanaĢı insan nəslini təbiətdən 

ayırıb onda zəkasının gəliĢdirməsi ilə insani keyfiyyətlər formalaĢdırır.  
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QEYRĠ-DĠL ALĠ  MƏKTƏBLƏRĠNDƏ MÜTƏXƏSSĠS HAZIRLIĞINDA 

XARĠCĠ DĠLLƏRĠN ROLU 

 

Beynəlxalq münasibətlərdə xarici dillərin rolu. 

Gələcək mütəxəssisə verilən tələblər və müasir cəmiyyətdə həyat Ģəraiti məhz 

belə mütəxəssis hazırlığına yeni yanaĢmanın axtarılması tələblərini qarĢıya qoyur. 

Beynəlxalq əlaqələrin geniĢləndiyi və təhsilin rəqabətliliyinin təmin edilməsi Ģəraitin-

də xarici dili bilmək artıq həm elmi, həm də nəzəri və praktiki cəhətdən zərurətə 

çevrilmiĢdir. Beynəlxalq iqtisadi, siyasi və humanitar əlaqələrin geniĢləndiyi Ģəraitdə 

ali təhsil müəssisələrində xarici dilin öyrənilməsinə ixtisaslı mütəxəssis hazırlığının 

məcburi fənni kimi baxmaq lazımdır. 

Respublikamızda təhsilin inkiĢafına dair ―Dövlət Strategiyası‖nın hədəflərinə 
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uyğun olaraq  ali təhsilin bakalavriat səviyyəsində iqtisadi və texniki yönümlü 

ixtisasların ―Təhsil Proqramı‖nda 13 kredit həcmində məcburi ―Xarici dil‖ fənni 

nəzərdə tutulmuĢdur. Hətta digər ixtisaslarda əlavə olaraq Ġkinci xarici dil və ya 

―ĠĢgüzar xarici dil‖ fənni tədris olunur. Xarici dili öyrənmək və mütəxəssis hazırlığının 

səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə (qeyri dil) ali təhsil müəssisələrində auditoriya 

dərsləri165 saat təĢkil edir. 

Xarici dilin öyrənilməsi Azərbaycanda təhsilin beynəlxalq rəqabətliliyinin 

yüksəlməsində mühüm Ģərtdir. Ali peĢə təhsilinin Dövlət Standartı xarici dilin 

öyrənilməsində məzunların peĢə xüsusiyyətıni nəzərə almağı tələb edir. Son illər 

müasir dünyada xarici dillərin rolu xeyli dərəcədə artmıĢ və onun öyrənilməsinin 

əhəmiyyəti artıq öz təsdiqini tapmıĢdır. Xarici dil obyektiv ictimai dəyərə malikdir. 

Onun baĢlıca məqsədi gələcək mütəxəssislərin professional hazırlığının ayrılmaz 

tərkib hissəsindən ibarətdir. 

Dünya sistemində gedən hazırki iqtisadi-siyasi Ģəraitdə ―Xarici dil‖ (xüsusilə, 

Ġingilis dili) biliklərinin zəruriliyini qiymətləndirmək çox çətindir. Çünki, müasir insan 

xarici dil bilikləri olmadan öz həyatını praktiki olaraq mümkünsüz hesab edir. Bir çox 

müasir kommunikasiya və ünsiyyət vasitələri insanlara xarici dildə bilik əldə edil-

məsinin zəruriliyini təsdiq edir. 

Son illərdə istər xarici-iqtisadi əlaqələrdə, istərsə də biznes, elm və təhsildə 

insanın müvəffəqiyyət və savadlılıq göstəricisi kimi xarici dillərin rolu xeyli artmıĢdır. 

Bu da, öz növbəsində bilavasitə ölkəmizin əksər ali təhsil müəssisələrində bu dilin 

daha intensiv və dərindən tədrisini daha zəruri etmiĢdir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir Azərbaycan və bütünlükdə dünya yeni texno-

logiyalara doğru çox sürətlə dəyiĢilir. Elm və texnikanın inkiĢafı sayəsində zaman və 

məkan anlayıĢları aradan qalxır. Ölkəmiz artıq bilik iqtisadiyyatı və fasiləsiz təhsil 

dövrünə daxil olmuĢdur. 

Xarici dil digər sahələrlə yanaĢı, təhsilin beynəlxalq rəqabətliliyinin təmin 

edilməsində də ən yaxĢı vasitələrdən biridir. 

Xarici mənbələrə görə, hər hansı ölkə, o cümlədən Azərbaycan istəyirsə güclü və 

müstəqil olsun o, dünya məkanına daxil olmalıdır. Respublikamız bu istiqamətdə çox 

sürətlə və davamlı olaraq irəliləyir. 

Cəmiyyətdə qlobal dəyiĢikliklər nəticəsində, həm Azərbaycanda, həm də bütün 

dünyada təhsil sistemində xarici dillərin rolu dəyiĢilmiĢ və o, sadəcə tədris fənnindən 

təhsilin müasir sisteminin baza elementinə çevrilmiĢdir. 

Təhsilin beynəlxalq rəqabətliliyi və xarici dillərin zəruriliyi. 

Azərbaycanda ali təhsil ümumavropa Boloniya prosesinə daxil olmaqla təhsilin 

keyfiyyətinin təminatı problemlərinin həllini qarĢıya məqsəd qoymuĢdur. Bu baxım-

dan, ölkəmizdə dünya iqtisadi bazarına giriĢ və siyashüquqi inteqrasiya prosesləri 

təhsildə beynəlxalq rəqabətliliyin təmin edilməsində xarici dilin öyrənilməsi və 

tədrisinin zəruriliyini ön plana çəkir. 

Avropa ölkələrində tətbiq olunan Avropa Kredit Transfer Sistemi (Boloniya 

prosesi) ilə həyata keçirilən bir sıra vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün respublikamızın 

ali təhsil müəssisələrində xarici dilin tədrisini keyfiyyətcə yaxĢılaĢdırmaq tələb olunur. 

Avropa Ġttifaqı ölkələrind,ə ABġ, Kanada, Rusiya, Azərbaycan və digər ölkələrdə bu 

istiqamətdə həlledici addımlar atılır. Artıq çoxlu sayda tələbələr öz peĢə fəaliy-
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yətlərinin müvəffəqiyyətli davamı üçün xarici dili bilməyin zəruriliyini baĢa düĢürlər. 
Azərbaycan Respublikasının ali peĢə təhsili ―Dövlət Standartı‖na əsasən müvafiq 

―Təhsil Proqramı‖nda, o cümlədən qeyri-dil ixtisaslarında da xarici dillə bağlı səriĢ-
tələr nəzərdə tutulmuĢdur. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda dünyaya inteqrasiya etmək, mədəniyyətlərarası 
əlaqələr və fərqli dünya görüĢlərinə malik olmaq üçün bir və ya bir neçə xarici dili 
bilmək bacarığı zamanın tələbinə çevrilmiĢdir. 

Xarici dillər, o cümlədən ―Ġngilis dili‖ dünyanın ən çox danıĢılan və eyni zaman-
da öyrənilən dilidir. Mütəxəssislərin fikrincə, hazırda dünya üzərində internet resursla-
rının və çap olunan kitabların 80 faizdən çoxu ingilis dilində olduğuna görə bu dili 
öyrənmək zərurəti yaranır.[1, s. 3] 

Gələcək iqtisadçı mütəxəssislər üçün xarici dilin tədrisi prosesi ilk növbədə 
iĢgüzar xarici dili öyrənməyi nəzərdə tutur. 

Hal-hazırda, təhsilin beynəlxalq rəqabətliliyinin təmin edilməsi və mütəxəssis 
hazırlığında xarici dillərin əhəmiyyətini nəzərə alaraq respublikamızın əksər dövlət və 
qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrində bir çox fənlər Ġngilis dilində tədris edilir. Bu 
fənn proqramlarının məzmunu peĢə mövzuları istiqamətində, interaktiv metodlardan 
istifadə etməklə aparılır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dünya təsərrüfat sistemində baĢ verən dəyiĢikliklər və 
rəqabət mübarizəsinin kəskinləĢdiyi qloballaĢma Ģəraitində xarici dilin tədrisi 
metodlarının modernləĢməsinə xüsusi diqqət yetirilir  . 

Müasir mərhələdə dövlətimizin inkiĢafı xarici əlaqələrin geniĢlənməsi və dünya-
ya inteqrasiya prosesində aktivliklə xarakterizə olunur ki, bu da xarici dilin əhəmiy-
yətini xeyli artırır. Tələbənin xarici kommunikativ səriĢtəsi gələcək mütəxəssis kimi, 
əmək bazarında onun rəqabətqabiliyyəti imkanlarını artırır. Mütəxəssis hazırlığı 
prosesində xarici dilin funksiyalarından biri tələbənin ümumi inkiĢafını təmin etmək-
dən, onların dünyagörüĢünü geniĢləndirməkdən və ətraf aləm haqqında biliklərin 
dərinləĢdirilmə-sindən ibarətdir. 

Ġnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (ĠKT) inkiĢafının mövcud 
Ģəraitində əmək bazarına xarici dildə sərbəst danıĢan və düĢünməyi bacaran mütə-
xəssislər lazımdır. 

Xarici dil bilikləri xarici tərəfdaĢlarla, o cümlədən ali təhsil müəssisələri ilə 
əlaqələri möhkəmləndirir və dünya təhsil sferasında mövcud olan yenilikləri tətbiq 
etməyə imkan verir. 

Hal-hazırda, beynəlxalq və mədəniyyətlərarası səriĢtələr iqtisadi-texniki müvəf-
fəqiyyətin əsası kimi qəbul edilə bilər. Dil səriĢtələri yeni dünya  bazarına daxil 
olmağa kömək etməklə yanaĢı həm də  rəqabətdə üstünlüyü təmin edir. ĠKT-nin 
inkiĢafı əmək bazarında mövcud olan hər bir müəssisənin, o, cümlədən təhsil müəssi-
sənin gələcəkdə öz iĢçilərinə xarici dillərdən birinə ən azından danıĢıq səviyyəsində 
malik olmağı tələb edəcəkdir. 

Mütəxəssislər, həmçinin respublikamızda təhsilin beynəlxalq rəqabətliliyinin 
təmin edilməsində xarici dilin rolunu onunla əsaslandırırlar ki, xarici ölkə ali təhsil 
müəssisələrinin ixtisas peĢə hazırlığında qabaqcıl təcrübəsi Baloniya prosesinin 
tələblərinə uyğun olaraq tətbiq edilməlidir. Məhz bu təcrübənin nəticəsi olaraq 
ölkəmizin ali təhsil müəssisələrində tələbə və mütəxəssislərin xarici dildə sərbəst 
danıĢmağı, ünsiyyət yaratmağı, eĢitdiyini anlamağı, nitq zamanı sözləri düzgün tələf-
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füz etməyi bacarmasının zəruriliyinə böyük əhəmiyyət verilir. 
Müasir dünyada xarici dillərin, o cümlədən Ġngilis dilinin əhəmiyyətini qiymət-

ləndirməmək mümkün deyil. Dünyada 1 milyarddan çox insan bu dildən istifadə edir. 
Adamların təxminən yarısı onu ana dili, 600 milyon nəfəri isə xarici dil kimi öyrənir. 
[2, s.3] 

QloballaĢan dünyada xarici dilə hər hansı istiqamətdə gələcək mütəxəssisin 
hazırlanmasının peĢəkar komponenti kimi baxılır. Ali məktəblərin qeyri-dil ixtisasla-
rında xarici dilin öyrənilməsinin məqsədi mütəxəssislərin gələcək peĢə fəaliyyətində 
xarici dildən praktiki olaraq kifayət qədər yararlanmasını nəzərdə tutur. 

Xarici dil müəllimlərinin qarĢısında duran vəzifə, yalnız həmin fənn üzrə bilik 
vermək deyil, əslində elə etmək lazımdır ki, tələbə gələcək mütəxəssis olaraq müxtəlif 
problemlərin həllində xarici dil biliklərinin zəruriliyini baĢa düĢsün. 

Sahə mütəxəssislərinin fikrincə, dünyada 6809 dil mövcuddur. Bununla yanaĢı 
onlardan 6000-i yox olmaq həddindədir. Dünya əhalisinin üçdən ikisi təxminən 40-dək 
daha geniĢ yayılmıĢ dillərdə danıĢırlar.[3, s.12] Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, 
―nümunəvi‖ təhsilli adam bir neçə xarici dil bilməli və biliklərini daim yaxĢılaĢ-
dırmalıdır. Bu gün xarici dil bilikləri hər hansı təhsilli adam üçün lazımdır. Hətta 
böyük Göte demiĢdir: ―Xarici dili bilməyən, öz ana dilində də heç nə anlamır.[4,s.7] 
Məlum olduğu kimi, ölkəmiz beynəlxalq əməkdaĢlıq üçün açıqdır. Əgər biz dünya 
təcrübəsini öyrənmək, müxtəlif millətdən olan insanlar da ünsiyyət, ölkələrlə əlaqələr 
qurmaq xüsusilə biznes və turizm mühitini inkiĢaf erdirmək istəyiriksə, bu xarici dil 
biliklərinə malik olmadam mümkünsüzdür. 

Artıq Azərbaycan xarici ölkələrlə bu sahələrdə əməkdaĢlığı geniĢləndirmiĢ və 
dünya bazarına daxil olmuĢdur. Beynəlxalq aləmdə ölkəmizin mövqeyi güclənmiĢ və 
xarici dil bilikli mütəxəssislərə ehtiyac yaranmıĢdır. 

Buna görə də, xaricdə təhsil və iĢ tapmaq, azərbaycan məhsullarıı və xidmət-
lərini, dünya bazarına hərəkəti, tələbə, müəllim və mütəxəssis mübadiləsi üçün real 
Ģərait yaranmıĢdır. Bunun nəticəsində, cəmiyyətdə xarici dilin rolu yüksəlmiĢ və o, 
sahə tədris fənnindən baza elementinə çevrilmiĢdir. 

Azərbaycan təhsilində və mütəxəssis hazırlığında xarici dillərin rolunu zəngin 
mənbələr əsasında təhlil edərək belə nəticəyə gəlmiĢik ki, müasir dünyada beynəlxalq 
münasibətlərin inkiĢafı nətcəsində xarici dillərə malik mütəxəssislərə tələbat artmıĢdır. 
Bu öz növbəsində xarici dillərin tədrisinə, onun keyfiyyətinə və rəqabətliliyinə təsir 
göstərir. Beləliklə, müasir dünyada və təhsilin beynəlxalq səviyyədə rəqabətliliyinin 
təmin edilməsində xarici dilin öyrənilməsi mədəniyyətlərarası kommunikasiya, 
xalqların qarĢılıqlı anlaĢma və tolerantlıq, xarici ölkələrin mədəniyyəti, incəsənəti və  
təhsil sistemindəki nailiyyətlərlə tanıĢ olmaq vasitəsi kimi çıxıĢ edir. 
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https/www.uchportal.ru/publ/ 23-1-0-8034. 14 may 2017 

3. https:/ru.wikipedia.org/wiki/ 
4. Бим. И.Л Oбучение иностранному языку, Поиск новых путей // НЯШ-

1989 №1. 



433 
 

Şükürova İradə, 

baş müəllim, 

Bakı Biznes Universiteti 

 

MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI DĠALOQUN ĠNKĠġAFINDA XARĠCĠ DĠLLƏRĠN 

ROLU 

 

Dövrümüz inteqrasiya dövrü olduğundan millətlərin yaxınlaĢması və malik 

olduqları hər Ģeyi bir-biri ilə paylaĢması daha da sürətlənir. Bu isə xarici dilin tədrisini, 

xarici aləmə daxil olmağı, həyatın fərqli qaydalarını, ənənələrini aĢkar etməyi, fərqli 

dəyərləri, mentallıqları anlamağı labüd edir. Belə ki, uğurlu kommunikasiya yalnız 

nitq vərdiĢ və bacarıqlarından deyil, eləcə də fərqli mədəni mövzuların anlanılması və 

onlara hörmətlə yanaĢma bacarığından da asılıdır. Məhz bu bacarıqların və yanaĢma-

ların formalaĢmasına ―mədəniyyətlərarası dialoq‖ istiqaməti xidmət edir. ġagirdlərin 

diqqəti xarici mədəniyyətin xüsusiyyətlərinə yönəlir. ġagirdlərə imkan verilir ki, öz 

yanaĢmalarını ifadə etsinlər, öz qiymətləndirmələrini söyləsinlər, öz mədəni təcrübə-

ləri və ətraf mühitlə paralelləri aparsınlar. Bu cür fəallıqlar Ģagirdlərin mədəni mən-

subiyyət hisslərini dərinləĢdirəcək, mədəni rəngarəngliyi təyin etdirəcək, özünün və 

xarici mədəniyyətin qiymətləndirilməsini öyrə-dəcəkdir. Fərdlərarası münasibətlərə də 

diqqət yetirilməlidir. Dərsdə Ģagirdlərə imkan verilməlidir ki, özləri haqqında danıĢ-

sınlar, özlərinin baĢqa-baĢqa tərəflərini üzərə çıxarsınlar – hisslər, aludəçilik, zövq, 

baxıĢlar, arzular, sevimli məĢğələ, sevimli personajlar, həyati əhvalatlar, onlar sinif 

yoldaĢları və ya xaricidilli həmyaĢıdlarının daxili aləmləri ilə tanıĢ olsunlar və bu yolla 

özlərinin və baĢqalarının vahid olmalarını duysunlar, baĢqa Ģəxsləri dəyərləndirə 

bilsinlər, bir-birlərini dinləsinlər, onlarda qarĢılıqlı anlayıĢ, qarĢılıqlı Ģəfqət hissi 

oyansın. Bunlar Ģagirdlərə imkan verəcəklər ki, onlar bir-birlərinə və baĢqalarına qarĢı 

daha tolerant yanaĢsınlar.  

Dilin praktiki tətbiqi. Bu istiqamət xarici dillərin didaktikasında daha çox əhə-

miyyət əldə edir, elə bir Ģəxsiyyətin tərbiyə edilməsi, hansı ki, müxtəlif dil-mədəni 

identifikasiyası olan vətəndaĢlarla birgə fəaliyyət göstərməyi bacara bilər. Əsas vərdiĢ-

bacarıq, hansının inkiĢafı ilə kompleks xarakterli məsələlərin qrup və ya fərdi Ģəkil iĢ 

formatında həll edilməsi bu istiqamətə xidmət etməlidir. Metodik baxımdan, belə bir 

növ tapĢırıqlar kommunikativ-dil bacarıqlara daha yaxĢı sahib olmaq imkanını verir ki, 

Ģagirdlər dil və kommunikativ fəallıqda əldə etdikləri bilik və təcrübənin fərqli vəziy-

yətə gətirə bilsinlər. Bu istiqamətə layihənin həyata keçirilməsi, mətnlərin onların 

növbəti istifadəsi məqsədi ilə iĢlənib hazırlanması və mediasiya daxildir. Mediasiya 

həm Ģifahi və həm də yazılıdır. O, tərcümə, tərcüməçilik, rezümeçilik və icmal yolu ilə 

istənilən növ mətnin məzmununun ötürülməsini nəzərdə tutur. Mediasiyanın təyina-

tıdır ki, bu mətn üzərində birbaĢa iĢləyə biməyənlər üçün mətnin məzmununu əlçatan 

etsin.  

Beynəlxalq ikili diplom proqramları yolu ilə əcnəbi professor-müəllim heyətinin 

Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində əmək fəaliyyətinə cəlb olun-

ması müasir tədris texnologiyalarının daha sürətli yayılmasına Ģərait yaratmaqla 

yanaĢı, təhsillərini Azərbaycan Respublikasında davam etdirən gənclərimizə də yeni 

imkanlar açmalıdır. Belə ki, əcnəbi mütəxəssislərin yerli təhsilverənlərlə birgə davamlı 
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fəaliyyətinin qurulması onların ölkəni tərk etdikdən sonra belə təhsil sisteminə töhfə 

vermələrini təmin etməli, nəticədə ali təhsil müəssisələrinin müasir elmi-tədqiqat və 

innovasiya mərkəzlərinə çevrilməsi prosesi sürətlənməli və onların dünya reytinqində 

irəliləməsi təmin olunmalıdır. Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin 

dünya miqyasında nüfuzu artdıqca, gələcəkdə onların müstəqil Ģəkildə əcnəbi tələbə və 

professor-müəllim heyətini cəlb etməsi imkanları geniĢlənməli, beynəlxalq reytinq 

cədvəllərində irəliləməli, ölkənin sürətli inkiĢaf tempinə uyğun mütəxəssis hazırlığı 

mümkün olmalıdır. 

Bununla yanaĢı, xaricdə dövlət hesabına təhsil sahəsində əldə edilmiĢ təcrübə 

əsasında yerli ali təhsil müəssisələrinin akademik potensialının gücləndirilməsi məq-

sədilə doktorantura səviyyəsi üzrə Azərbaycan Respublikası vətəndaĢlarının seçiminin 

təkmilləĢdirilməsi, onların iĢəgötürənlərlə birbaĢa əlaqələndirilməsi və təhsil nailiy-

yətlərinin monitorinqi sisteminin yaradılması tələb olunur. Bu istiqamətdə iĢəgötürən-

lərin, eləcə də elm və ali təhsil sahəsinin tələblərinin müəyyən edilməsi və müvafiq 

sahələrdə iĢ təcrübəsinə malik mütəxəssislərin ixtisaslarının artırılmasına dəstəyin 

göstərilməsi ilə qısa müddətdə müxtəlif sahələr üzrə Azərbaycan Respublikasının ali 

təhsil və elm müəssisələri üçün peĢəkar mütəxəssislər yetiĢdirilməlidir. 

Eyni zamanda, Proqram müĢtərək maliyyələĢmə prinsipi əsasında mütəxəssis-

lərin hazırlanmasında iĢəgötürənlərin iĢtirakı ilə nüfuzlu xarici ali təhsil müəssisələr-

ində doktorantura səviyyəsi üzrə təhsil almaq arzusunda olanlar üçün imkanların 

geniĢləndirilməsinə xidmət etməlidir. Doktorantura səviyyəsi üzrə kadr hazırlığının 

aparılacağı xarici ali təhsil müəssisələrinin dar ixtisaslaĢmalar üzrə dünya reytinqləri-

nin nəzərə alınması müxtəlif sahələrdə yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasının 

səmərəliliyini artırmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin beynəlxalq təhsil sisteminə inteq-

rasiyası, qeyd olunan əsas məqsədlərin yerinə yetirilməsi beynəlxalq səviyyəli mütə-

xəssis və tədqiqatçıların yetiĢdirilməsində irəliləyiĢi təmin etməlidir. 

Universitetimiz dünyaya açıqdır. Qeyd etdiyim kimi, müxtəlif ölkələrdən dil 

daĢıyıcıları təmsil etdikləri ölkələrin mərkəz və laboratoriyalarında mütəmadi olaraq 

mühazirə, seminar, ustad dərsləri, tamaĢalar, esse müsabiqələri, viktorina, debat, tele-

dərs, yaradıcı xarakterli tədbirlər həyata keçirir. Mərkəzlərin fəaliyyəti tələbələrin 

inkiĢafına təsir göstərir. Tələbələr dil daĢıyıcıları ilə ünsiyyətə böyük əhəmiyyət verir 

və təcrübə əldə etmək üçün hər fürsətdən istifadə edirlər. 

Hər bir dövr, Ģərait təhsilin bütün sahələrində olduğu kimi, xarici dil hazırlığı 

üzrə yeni Ģərtləri diktə edir. Son təcrübələrə əsasən demək olar ki, hazırda ingilis, 

alman, fransız, ispan dilləri ilə yanaĢı, Asiya ölkələrinin dilləri də (yapon, Çin, Koreya, 

Ġndoneziya və s.) gənclərdə maraq doğurur. 

Universitet bir sıra beynəlxalq layihələr, o cümlədən, TEMPUS, ERASMUS və 

ERASMUS mobillik proqramları çərçivəsində Avropa Birliyi universitetləri ilə 

ikitərəfli münasibətlər qurmuĢ, Türkiyə universitetləri ilə Mövlana mübadilə proqramı 

çərçivəsində əməkdaĢlıq edir. Bu saziĢlər Ġspaniyanın, Rumıniyanın, Türkiyənin uni-

versitetlərilə  imzalanıb. 

Universitet tədris, elm, beynəlxalq münasibətlər, humanitar və s. sahələr üzrə 

keçi-rilən tədbirlərin iĢıqlandırılması, müxtəlif çəkiliĢlərin aparılması ilə yanaĢı, 

tələbə-lərin iĢtirakı ilə maraqlı video layihələr üzərində iĢləyir. 
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Müasir dünyanın ən son yeniliklərinə, müasir texnologiyalarına ölkəmizdə ən 

çox açıq olan universitetlərindən biri olan BBU dil baxımından mütərəqqi yenilikləri 

daha çox mənimsəmək imkanına malikdir. Bu nöqteyi-nəzərdən Qərbin müasir texno-

logiyalarının Azərbaycan təhsilinə, cəmiyyətinə daĢınmasinda xarici dilin çox böyük 

rolu vardır və bu danılmazdır. 

                                                                                          

 

Hacıyeva Arzu, müəllim, 

Bakı Biznes Universiteti 

 

QLOBALLAġMA VƏ DĠL 

 

QloballaĢma həyatın ən müxtəlif sahələrini əhatə edən elə bir universal prosesdir 

ki, yüz, hətta min illər boyu  bir-birindən bu və ya digər dərəcədə ayrılıb təcrid 

olunmuĢ, parçalanmıĢ,  diferensiallaĢmıĢ hadisələri - milli, yaxud regional xüsusiy-

yətləri, vərdiĢləri,  kompleksləri modern  texnologiyaların güclü təsiri altında  görün-

məmiĢ bir sürətlə bir-birinə yaxınlaĢdırır,  qovuĢdurur və nəticə etibarilə, çoxĢaxəli 

əlaqələrlə səciyyələnən iqtisadi, ictimai- siyasi və mənəvi- ideoloji bütövlük yaratmaq-

la  əlahiddəliyi məhdudlaĢdıraraq dünyada baĢ verən hadisələri, gedən prosesləri vahid 

məcraya salır. Əslində,  orta əsrlərin sonu yeni dövrün əvvəllərindən baĢlayan, lakin 

XX əsrin ortalarından etibarən  daha geniĢ vüsət alan (sürətlənən) qloballaĢmanın əsas 

göstəricisi, yaxud atributu bütün dünyanı əhatə edən geniĢ-miqyaslı inteqrasiya və ya 

beynəlmiləl ünsiyyət - kommunikasiya  ehtiyacıdır. 

  Bu gün  dünyanın elə bir guĢəsini təsəvvür etmək çətindir ki, orada baĢ verən 

hər hansı hadisənin  məsuliyyəti yalnız lokal xarakter daĢısın və həmin məsuliyyəti 

bütövlükdə dünya (bəĢəriyyət) öz üzərinə götürməkdən hər hansı səbəblə imtina etsin, 

yaxud görməməzliyə vursun. Əlbəttə, bu və ya digər hadisənin,  sözün geniĢ məna-

sında, Ģərhində maddi və ya mənəvi-ideoloji xarakterli məqsədlər, konyukturlar, ma-

raqlar kifayət qədər dərindən iĢtirak edə bilər, ancaq bu, mahiyyəti  dəyiĢdirmir; belə 

ki, qloballaĢmanı səciyyələndirən inteqrasiya, beynəlxalq ünsiyyət heç də həmiĢə 

obyektiv nəticələrə gəlməyi nəzərdə  tutmur və onun maraqlı, cəlbedici xüsusiy-

yətlərindən biri də elə  budur ki, müxtəliflikləri, fərqlilikləri bir araya gətirməklə ya-

naĢı diskussiyalara,  müxtəlif  maraqların özünümüdafiəsinə və konyukturlara da geniĢ 

meydan açır. 

QloballaĢma, hər Ģeydən əvvəl, beynəlxalq ünsiyyətin durmadan miqyaslan-

masını  tələb edir ki, bu da ―insanlar arasında ən mühüm ünsiyyət vasitəsi‖ (V.Ġ.Lenin) 

olan dilin (əslində, dillərin!) təbiətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Bu gün dünyada 

mövcud olan yüzlərlə dildən yalnız bir neçəsi beynəlxalq statusa və ya nüfuza malikdir 

ki, bunlar ingilis, fransız, alman, ispan, Çin, ərəb, rus və s. dillərdir. Həmin dillərin 

içərisində isə ingilis dilinin xüsusi mövqeyi vardır. Müasir dünyada, o cümlədən də 

Azərbaycanda (Azərbaycan Respublikasında) ingilis dilinin nüfuzunun sürətlə artması 

müĢahidə olunur ki, bunun ən azı iki səbəbi mövcuddur: 

1) dünyanın (bəĢəriyyətin) ümumi (universal) bir ünsiyyət vasitəsinə (dilə) 

getdikcə güclənən ehtiyacının olması; 

2) ingilis dilinin belə bir ehtiyacı ödəmək üçün digər nüfuzlu dillərlə müqayisədə 
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üstünlükləri. 

Ümumiyyətlə, müasir dünyada mövcud olan dillərin belə bir ―iyerarxiya‖sı-

nı  təsəvvür etmək olar: 

I. Əsas beynəlxalq dil (ingilis dili). 

II. Beynəlxalq dillər (fransız, alman, ispan, Çin, ərəb, rus və s. dilləri). 

III. Dövlət dilləri, yaxud milli dillər (türk, fars, portuqal, italyan, yunan, indo-

neziya və s. dilləri). 

IV. Xalq dilləri (ləzgi, çeçen, Tibet, uyğur, Altay və s. dilləri). 

V. Tayfa dilləri. 

Professor Fəxrəddin Veysəlli ingilis dilinin dünyadakı  hegemonluğunu bu cür 

qiymətləndirir: ―... qloballaĢma  Ģəraitində ingilis dilinin hökmranlığı bu dilin anası 

sayılan ABġ-ın və Böyük Britaniyanın iqtisadi, siyasi və hərbi vasitələrdən istifadə 

etməklə həmin dilin qəbul etdirilməsinə gətirib çıxardır ki, bununla da baĢqa  xalqların 

dillərinə və mədəniyyətlərinə öldürücü zərbə dəymiĢ olur‖. Görkəmli dilçi ―dünya 

dahilərinin bir neçəsinin yazıb yaratdığı dillərin‖, o cümlədən Azərbaycan dilinin 

gələcək taleyi barədə bədbin fikirdədir. O qeyd edir ki, ―indi gənclər qrammatikaya və 

tələffüz qaydalarına fikir vermirlər. Onların dilində ―sms, top, hot, super, hendi, mobil, 

çat, download, portal, webside‖ kimi yüzlərlə söz iĢlənir ki, heç onların fərqinə 

varmırlar. Bu sözlər qlobal dilin hücumudur, onları götürən dillərin isə fəryadıdır‖. 

 Təxminən iyirmi beĢ türk dilindən ona qədəri, o cümlədən Azərbaycan dili 

dövlət dilləri, yaxud milli dillər qrupuna aid olub həmin dillər üçün  səciyyəvi olan 

əlamətlərə malikdir. Bu dildə (və onun dialektlərində) əlli milyondan artıq insan 

danıĢır. Kifayət  qədər qədim (və zəngin) həm Ģifahi, həm də yazılı mədəniyyəti olan 

Azərbaycan dili, yaxud Azərbaycan türkcəsi XX əsrin  əvvəllərindən (1918- ci ildən) 

dövlət dili olsa da, onun  milli dil və ya müstəqil bir millətin dili kimi formalaĢma 

tarixi orta əsrlərin sonu yeni dövrün əvvəllərindən baĢlayır. Elə həmin dövrdən 

etibarən bir sıra qonĢu  xalqlar - ermənilər, gürcülər, Dağıstan xalqları və s. regionun 

beynəlxalq ünsiyyət vasitəsi olaraq Azərbaycan türkcəsindən istifadə etmiĢlər. Lakin 

ölkənin müxtəlif xanlıqlara parçalanması, XIX əsrin əvvəllərində ġimalının Rusiya, 

Cənubunun isə Ġranın tərkibinə daxil edilməsi nəticəsində Ģimalda rus, cənubda isə fars 

dili yayılmağa, millətin dili sıxıĢdırılmağa məruz qalmıĢdır, bir neçə dəfə əlifbası 

dəyiĢdirilmiĢdir. Bununla belə Azərbaycan dili dövlət dili olaraq formalaĢmıĢ, dünya 

azərbaycanlılarının ümumünsiyyət vasitəsi kimi inkiĢaf etmiĢdir. 

 

                                                                    

Hüseynova Gülnar, müəllim 

Bakı Biznes Universiteti 

 

THE ROLE OF ENGLISH IN MODERN HIGHER EDUCATION 

 

 In today's global world and with the help of modern technology, English has 

become the most common and dominant language spoken and used both at the 

national and international levels.  It has been playing a major role in many sectors such 

as medicine, engineering, politics, economics, and international relations. It has also 

become an instruction at universities in a large number of countries: a basic means of 
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second language learning / teaching, an accessing source of modern knowledge and 

scientific research, and a means of global communication. 

The increasing demand for the English language in higher education and research 

over the last decades is often assumed to be ''a parallel and unavoidable process 

resulting in improved international academic communication worldwide''. It comprises 

a major tool for obtaining academic degrees programs. Alongside  with  the  role  of  

internet  and  multimedia  in  global communication,  English  becomes  nowadays  

popular,  widely  used  as  a  means  of instruction  in  a  large  number  of  educational  

institutions,  language  centers  and universities, a pathway to  accessing all fields of 

knowledge  and academic research sources across the world and a best tool for foreign 

language learning/teaching.  

  Education in its general sense is ''a form of learning in which the knowledge, 

skills, values, beliefs and habits of a group of people are transferred from one 

generation to the next through discussion, teaching, training, and / or research.'' In 

other words, Education is a process of enlightenment and empowerment through 

which individuals can develop their skills and abilities to developing and secure a 

better quality of human life. It aims at the growth of body, mind, intellect and soul. It 

also brings change in behavior and nurtures good qualities of citizenship like morality, 

honesty and humanity.  And no one can deny that without education one can't perform 

successfully in any aspect of life.   

Education is normally obtained by learners themselves or by others guidance. 

Any experience that has a formative effect on the way one thinks, feels, or acts may be 

considered educational. Education is obtained at different ages and levels from 

childhood up to the end of life. It is always a very important requirement that technical 

disciplines, citizenship and best processing that knowledge using inspiration, visionary 

ambitions, creativity, risk, and motivation. These skills are mainly depend on 

understanding the value of knowledge, best experienced and measured inside the class. 

As such, many super achievers, as Thomas Edison  who  never  finished  school,  have  

succeeded  because  they  knew  how  to research information for a selected project 

and best processing that knowledge to the service of humans' needs.  

In the present time, English becomes the most important and vivid means of 

global  communication  which  prevents  our  isolation  from  the  world,  and  a  

window to the rapid progress and development in all spheres of life. It is the most  

spread  and  commonly  used  language  among  different  nations  and individuals 

worldwide  for cultural  and educational  exchange. In addition, the use of English 

language becomes now a must not only at the level of local but global education as 

well. Many countries long ago have started making use of English and have even been 

promoting the benefit its use for education receivers as globally useful language for 

further studies in future. Hence, if students study abroad from a non-English medium, 

may have problems.  

Moreover, modern education, as English is its best means, is always given 

primary importance to the international education systems. Many countries over the 

world often organize some special programs in- and outside the country which aim at 

increasing learners' number in their own countries. Many scholars and academics are 

sent out of their countries in pursuit of higher education and academic degrees, 
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whatever their ages, cultures or specializations. Special programs of English language 

training and cultural exchange are designed to help students and instructors practice 

the use of English in natively English speaking communities, as UK, USA, Canada 

and  Australia, etc. to keeping them up-to date with the modern English spoken 

worldwide and teaching methods of ESL/EFL.  

Today, English has multipurpose social and educational services. It is used as 

medium of instruction in a large number of universities in the national and 

international world. Now,  it  has  realized  by  all  countries  the  necessity  of  

providing  education  to  its citizens  in  English  Every  country  now  demands  their  

governors, representatives, officials or professionals to draw their students and 

learners attention to the language which will be helpful both in improving the standard  

of one‘s living and will directly or  indirectly help  to enhance the country‘s  economy.  

Because, if education is received in this medium then it will allow an individual to 

develop more professionally and will invite chances of gaining success for respecting 

the country in the fields of economy, politics, science and technology, arts, medicine 

etc.  

 

                                                                                            Musayeva Gülşən, müəllim 

Bakı Biznes Universiteti 

                                                                                    

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND NATIVE LANGUAGE 

 

Today one of the curricular problem in foreign language teaching is using of 

native language. The idea that ―the only language teachers and students can use in the 

foreign language classroom is the one they are learning‖ came about because of the 

Direct Method. But for whatever reason there is still a strong opinions which says that 

the classroom should be an English-only environment. However, this opinion is 

seriously questioned by the majority of methodologists and, instead a view of how and 

when to use the native language in the classroom has become the main subject for 

debate.  

There are some arguments in favour of English-only classrooms. The main of 

these is the idea that if English is the medium of communication in a classroom, then 

students will be provoked into more and more communication attempts ,and in the 

process language learning may well ―take care of itself‖ [4,s.132]. Whether we like it 

or not, students in our classrooms are going to be operating both in their first language 

(L1) and in the language they are studying (L2).They may do t6his because we 

encourage it. They may use their L1 to communicate with each other, or they may be 

translating what they are learning in their heads. Indeed, this latter process is a natural 

part of any language learner‘s behavior. We are bound to try to make sense of a new 

linguistic and conceptual world. This kind of code-switching between L1 and L2 is 

naturally developmental [3,s.310]. 

There are several advantages and disadvantages of using native language in 
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foreign language learning classes. For example, Sh. Deller suggests that it is useful for 

students to notice differences between their L1 and the target language, that when 

students use their L1 between themselves and with the  teacher, it has a positive effect 

on group dynamics, and that it allows students to give ongoing feedback about the 

course and their experiences of learning much more fluently than they would if they 

were only using English [2,s.26]. D. Linder suggest a number of translation activities 

for use in the general classroom. These include translation of short texts and a 

translation summary of a longer text. His recommendation is that these activities 

should be done in groups because a discussion of the issues they raise is likely to be 

more revealing with two or more people than when we just think about it ourselves 

[5,s.23]. 

Summarizing all these opinions J. Harmer comes to such kind of conclusion that 

there are three strands operating here. In the first place, many commentators recognize 

the desirability of using L1 when talking about learning. So, for example, if teachers 

want to discuss making a learning contract with their students, or to ask students what 

they want, then they will get more from lower-level students if they do it in the 

students‘ L1 than if they try to struggle through with English. 

Secondly, there is a lot to be gained from a comparison between the L1 and the 

L2. Students will make these comparisons anyway, so we may help them do it more 

effectively. It will help them to understand certain error if we are able to show them 

such differences.  

Translation can also be very good way of reviewing how well students have 

understood grammar and lexis at the end of a unit of study. 

Finally, students can use the L1 to keep the social atmosphere of the class in 

good repair. There is a case for saying that rapport is enhanced when teachers can 

exchange jokes with students or talk to them about aspects of their lives [4,s.133]. 

Basing on above mentioned viewpoints we accept the role of L1 in L2 learning 

process positively. And we are against to eliminate L1 completely. I think it affects 

low-level students negatively. They can feel ignored in some degree. 

Lets have a look at disadvantages of using L1 in L2 classroom. There are 

problems with an unquestioning use of the students‘ L1 in the L2 classes. Because the 

teacher may not always share the students‘ L1 or at least the L1 of all the students in 

the classroom. This doesn‘t mean that students will no longer make comparisons 

between their L1 and English. They will do it consciously or subconsciously anyway. 

But we can encourage students to translate grammatical concepts and lexical items too 

and draw their attention to different writing conventions and genres. 

A more serious objection to the use of the L1 is that it restricts the students 

exposure to English. It‘s possible to make a good case for the use of their L1 when we 

give instructions, but this reduces their exposure to a type of English that is an ideal 

source of  language for student acquisition [4,s.46]. The teacher is a principal source of 
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useful comprehensible input, then the more time we spend speaking English, the 

better. 

Teachers can find themselves using the L1 more than they intended. When Linda 

Bawcom transcribed  her lessons with two students in Spain she found that the three of  

them where speaking Spanish 33 per cent of the time [1,s.50].While she speculate that 

this might have  contributed to the good atmosphere and relaxed setting of then lessons 

, nevertheless she felt that there was just too  much  L1 being used and set out with the 

students‘ agreement to ration its occurrence more  judiciously. 

In the light of  previous discussion we need to come to some conclusion about 

how and when to use L1 in classroom. For this purpose J. Harmer makes the following 

points: 

1. Acknowledge the native language: Even where we do not share the students‘ 

language , we can show our understanding of the learning process and discuss L1 and 

L2 issues with the class. 

2. Use appropriate L1, L2 activities: we can use translation exercises or specific 

contrasts between the two languages in areas of grammar, vocabulary, pronunciation 

or discourse. 

3. Differentiate between levels: the more students work in English, the better 

their English will get, the less need we have of the L1 for reasons of rapport-

enhancement or discussion and explanation of learning matters. 

4. Agree clear guidelines: students need to know when mother-tongue use is 

productive and when it is not. Teachers will discuss the issue of L1 use with their class 

either as the subject comes up or when establishing some kind of code of conduct. 

They will ask the students for their opinions on L1 use and give their own guidelines 

too, so that they can make some bargain [4,s.77]. Students will have then agreed about 

when L1 use is appropriate and when it is counter-productive. 

Use encouragement and persuasion: teachers spend a lot of their time going 

round to students, especially during speaking activities and it often works if students 

have discussed the issue of L1 use with the teacher previously. 

If such encouragement doesn‘t work , we can stop the activity and explain that 

since the activity is designed to give them practice in speaking English, it makes little 

sense if the students do it in another language. This sometimes changes the atmosphere 

so that they go back to the activity with a new determination.    
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NĠTQ  PROSESĠNDƏ BAġ VERƏN  FONETĠK  SƏHVLƏR 

VƏ  ONLARIN  ARADAN QALDIRILMASI  YOLLARI 

 

Məlumdur ki, xarici dilin tədrisində olan çətinliklərdən biri də düzgün tələffüz 

vərdiĢlərinin yaradılmasıdır. Fonetika nitqin rəvan və səlisliyinə,eĢidib – anlamaya, 

düzgün oxu və yazıya xidmət edir.O həmçinin bacarıq və vərdiĢlərin yaradılmasına 

vasitəçilik edir və eyni zamanda səhv tələffüz anlamanı çətinləĢdirir, yazı və oxu 

mədəniyyətinə əks təsir göstərir. 

Fonetikanı tələbələrə öyrətmək, onlara tələffüz vərdiĢlərini aĢılamaq dil öyrət- 

mənin əsasını təĢkil edir.Fənnin tədrisində çatıĢmayan cəhətlərdən biri də odur ki, 

tələbələr bir müddət səsləri öyrənməklə məĢğul olurlar, daha sonra oxumağa və 

yazmağa baĢlayırlar.Həmin zaman çətinliklərlə qarĢılaĢırlar. Belə halları aradan qal-

dırmaq üçün tələbə səslərin səs üzvlərinə görə yerini öyrənməlidir ki, bilikləri daha 

möhkəm və davamlı olsun. 

Azərbaycanlı tələbələr xarici dili öyrənərkən çoxlu səhvlər edirlər. Buna səbəb 

Azərbaycan və Alman dilinin fonetika sisteminin bir–birindən kəskin Ģəkildə fərqlən-

məsidir. Məsələn: 

    1. Alman dilində umlautların olması. 

    2. Alman dilində diftonqların olması. 

    3. Alman dilin də saitlərin uzun tələffüz edilməsi. 

    4. Ġntonasiyanın düzgün ifadə edilməməsi. 

    5. Vurğunun düzgün qoyulmaması. 

    6. Afrikatların olması və sairə. 

Bir sözlə, fonetikanın öyrənilməsi zamanı tələbələrin qarĢılaĢdığı çətinliklər Al-

man dilində Azərbaycan dilində mövcud olmayan səslərin düzgün tələffüzü ilə bağ-

lıdır. 

Nitq prosesində baĢ verən fonetik səhvlərin aradan qaldırılması haqqında danı- 

Ģarkən qeyd etməliyik ki, bütün məsuliyyət öyrədənin üzərinə düĢür. Müəllim tələbə 

danıĢarkən onun səhvini tutaraq onu dayandırmamalı sonacan qulaq asmalı, daha sonra 

onun səhvini müzakirə etməlidir. Bunun üçün müxtəlif  fonetik çalıĢmalar etməklə 

onların səhvlərini aradan qaldırmaq olar. 

Nitq prosesini, danıĢıq vərdiĢlərini yaxĢılaĢdırmaq üçün texniki vasitələrdən 

muntəzəm istifadə etmək lazımdır. Demək olar ki, bütün məĢğələlərdə audio – video 

kassetlərdən yeri gəldikcə istifadə olunmalıdir.  

Tələffüz vərdiĢlərinin möhkəmləndirilməsi və davamlı olması üçün dillərin 

müqayisəli Ģəkildə öyrədilməsi əsas Ģərtlərdən biridir, vacibidir.   

Beləliklə, hər hansı bir dili tələbələrə tədris edərkən, müəllim ilk öncə həmin dili 

tələbələrə sevdirməli və onu nə üçün öyrəndiklərini Ģüurlu Ģəkildə izah etməli- 

dir.Tələbələr dili öyrənməyə məcburi dərs kimi deyil gələcəkdə istifadə edəcəyi real 

həyat vasitəsi kimi diqqət etməlidirlər. 
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AZƏRBAYCAN TƏHSĠLĠNĠN ĠNKĠġAFINDA BEYNƏLXALQ 

RƏQABƏTLĠLĠYĠN TƏMĠN EDĠLMƏSĠNDƏ XARĠCĠ DĠLLƏRĠN ROLU 

 

Bu gün dünyanın ayrı-ayrı xalqları  arasında müxtəlif sahələrdə qarĢılıqlı əmək-

daĢlığın geniĢlənməsi, dövlətlərarası münasibətlərin formalaĢması, inkiĢafı, mədəniy-

yətlərarası əlaqələr xalqların bir-biri haqqında biliklərinin artması zərurətini qarĢıya 

qoyur. Bütün bunlar təbii ki, xarici dillərin öyrənilməsini və insanlar arsında  bu 

dillərdə ünsiyyətin qurulmasını bir zərurətə çevirir. Heç Ģübhə yoxdur ki, bütün 

bunlara yalnız hər bir xalqın və dövlətin bugünkü və gələcək inkiĢafında mühüm rol 

oynayan  təhsil sistemini  təkmilləĢdirməklə, onun beynəlxalq arenada rəqabət-qabi-

liyyətliyini yüksəltməklə  nail olmaq mümkündür.  

Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, Ulu Öndər Heydər 

Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident  Ġlham Əliyevin son 15 ildə 

uğurla həyata keçirdiyi islahatlar nəticəsində respublikamızda təhsil  sahəsində də 

böyük uğurlar qazanılmıĢdır. Dövlət baĢçısının Azərbaycanın ali və orta ixtisas 

məktəbləri tələbələrinin  təqaüdlərinin artırılması haqqında bu il fevralın 14-də imzala-

dığı sənədlər  bunu bir daha təsdiq edir. 

Cənab Prezidentin müvafiq fərman və sərəncamları ilə təhsillə bağlı qəbul 

edilmiĢ Dövlət proqramları isə  bu sistemdə keyfiyyətcə yeni inkiĢaf meyillərinin 

yaranmasına, yüksək nəticələrin qazanılmasına gətirib çıxarmıĢ, ölkəmizdə milli 

kadrların yetiĢdirilməsi sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə edilmiĢdir. Buna ən bariz 

nümunə kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ ―2019–2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında 

ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı‖nı 

göstərmək olar. Azərbaycan təhsilinin inkiĢafında və onun beynəlxalq rəqabətliliyinin 

təmin edilməsində xarici dillərin əhəmiyyətinin ön plana çəkildiyi həmin Dövlət 

Proqramında  ikili diplom proqramlarının tətbiqi, doktorantura təhsilinin beynəlxalq 

standartlara uyğun qurulması və xaricdə doktorantura səviyyəsində təhsilin maliy-

yələĢdirilməsi nəzərdə tutulur.  

Dövlət Proqramının əsas hədəfi elm sahəsindəki qabaqcıl nailiyyətlərdən, inno-

vativ təlim-tədris texnologiyalarından yararlanaraq ölkəmizdə yeni nəsil mütəxəs-

sislərin yetiĢdirilməsi, Azərbaycan ali təhsil sisteminin məzmun və keyfiyyət göstərici-

lərinin beynəlxalq ikili diplom proqramları ilə uyğunlaĢdırılmasıi, xarici mütəxəs-

sislərin cəlb olunması yolu ilə ali təhsilin daha da təkmilləĢdirilməsi, yeni təhsil mühi-

tinin yaradılması, ölkəmizin ali təhsil müəssisələrinin akademik potensialının güclən-

dirilməsi məqsədilə xaricdə doktorantura səviyyəsində təhsilin maliyyələĢdirilməsi və 

digər aktual problemləri həll etməkdir. Dövlət sənədində, həmçinin ilkin mərhələdə 

beĢ beynəlxalq ikili diplom proqramının təsis olunacağı və layihənin onların icrasına 

dair monitorinqin nəticələrinə uyğun davam etdiriləcəyi məsələsi də öz əksini tap-

mıĢdır. 

Milli təhsilinin inkiĢafında və onun beynəlxalq rəqabətliliyinin təmin edilmə-
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sində xarici dil amilinə mühüm əhəmiyyət verən Azərbaycan dövlətinin diqqət və 

qayğısı sayəsində hazırda  535 azərbaycanlı hökumətlərarası saziĢlərə əsasən xarici öl-

kələrdə oxuyur. Azərbaycanda isə 2018–2019-cu tədris ilində ali təhsilin bütün 

səviyyələri üzrə 86 ölkədən -6000-dən çox əcnəbi tələbə təhsil alır. 

Bu gün qloballaĢan dünyanın bir hissəsi olan Azərbaycanda təhsil sahəsində 

qəbul olunan Dövlət proqramlarından da göründüyü kimi, bizim təhsil sistemimiz 

qlobal sistemə sürətlə inteqrasiya edir. Məhz bunun da nəticəsində təhsilimizin 

beynəlxalq rəqabətliliyinin təmin edilməsində xarici dillər faktoru mühüm rol oynayır. 

Son 15 ildə Azərbaycanın dövlət və özəl universitetlərinin demək olar ki, hamısında 

xarici dillərin, xüsusilə ingilis dilinin geniĢ tədris olunması, xarici ölkələrin bir sıra  

nüfuzlu ali məktəblərinin respublikamızda  filiallarının açılması, bizim universitetlərin 

isə xarici rəqiblərlə gərgin sağlam mübarizə aparmaları buna əyani sübutdur.  

 

                                                                    

    İbrahimova Eltəkin, 

 baş müəllim, 

                                                                                            Bakı Biznes Universiteti  

 

CRITERIA FOR SPEAKING TASKS 

 

Ġn order to maximize speaking opportunites and increase the chances that 

learners will experience autonomous language use, the following conditions need to be 

met:  

Productivity – a speaking activity needs to be maximally language productive in 

order to provide the best conditions for autonomous language use. Students can do an 

information gap task by simply exchanging isolated words, or if only a couple of 

students participate in a group discussion, the tasks may hardly justify the time spent 

setting them up. This is also the case, of course, if learners are speaking mainly in their 

L1. 

Purposefulness – often language productivity can be increased by making sure 

that the speaking activity has a clear outcome, especially one which requires learners 

to work together to achieve a common purpose. For example, the aim of having to 

reach a jointly agreed decision can give a discussion more point and encourage the 

participation of all members. Requiring learners to report to the class on their 

discussion is also an effective way of ensuring a greater degree of commitment to the 

task. A competitive element-such as turning the task into a race-can also help. 

Ġnteractivity  - activities should require learners to take into account the effect 

they are having on their audience. Ġf not, thy can hardly be said to be good preparation 

for real-life language use. Even fomal, monologic speaking tasks such as talks and 

prsentations should be performed in situations where there is at least the possibility of 

interaction, e.g. where there is an audience present, one which can demonstrate 

interest, understanding , and even ask question or make comments at the end. 

Challenge – the task should stretch the learners so that they are forced to draw on 

their available communicative reseources to achieve the outcome. This will help them 

experience the sense of achievement, even excitement, that is part of autonomous 
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language use. Of course, if the degree of challenge is too high, this can be 

counterproductive,inhibiting learners or reducing them to speaking in their L1. The 

teacher needs to be sensitive to the degree of difficulty a task presents individual 

learners and to adjust the task accordingly. 

Safety – while learners should be challenged,they also need to feel confident that, 

when meeting those challenges and attempting autonomous language use, they can do 

so without too much risk. The classroom should provide the right conditions for 

experimentation, including a supportive classroom dynamic and a non-judgmental 

attitude to error on the part of the teacher. Also, learners need to be secure in the 

knowledge that the teacher- like a driving instructor- will always be there to take over 

if things get seriously out of hand. 

Authenticity  - speaking tasks should have some relation to real-life language 

use. Ġf not, they are poor preparation for autonomy. Of course, many classroom 

activities- such as drills and language games- can be justified on the grounds that they 

serve the needs of awareness raising or of appropriation. But, in order to become 

autonomous, learners will need to experience a quality of communication in the 

classroom that is essentially the same as communication outside the classroom. This 

means that they will, at times, need to perform in real operating conditions, e.g. 

spontaneously, unassisted, with minimal preparation, and making do with their 

existing resources. Ġt also means that the kinds of topics, genres, and situations that are 

selected for speaking tasks bear some relation to the learners‘ perceived needs and 

interests. 

 

Əliyeva Zabilə, müəllim 

Bakı Biznes Universiteti 

 

TƏHSĠLĠN ĠNKĠġAFINDA BEYNƏLXALQ RƏQABƏTLĠLĠYĠN TƏMĠN 

EDĠLMƏSĠNĠN ROLU 

 

Hər bir ölkənin gələcək inkiĢafını, sosial-iqtisadi və digər sahələrdə tərəqqisini 

onun xalqının təhsili, savadı, elmi biliyi və bundan asılı olan dünyagörüĢü müəyyən-

ləĢdirir. Cəmiyyətin ictimai, sosial, hüquqi və digər sahələrinin inkiĢafı bilavasitə 

təhsillə bağlıdır. 

Təsadüfi deyil ki, ―təhsil millətin gələcəyidir‖ kəlamının müəllifi, Ümummilli 

Lider Heydər Əliyev və onun siyasi kursunun layiqli davamçısı, Prezident Ġlham 

Əliyev  ölkəmizdə bu sahənin inkiĢafına xüsusi diqqət yetirir, təhsilin tərəqqisi üçün 

bütün zəruri tədbirləri, layihələri həyata keçirirlər. ―Azərbaycan Respublikasında 

təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖, habelə dövlət proqramları bir zamanlar 

respublikamızda bu sahədə həlli vacib olan problemləri qısa zamanda aradan qaldırdı 

və sürətli inkiĢafa yol açdı. Respublikamızın intellektual potensialının əsası hesab 

edilən yüksək təhsilə, elmi dünyagörüĢünə malik peĢəkar kadrlar ordusunun yetiĢməsi 

məhz ölkə rəhbərliyinin gərgin əməyinin, bu sahəyə qayğı və diqqətinin səmərəsidir.  

Xarici dil üzrə yüksək peĢəkarlığa malik kadrların yetiĢdirilməsi, mütəxəssis 

hazırlığı baxımından Azərbaycanın müasir təhsil ocaqları ailəsində illərdir öncül 

mövqe tutan Azərbaycan Dillər Universiteti yalnız yüksək səviyyəli kadrların hazırlığı 
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ilə deyil, həm də maraqlı təĢəbbüslər, layihələrlə digər universitetlərdən seçilir. 

Universitetin xarici dillər üzrə mütəxəssisləri – peĢəkar müəllimləri beləcə qaçqın və 

məcburi köçkün ailələrinin məskunlaĢdıqları ərazilərdə fəaliyyət göstərən məktəblərdə 

tədrisin keyfiyyətinin yüksəlməsinə xüsusi diqqət yetirir. Azərbaycanda bir sıra ali 

təhsil ocaqları yalnız respublikamızda əcnəbi dilli kadrların hazırlanmasına, orta 

məktəblərdə xarici dillərin mükəmməl tədrisinə deyil, beynəlxalq əlaqələrə də mühüm 

önəm verir. Universitetlərin hədəfi həm də dünyanın aparıcı ali təhsil ocaqları ilə 

tərcübə mübadiləsi, əməkdaĢlıq, gələcək layihələr fonunda onlarla rəqabət qabiliy-

yətinin yüksəltməkdir. 

Kiyev Milli Linqvistika Universitetində, Samara Linqvistika Universitetində 

ixtisasartırma proqramlarında, Minsk Dövlət Linqvistika Universitetində təcrübə 

mübadiləsində iĢtirak edən müəllimlər təcrübə mübadiləsilə yanaĢı, həmin müəs-

sisələrdə ABġ və digər ölkələrdən dəvət olunmuĢ mütəxəssislərin mühazirələrində, 

təlimlərində iĢtirak ediblər. Universitet rəhbərliyi adı çəkilən təhsil müəs-sisələri ilə 

yanaĢı, dünyanın digər ölkələrində də professor-müəllim heyətinin təlim və semi-

narlarda iĢtirakını təmin edir. Azərbaycan Universitetləri təhsilin keyfiyyətinin 

yüksəlməsi istiqamətində beynəlxalq təcrübədən də daim bəhrələnir. ABġ, Fransa, 

Çin, Hindistan, Serbiya, Ġndoneziya, Norveç, Avstriya və s. ölkələrin səfirliklərinin 

təĢəbbüsü ilə mədəniyyət və informasiya – resurs mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Ali 

təhsil ocağında universitetin strukturlarının birgə əməkdaĢlığı, burada peĢəkarlara 

özlərini təqdim etmələri üçün hərtərəfli Ģəraitin yaradılması Universitetlərin Azərbay-

can təhsilində, tədqiqat və akademik idarəetmədə güclü beynəlmilləĢmə strategiyasını 

həyata keçirir.  

Universitetlər xarici dil kadr hazırlığı üçün əsas Ģərtlərdən hesab edilən kitab-

ların, dərs vəsaitləri bazasının təkmilləĢməsi faktorunu da diqqətdə saxlayır. Məsələn, 

Azərbaycan Dillər Universiteti RusiyaĢünaslıq Elmi-Tədqiqat Laboratoriyası A.S.PuĢ-

kin adına Rus dili Ġnstitutu ilə əməkdaĢlıq proqramı çərçivəsində ―Dünyada rus dilinin 

səfirləri‖ adlı Beynəlxalq könüllülər proqramı həyata keçirir. Proqram çərçivəsində 

Rusiyanın müxtəlif Ģəhərlərindən gəlmiĢ könüllülər azərbaycanlı tələbələr üçün qısa 

müddətli dil kursları təĢkil edir. Təlim kursu ərzində gənclər rus dili və mədəniyyəti ilə 

yaxından tanıĢ olurlar. Tələbələrin təbii dil mühitinə daxil olması, dilin tədrisinin 

qeyri-adi, orijinal metodlar vasitəsilə təĢkili onlarda yaradıcı təfəkkürün inkiĢafı, təlim 

motivasiyasının, dilə dair maraq və həvəsin yüksəlməsinə Ģərait yaradır. Laboratoriya 

tədrisin təkmilləĢdirilməsi məqsədilə ADU ilə yanaĢı, digər universitet və orta məktəb 

müəllimləri üçün ―Pedaqogika: innovativ və yeni təcrübə‖ mövzusunda təlimlər həyata 

keçirir. 

Ölkəmizdə xarici dilli kadr hazırlığını həyata keçirən universitet Azərbaycan 

dövlətinin multikulturalizm siyasətinə hərtərəfli dəstək verir. Prezident Ġlham Əliyevin 

―Azərbaycanda multikulturalizm dövlət siyasətidir. Azərbaycan dünyada multikultu-

ralizmin ünvanlarından birinə çevrilibdir və bu Ģərəfli status artıq dünya birliyi 

tərəfindən tanınır. Ənənəyə çevrilən məktəblərin nəticəsində xarici ölkələrdən dəvət 

olunmuĢ gənclərlə azərbaycanlı tələbələrin intellektual gənclərdən ibarət ünsiyyət 

platforması yaranmıĢdır. ĠĢtirakçılar tədbir çərçivəsində Azərbaycanın müxtəlif bölgə-

lərinə səyahət edir, tarixi abidələr və digər görməli yerləri ziyarət edir, yerli icmalarla 

görüĢür, müxtəlif mövzularla bağlı müzakirələr aparırlar. Müxtəlif ölkələrdən dil 
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daĢıyıcıları təmsil etdikləri ölkələrin mərkəz və laboratoriyalarında mütəmadi olaraq 

mühazirə, seminar, ustad dərsləri, tamaĢalar, esse müsabiqələri, viktorina, debat, tele-

dərs, yaradıcı xarakterli tədbirlər həyata keçirir. Mərkəzlərin fəaliyyəti tələbələrin inki-

Ģafına təsir göstərir. Tələbələr dil daĢıyıcıları ilə ünsiyyətə böyük əhəmiyyət verir və 

təcrübə əldə etmək üçün hər fürsətdən istifadə edirlər. 

Hər bir dövr, Ģərait təhsilin bütün sahələrində olduğu kimi, xarici dil hazırlığı 

üzrə yeni Ģərtləri diktə edir. Son təcrübələrə əsasən demək olar ki, hazırda ingilis, 

alman, fransız, ispan dilləri ilə yanaĢı, Asiya ölkələrinin dilləri də (yapon, Çin, Koreya, 

Ġndoneziya və s.) gənclərdə maraq doğurur. 

Müasir dünyanın ən son yeniliklərinə, müasir texnologiyalarına ölkəmizdə fəaliy-

yət göstərən Universitetlərdə dil baxımından mütərəqqi yenilikləri daha çox mənimsə-

mək imkanı var. Bu nöqteyi-nəzərdən universitetlər Qərbin müasir texnologiyalarını 

Azərbaycan təhsilinə, cəmiyyətinə daĢıyır. 

 

 

Həsənova Şəhla, müəllim, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

TƏRZ  KATEQORĠYASI HAQQINDA FĠKĠRLƏR 

 

 Hər bir dilin qrammatik kateqoriyalarını bir növ həmin dildə təsvir olunan 

obyekt və situasiyaların təsvirinə tələb olunan anket adlandırmaq olar, çünki danıĢan 

bu təsviri uğurla həyata keçirə bilmək üçün həmin «qrammatik anketin»  suallarına 

cavab verməlidir. Əks təqdirdə o, bu missiyanın öhdəsindən gələ bilməz.  

Qrammatikanın «dünyanın sadəlövh mənzərəsi»nin yaradılmasında oynadığı 

rolun vacibliyi də burdan irəli gəlir. Burada da gerçəkliyin hər bir dilin (və onun 

arxasında duran mədəniyyətin) spesifikliyini təĢkil edən əks etdirmə üsulu irəli gəlir, 

axı həmin dilin daĢıyıcılarının kollektiv təcrübəsi hər Ģeydən əvvəl məhz qrammatik 

kateqoriyalar sistemində əks olunur. 

Qrammatik kateqoriyaların sayı müxtəlif dillərdə fərqlidir. Dil var ki, «qram-

matik anketi» çox geniĢdir,  dil var ki, qrammatik kateqoriyaları xeyli məhduddur. Bu, 

ən müxtəlif amillərdən asılıdır. Bu amillər sırasında dilin zənginliyindən, inkiĢaf 

səviyyəsindən, dilin inkiĢaf yönümünü müəyyənləĢdirən artıq mövcud ənənələrdən  dil 

daĢıyıcılarının hiss-həyəcanlarının və fikirlərinin ifadə «ehtiyacları»na kimi ən müx-

təlif məqamları fərqləndirmək olar.  

Qrammatik kateqoriya istənilən dilin əsas anlayıĢlarından biri olub qrammatik 

mənasına görə bir-biri ilə qarĢı-qarĢıya qoyulmuĢ və ya tutuĢdurulmuĢ iki və ya daha 

çox qrammatik formanın birləĢdirilməsidir. Bu qrammatik məna həmin formalar 

dəstinə (paradiqmaya) təsbit olunmuĢdur.  

Qrammatik kateqoriya daimi formal göstəricilər xaricində mövcud deyil. Qram-

matik kateqoriya özündə ən azı iki qarĢa-qarĢıya qoyulmuĢ formanı ehtiva edir, amma 

onların sayı daha çox ola da bilər. Məsələn, zamanın üç forması var – indiki, keçmiĢ 

və gələcək; ingilis dilində feilin dörd növü – qeyri-müəyyən, davamedici, bitmiĢ və 

bitmiĢ-davamedici - var, amma ismin yalnız iki – tək və cəm halı mövcuddur və s. 

Yalnız bir formaya malik kateqoriya yoxdur: bir artikl, bir növ və s. ola bilməz. Kate-
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qoriya daxilində qarĢılaĢdırma zəruridir. 

Tərz kateqoriyası adətən feilin bildirdiyi hərəkət və ya prosesin gediĢinin xarak-

teristikasını (təkrarlılıq, uzunmüdətlilik, anilik, nəticəlilik, bitkinlik, hədlilik, yəni 

hərəkətin onun daxili həddinə münasibətini) çatdırır. Hərəkət və ya prosesin gediĢa-

tının xarakteristikaları müxtəlif dillərdə ən müxtəlif morfoloji və ya morfoloji-sintak-

sik formada və vasitələrlə ifadə olunur.  

Y.S.Maslova görə, feilin tərzi qrammatik kateqoriya olub zamanın getməsinin bu 

və ya digər tipini ümumiləĢdirilmiĢ əks etdirir. Ġngilis dilində davamedici (continuous) 

və qeyri-müəyyən (indefinite) tərzlər qarĢı-qarĢıya qoyulur. Davamedici tərz hərəkəti 

onun konkret zamanda həyata keçirilməsi prosesində bildirir (məsələn, - I am writing – 

«Mən hazırda yazıram»), qeyri-müəyyən tərz – hərəkəti belə dəqiqləĢdirmə olmadan 

bildirir. 

Tərz mənaları adətən zaman mənaları ilə sıx birləĢmiĢ olur. Bir çox dillərdə tərz 

kateqoriyasının tərkibi, onun zaman kateqoriyası ilə nisbəti və hətta onun mövcudluğu 

belə mübahisəlidir. 

A.V.Bondarko hesab edir ki, qrammatik kateqoriyaların struktur təĢkilində ən 

əhəmiyyətlisi həmin kateqoriyanı əmələ gətirən qrammatik siniflərin və vahidlərin 

birləĢmə prinsipidir. Qrammatik kateqoriyanın struktur elementi istənilən fərq deyil, 

yalnız müəyyən semantik vəhdət çərçivəsindəki fərqlərdir. Belə vəhdət qismində elə 

soy əlamətləri çıxıĢ edir ki, ona nisbətdə kateqoriya strukturlarının fərqlənən mənaları 

növ anlayıĢı olsun. 

A.V.Bondarkoya görə, qrammatik kateqoriya ona nisbətdə kateqoriyanın ayrı-

ayrı üzvərinin mənalarının növ olduğu həmin soy ümumiliyi zəminində birləĢən 

qrammatik formalar sistemidir, bu mənalar həm oppozisiya, həm də fərqlilik müna-

sibətlərində ola bilirlər, qrammatik kateqoriyaların strukturu dilin quruluĢundan asılı 

olaraq dəyiĢə bilir.  

Ġngilis dilinin qrammatik quruluĢunda fel tamamilə müstəsna yer tutur, çünki 

sistemin özü çox geniĢ Ģaxəlidir və cümlənin qurulmasında fel formaları olduqca bö-

yük rol oynayırlar. 

Felin tərzi dedikdə hərəkətin gediĢ üsulu (necə getməsi) və zamanda pay-

lanmasına görə xarakteristikası baĢa düĢülür. Tərz formaları ingilis dilində feli 

bitkinlik baxımından deyil (məsələn, rus dilində olduğu kimi), onun gediĢi baxımından 

səciyyələndirirlər. 

Tədqiqatçıların bir qismi müasir ingilis dilinin qrammatik kateqoriyalar sis-te-

mində tərz kateqoriyasını fərqləndirirlər, digərləri belə xüsusi bir qrammatik kateqo-

riya fərqləndirmir, zaman formaları qruplarından (qeyri-müəyyən, davamedici, bitmiĢ, 

bitmiĢ-davamedici) danıĢırlar. 

T.N.Xomutovaya görə, ingilis felinin tərzi iki formanın (He reads - He is reading; 

He read - He was reading) oppozisiyası kimi baĢa düĢülən qrammatik kateqoriyadır. 

Birinci forma qeyri-müəyyən tərz, ikinci – davamlı adlanır. 

Tədqiqatçıların çoxu hazırda bu fikirdədir ki, davamlı və qeyri-müəyyən tərz 

arasında fərq hərəkət prosesinin xarakterindədir (hərəkət adətən davamlı olur), baĢqa 

sözlə, fərq bundan ibarətdir ki, hərəkət ya davam edir və ya zamanda məhduddur. 
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Hüseynova Vüsalə, 

baş müəllim, 

Azərbaycan Koopersiya Universiteti 

 

SĠNXRON TƏRCÜMƏNĠN MƏNĠMSƏNĠLMƏSĠNĠN ĠNGĠLĠS DĠLĠNĠN 

ÖYRƏNĠLMƏSĠNDƏ ƏHƏMĠYYƏTĠ 

  

Sinxron tərcümənin mənimsənilməsinin ingilis dilinin öyrənilməsində, ingilis 

dilinin öyrənilməsinin sinxron tərcümənin mənimsənilməsində qarĢılıqlı böyük  təsirə 

və əhəmiyyətə malikdirlər. Bu ikisini ayr-ayrılıqda düĢünmək mümkün deyidir. Hər 

ikisi paralel Ģəkildə öyrənilməli və mənimsənilməlidir. 

Sinxron tərcümə Ģifahi tərcümənin formalarından biridir. Sinxron tərcümənin 

tarixi XX əsrin ortalarına təsadüf edir. Sinxron tərcümədən ilk dəfə Nyürenberq 

məhkəməsində istifadə olunmuĢdur.  

Sinxron tərcümə məxəz nitqlə demək olar ki, eyni zamanda həyata keçirilir. 

Sinxron tərcüməçi xüsusi texnika ilə təchiz edilmiĢ kabinədə oturaraq, qulaqcıqlar 

vasitəsilə eĢitdiyi nitqi həmin anda tərcümə edib mikrafona deyir. Sinxron tərcüməyə 

verilən təriflərə görə, dilmanc məxəz nitqi tərcümə edib eyni vaxtda dinləyiciyə 

çatdırır. Cümlənin ümumi məzmununu baĢa düĢmədən dilmanc onu tərcümə edə 

bilməz. Cümlədə söz sırasından asılı olaraq, xəbərin sonda gəlməsi ingilis dilinə 

sinxron tərcümədə çətinlik törədir, çünki cümlə qurtarmayınca fikrin təsdiq və ya 

inkarda olduğu bilinmir. Buna görə həmin cümlənin tərcüməsi istər-istəməz sinxron 

alına bilməz.  Odur ki, sinxron tərcümə mütəxəssisdən güclü duyma qabilyyəti və 

geniĢ dunyagörüĢü tələb edir.  

Sinxron tərcümə üçün ən vacib vərdiĢlərdən biri cəsarətli olmaqdır. Bəzi hallarda 

tərcüməçi natiqin cümləsi baĢa çatmamıĢ onu oz gücü hesabına tərcümə etməyə 

məcbur olur Seçim qarĢısında qalarkən o, tərəddut etmədən və vaxt itirmədən dərhal 

qərar qəbul etməli, hətta seçiminə Ģübhə etdiyi halda belə,  alternativlərdən birindən 

istifadə etməlidir. 

Sinxron tərcüməçidən yüksək erudisiya tələb olunur.Sinxron tərcümədə cəldlik 

və rəvanlık lazımdır. Sinxron tərcümə bir sıra dillərin istifadə olunduğu coxsaylı 

insanların və mediya nümayəndələrinin iĢtirak etdiyi görüĢlər, diplomatik danıĢıqlar və 

bəzən də məhkəmə prosesləri kimi hüquqi Ģəraitlrdə iĢləndiyi halda, ardıcıl tərcümə 

nisbətən kiçik texniki və ya məxfi görüĢlər, iki yaxud üç dilin iĢlədildiyi rəsmi 

tədbirlər, ziyafətlər, rəsmi səfərlər üçün məsləhət görülür. Sinxron tərcüməyə bəzən 

BMT tərcüməsi və ya konfrans tərcüməsi də deyilir. 

Sinxron tərcümənin tədrisi ilə bağlı beynəlxalq təcrübədə sözlərin , cümlələrin 

və paraqrafların ingiliscə ― shadowing‖ termini ilə ifadə olunan təqlid yolu ilə 

izlənməsi, sinonimlərin verilməsi və bu zaman tələbələrin danıĢa-danıĢa baĢqa bir 

mövzuda nəisə yazması da effektli çalıĢmalar sayılır. 

Biz dinləmək dedikdə ingilis dilində ifdadə edilən fikri tutmaq bacarığını da 

buraya daxil edirik. Bu isə öz novbəsində ingilis dilinə mükəmməl surətdə yiyələn-

məyi tələb edir. Burdan da belə çıxır ki, sinxron tərcümənin mənimsənilməsinin ingilis 

dilinin öyrənilməsində rolu mühümdür. Çünki hər bir tərcüməçi sinxron tərcüməni 

yaxĢı mənimsəmək üçün ingilis dilində söz ehtiyatlarını artırmaq məcburiyyətində 
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qalır. Daha sonra ingilis dilinin qramatikasını dönə-dönə nəzərdən keçirir. Dilin 

qanunauyğunluqlarını daha da dərindən öyrənir. Nəticədə sinxron tərcümənin daha 

yaxĢı mənimsənilməsi üçün ingilis dilini mütəxəssislərdən də yaxĢı öyrənməyə 

müvəffəq olur. Beynəlxalq səviyyədə keçirilən görüĢlər ciddi mövzulara həsr olun-

dugudan əlaqədar ixtisas sahələrini əhatə edən sözləri ingilis  dilində mükəmməl 

Ģəkildə öyrənir.  

Hazirda ölkəmizdə konkret sahələr üzrə sinxron tərcümələrin hazırlanmağını 

nəzərə alaraq, tərcüməçilər iĢtirak etdikləri görüĢlərin materialları ilə xeyli əvvəl tanıĢ 

olur, mövzu üzrə mövcud ədəbiyyatı, dilin  qayda-qanunlarını  diqqətlə nəzərdən 

keçirlər. Bu da sinxron tərcümənin mənimsənilməsinin əhəmiyyətinin ingilis dilinin 

öyrənilməsində mühüm olduğunu Ģərtləndirir. 

Sinxron tərcümə etməzdən əvvəl ingilis dilində çoxlu söz ehtiyatı mənim-

sənilməlidir. Ġnformasiya cəhətdən çox da ağır olmayan ingilis dilli mətnlərini sinxron 

tərcümə etmək lazımdır. Bunun üçün Böyük Britanyada və ya ABġ-da çap olunmuĢ 

ingilis dili dərsliklərinin disklərindən istifadə etmək olar. Növbəti mərhələdə isə 

kabinə sistemi olmasa da özümüzün və ya xarici həmkarlarımızın səsi ilə lentə 

yazılmıĢ mətnləri dinləmək lazımdır. Ġngilis dilində mükəmməl tələffüzü olan mütə-

xəssislər tərcümə təcrübəsindən faydalanmaq yaxĢı nəticə verə bilər. 

Sinxron tərcümənin  mənimsənilməsi üçün tərçüməçi ingilis dili ilə birlikdə ana 

dilini də mükəmməl bilməli, hər iki dildə gözəl nitqə malik olmalı, ayrı-ayrı ixtisas 

sahələri üzrə öz lüğət bazalarını artırmalı, bilik toplamalı, imkan daxilində müntəzəm 

məĢq etməlidilər. 

Əsas məsələlərdən biri də tələffüzə diqqət edilməlidir. Belə ki, sözlərin duzgün 

formalarının əzbərlənməsi, disklərdən, kasetlərdən istifadə edərək çoxlu dinləmək və 

səhvlər varsa aradan qaldirmaq lazımdır. Duzgun formada intonasiyya etmək 

cümlələri, sözlərdə vuguları duzgun Ģəkildə yerinə qoymaq, səslərin artikulyasiyasini 

dərindən öyrənmək, və çalıĢıldığı qədər sürətlə oxumaq tələffüzü  yaxĢılaĢdırmağa 

kömək edir.  

Beləliklə, sinxron tərcümənin inkiĢaf etdirilməsinin, mükəmməl Ģəkildə mənim-

sənilməsinin ingilis dilinin öyrənilməsində rolu böyükdür. Ġngilis dilini mükkəmməl 

öyrənməklə sinxron tərcüməyə peĢəkarcasına yiyələnmək mümkündür. Belə ki, 

sinxron tərcümə mahir dil bilgisi tələb edir. Eyni zamanda  sinxron tərcüməmənin 

mənimsənilməsi ilə tərcüməçi ingilis dilinin mükəmməl bilicisi olur.  

 

                                                            

Məhərrəmzadə Gülnar,  

baş müəllim 

Bakı Biznes Universiteti 

 

HOW TO MAKE FOREIGN LANGUAGE LESSONS EFFECTIVE 

INCLUSIVE EDUCATION 

 

Inclusion in education refers to a model wherein special needs students spend 

most or all of their time with non-special (general education) needs students. Inclusion 

rejects but still provides the use of special schools or classrooms to separate students 

https://en.wikipedia.org/wiki/Education
https://en.wikipedia.org/wiki/Special_needs
https://en.wikipedia.org/wiki/Special_schools


450 
 

with disabilities from students without disabilities. Schools with inclusive classrooms 

do not believe in separate classrooms. They do not have their own separate world so 

they have to learn how to operate with students while being less focused on by 

teachers due to a higher student to teacher ratio. 

Inclusive education means different and diverse students learning side by side in 

the same classroom. They enjoy field trips and after-school activities together. They 

participate in student government together. And they attend the same sports meets and 

plays. 

Inclusive education values diversity and the unique contributions each student 

brings to the classroom. In a truly inclusive setting, every child feels safe and has a 

sense of belonging. Students and their parents participate in setting learning goals and 

take part in decisions that affect them. And school staff have the training, support, 

flexibility, and resources to nurture, encourage, and respond to the needs of all 

students. 

To make inclusive education a reality we need to do the following: 

- ensure that educators have the training, flexibility, and resources to teach 

students with diverse needs and learning styles 

- ensure that kindergartens and schools receive adequate and sustainable financial 

support so that all activities and services are fully inclusive 

- empower parents to assert their children‘s right to education in inclusive 

settings 

- enable the entire community—including mainstream and special educators, 

social workers, parents, and students—to work together and participate in the design, 

delivery, and monitoring of education, thereby reframing inclusive education as a 

shared responsibility 

- hold governments accountable for implementing antidiscrimination legislation, 

legal mandates for inclusion, and policies to remove barriers 

Some specific behavior management strategies that support effective instruction 

are: 

- Posting daily schedules; 

- Displaying classroom rules and expectations; 

- Encouraging peer to peer instruction and leadership; 

- Using signals to quiet down, start working, and putting away materials; 

- Giving students folders, labels and containers to organize supplies; 

- Checking in with students while they work; 

- Utilizing proactive rather than reactive interventions as needed; 

- Speaking to students privately about any concerns; 

- Employing specific, targeted positive reinforcement when a student meets a 

behavioral or academic goal. 

Use a variety of co-teaching methods, including: 

1. Interactive Teaching - Teachers alternate roles of presenting, reviewing, and 

monitoring instruction. 

2. Alternative Teaching - One person teaches, reteaches, or enriches a concept 

for a small group, while the other monitors or teaches the remaining students.  

3. Parallel Teaching - Students are divided into mixed-ability groups, and each 
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co-teaching partner teaches the same material to one of the groups. 

4. Station Teaching - Small groups of students rotate to various stations for 

instruction, review, and/or practice. 

Language development should be a shared responsibility and not only of 

bilingual and ESL classes. It means that teachers teaching other subjects too can do the 

needful to improve the language skills wherever it is possible. It is in fact a 

collaborative effort of the teachers and the parents. Parents should also provide a 

conducive atmosphere to the learners to improve their language skills. 

The following classroom strategies could be used: 

1. The teacher should create positive learning environment by not discriminating 

the learners. The teacher should focus on developing the areas that the learners are 

strong at rather than focusing on things that they are struggling to learn. This will 

boost the confidence of the slow learners. 

2. The teacher should structure the activities so that the disabled learners can also 

take part in it. This will make the learners feel that they are not out of place. 

3. The teacher can have a set of positive rules i.e not to use verbal or non-verbal 

communication that will have a negative effect on the disabled learners. Effort should 

be made that the corrective measures too should be worded in optimistic tone. 

4. ‗Time up‘ activity should be used effectively keeping in mind the performers 

of the activity. Extra time may be given to the learners with special needs. This will 

encourage the learners to complete the task assigned to them rather than leaving it 

incomplete. 

Language development should be a shared responsibility and not only of 

bilingual and ESL classes. It means that teachers teaching other subjects too can do the 

needful to improve the language skills wherever it is possible. It is in fact a 

collaborative effort of the teachers and the parents. Parents should also provide a 

conducive atmosphere to the learners to improve their language skills. It may be 

necessary to have Early Intervention meaning giving supplementary instruction to the 

learners at an early stage. It may be in the form of Tutorial or Remedial instruction in 

the context of the subject. The teacher may adopt the method of Clinical Teaching. In 

this method the skills or subjects or concepts are taught again using different strategies 

or approaches in the interest of the learners. 

 

Kərimova Əsmər, müəllim, 

Azərbaycan Dillər Universiteti 

 

ĠNGĠLĠS DĠLĠ DƏRSLƏRĠNDƏ TƏLƏBƏLƏRDƏ MƏDƏNĠYYƏTLƏARASI 

ÜNSĠYYƏT BACARIĞININ FORMALAġDIRILMASI 

 

Müasir dövrdə istənilən xarici dilin, eləcə də ingilis dilinin tədrisi zamanı qarĢıya 

qoyulmuĢ məqsədlərə tələbələrə həmin dilin bilik və bacarıqlar sisteminin aĢılanması ilə 

yanaĢı onlara mədəni müxtəlifliklər haqqında məlumatların çatdırılması daxildir. Bu 

məqsədlə dilöyrənənlərin dil və mədəniyyət arasında mövcud olan qarĢılıqlı əlaqələrin 

mahiyyəti barədə məlumatlandırılması və onların gələcəkdə həmin dildə təĢkil olunan 

istənilən müzakirələrə cəlb  edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Xarici dillərin tədrisi 
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zamanı tələbələrdə mədəniyyətlərarası ünsiyyət bacarığının formalaĢdırılması onların 

ətraf mühiti anlamalarına imkan yaratmaqla dilə və onun istifadə edilməsi xüsusiyyət-

lərinə də maraqlarını artırır. Əlbəttə ki, bu məsələlər tələbələrin xarici dildə  kommuni-

kasiya imkanlarını artırmağa Ģərait yaradır. 

Mədəniyyətlərarası ünsiyyət bacarığına malik olan tələbələr gələcəkdə müxtəlif 

mədəniyyətlərə məxsus nümayəndələrin iĢtirak etdiyi müzakirələrdə iĢtirak etmək 

üstünlüyünə malik olurlar. Beləliklə, tələbələr xarici dil dərslərində yalnız dil xüsusiy-

yətlərini öyrənmirlər, eyni zamanda dərsin müəyyən etdiyi sərhədlərdən kənara çıxa-

raq dil daĢıyıcılarının mədəni aspektlərini anlayır və bu sahə üzrə özlərinin dil və 

mədəni biliklərini kommunikasiya zamanı tətbiq etməyi bacarırlar.   

Fərqli mədəni xüsusiyyətləri anlayan tələbələr müxtəlif problemləri aradan qal-

dırmaq məqsədi ilə xarici dildən və müxtəlif mənbələrdən məharətlə istifadə edirlər.   

Təbbi haldır ki, fərqli mədəniyyət nümayəndələri ilə danıĢıqlar apararkən və ya 

onlarla eyni iĢ mühitində iĢləyərkən müxtəliftipli problemlər və ya çətinliklər yaranır. 

Əslində, bu problemlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə vaxtında iĢin təĢkil olunması 

məhz xarici dil müəllimlərindən tələb olunan məsələlərdəndir. Bu problemlər o zaman 

dərinləĢir və hətta qarĢısıalınmaz olur ki, tələbələrdə mədəniyyətlərarası ünsiyyət 

bacarığının formalaĢdırılması daim kölgədə qalır və ya xarici dilin tədrisində bu 

məsələ o qədər də qabardılmır.  

Müasir dövrdə diqqəti cəlb edən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, aparılan danıĢıq-

lar və müzakirələr həm qarĢı tərəfin mədəni dəyərlərini, həm də fərqli xüsusiyyətlərə 

malik inancları anlamağı və onlara hörmət edilməsini tələb edir. 

Ölkəmizdə xarici dillərin tədrisi və tələbələrdə həmin dildə kommunikasiya 

bacarıqlarının formalaĢdırılması  prosesinə orta məktəb yaĢ dövründən, hətta birinci 

sinifdən baĢlanır. Dilöyrənənlərin xarici dildə kommunikasiya imkanlarının düzgün 

müəyyən edilməsi və onların həmin imkanlardan səmərəli istifadə etmələri məhz xarici 

dil müəllimlərinin seçdiyi üsul və metodlardan, habelə onların strategiyalarından 

asılıdır.  

Azərbaycan Respublikası multikultural bir dövlət olaraq beynəlxalaq aləmdə 

özünəməxsus yer tutmuĢdur. Etnik tərkibi qarıĢıq olan bir ölkə olaraq Azərbaycan 

müxtəlif millətlər, dinlər, dillər və mədəni ənənələrin bir araya gələrək qarĢılıqlı 

fəaliyyət göstədiyi bir ölkədir. Azərbaycan tarixin müxtəlif dövrlərində bir çox millət-

lərin, mədəniyyətlərin və dinlərin nümayəndələrinə ev sahibliyi etmiĢdir. Ona görə də, 

ölkəmizdə azərbaycanlılarla yanaĢı bir sıra milli azlıqlar – udinlər, talıĢlar, ləzgilər, 

yəhudilər və baĢqa millətlər yaĢayır və onlar Azərbaycan dövlətinin həyatında, dövlət 

və qanunvericilik siyasətində iĢtirak edirlər. Belə ki, onlar parlamentdə, bələdiyyələrdə 

və digər dövlət orqanlarında təmsil olunma hüququna malikdirlər.  

Multikulturalizmin və milli azlıqlara qarĢı tolerantlığın inkiĢaf etdiyi və milli 

dünya miniatürlərinin sülh içində yaĢadığı Azərbaycan, demək olar ki, bütün ölkələrə 

nümunədir. Ona görə də, bütün mədəniyyətlərin nümayəndələri özlərini burada öz ana 

vətənlərində olduğu kimi hiss edirlər.Elə bunun nəticəsdir ki, xalqımız digər xalqların 

və mədəniyyətlərin nümayəndələri ilə daima ünsiyyətdə olmuĢ və bu zaman tolerantlıq 

hissi ilə onların mədəni xüsusiyyətlərini öyrənməyə səy göstərmiĢdir.  

Xarici dildə kommunikasiya və mədəniyyətləarası səriĢtə artıq beynəlxalq feno-
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men olaraq formalaĢmıĢ və qəbul edilmiĢdir. Mədəniyyətləarası kommunikasiya baca-

rığının əhəmiyyəti təkcə siyasət, maliyə, texnologiya və mediada iĢləyənlərin baĢqa 

mədəniyyət nümayəndələri ilə əməkdaĢlığının təmin edilməsi ilə məhdudlaĢmır. Bu 

anlayıĢ, eyni zamanda təhsil, iqtisadiyyat kimi sahələri əhatə edərək insan həyatının 

bütün aspektlərinə güc-qüvvət verir.  

Dünya əhalisinin ictimai münasibətlərinin nizmama salınmasında, rəqabətdə olan 

tərəflərin bir-birini anlamasında və müxtəlif mədəniyyətlərdən olan tərəfdaĢların 

ünsiyyətə girməsində mədəniyyətlarası ünsiyyət bacarığı mühüm əhəmiyyətə malik 

olmaqla düzgün istiqamətin müəyyən edilməsinin əsasını təĢkil edir. Hazırda qlobal-

laĢma və inteqrasiya proseslərinin uğurla həyat keçməsi və dövlətlərin bu proseslərdən 

bəhrələnməyinin əsasını məhz mədəniyyətləarası ünsiyyət bacarığı təmin edir.  

Beləliklə, iĢ mühiti, həyat Ģəraiti və müasir dövrün tələbləri dil və mədəniyyət 

xüsusiyyətləri eyni olmayan insanları məhz kommunikasiya cəlb edir. Qeyd edilən 

məsələlərin siyasət, iqtisadiyyat, ticarət və s. kimi insan həyatının bütün aspektlərində 

özünü göstərməsi mövzunun aktuallığını bir daha sübut edir.    

Tələbələrdə mədəniyyətləarası ünsiyyət bacarığının formalaĢdırılması zamanı 

müəllimlərin qarĢısında duran əsas vəzifələrə aĢağıdakılar daxildir:  

1) xarici dillərin tədrisi zamanı dil biliklərinin tədrisi ilə bərabər, etnik, dini və 

mədəni müxtəlifliklər əsasında ünsiyyət vərdiĢlərinin aĢılanmasının səmərəli yollarını 

müəyyən etmək; 

2)  xarici dillərin tədrisi prosesinin tələbələrdə mədəniyyətlərarası səriĢtənin və 

həmin dildə kommunikasiya bacarığının formalaĢdırılması üzrə səmərəli yolları araĢ-

dırmaq;  

3) tələbələrdə mədəniyyətlərarası ünsiyyət bacarığının formalaĢdırılması zamanı 

qarĢıya çıxan müxtəlif çətinlikləri və onların həlli yollarını araĢdırmaq;   

Müasir dövrdə beynəlxalq aləmdə xüsusi təsirə malik hadisələrdən olan qlobal-

laĢma prosesi ölkə daxilində baĢ verən dəyiĢikliklər baxımından xüsusi əhəmiyyət 

daĢıyır. Bu dəyiĢikliklər ölkənin universal dəyərlərə, multikultural mühitə və fərqlilik-

lərə müxtəlif yanaĢma tərzi ilə səciyyələnə bilər. 

Dünya qloballaĢdıqca geniĢ əraziləri əhatə edən müxtəlif mədəniyyət nümayən-

dələrinin bir araya gəlməsi və onlar arasındakı sərhədlərin aradan qalxması təbii haldır. 

Bu səbəbdən inteqrasiya olunan mədəniyyətlərdə insanların mədəni müxtəlifliklərə 

açıq olması və baĢqa mədəniyyətlərdən olan insanlarla qarĢılıqlı münasibətdə olması 

vacibdir. Mədəniyyətlərarası harmoniyaya nail olmaq bu yöndə bütün fikir istiqamət-

lərinə öz təsirini göstərir və müxtəlif mədəniyyətlərin nümayəndələri digərləri ilə sə-

mərəli ünsiyyət qurmaq üçün lazım olan bilik və bacarıq səviyyələrini daha da inkiĢaf 

etdirir. Dövlətlərin çoxluq təĢkil etdiyi müasir zamanda xalqlararası mədəniyyət 

əlaqələri də təbii olaraq inkiĢaf etməkdədir. Bu gün mövcud olan siyasi və ya iqtisadi 

əlaqələr, təbii ki, informasiya mübadiləsi prosesini sürətləndirir. Digər tərəfdən, bir 

dövlət daxilində çoxlu sayda mədəniyyət nümunələrini özündə daĢıyan subyektlər 

(xalqların nümayəndələri) mövcuddur.  

Mədəniyyət obrazları olan müxtəliftipli davranıĢlar və inanclar sistemi həm 

birbaĢa subyektlərarası (fərdlərarası) əlaqələr ilə, əyani Ģəkildə, həm də vasitəli qayda-

da vizual Ģəkildə transfer oluna bilir. Mədəniyyət fiziki və sosial anlamda fərdi dav-
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ranıĢ və mütəĢəkkil fəaliyyətin müxtəlif formalarını əhatə edən mürəkkəb fenomen-

dir. Ġnsan həyatının xüsusi bir sahəsi olaraq mədəniyyət görülə,duyula və hiss edil-

məyə bilər. Mədəniyyətin ayrı-ayrı təzahürlərini isə görmək mümkündür. Mədəniy-

yətin və ya mədəni fərqliliklərin təzahür etməsi özünü insan davranıĢı və fəaliyyəti, 

adət-ənənələri arasında müxtəlifliklər Ģəklində göstərir. MəĢhur tədqiqatçı alimlər 

E.T.Hall və G.L.Traqer apardıqları araĢdırmalar əsasında müəyyən etmiĢlər ki, bioloji 

xüsusiyyətlərdən fərqli olaraq, mədəni xüsusiyyətlər genetik olmayıb insanların inac 

və davranıĢları ilə müəyyən edilir [6]. Elə buna görə də, mədəni xüsusiyyətlər insanın 

yaĢadığı mühitlə birbaĢa əlaqədə olub onun təsiri altında formalaĢır. Bununla belə, 

dünyada bütün insanları birləĢdirən universal mədəniyyətin mövcudluğu mümkün 

deyil, yəni cəmiyyətdə vahid mədəniyyət anlayıĢı yoxdur. Könüllü və ya qeyri-iradi 

olaraq insanlar müxtəlif sosial-mədəni qrupların tərkib hissələridir və bundan asılı 

olaraq onların davranıĢı müəyyən bir modelə uyğun olur. Həmin model isə məhz 

Ģəxsin yaĢadığı mühitin təsiri altında onda formalaĢdırılanı davranıĢlar sistemidir.  Dil 

insanlar arasında ən mühüm ünsiyyət vasitəsi olmaqla özündə müxtəlif xalqların milli-

mənəvi və mədəni xüsusiyyətlərini birləĢdirir. Məlumdur ki, ünsiyyət səslər, simvollar 

və ya jest və mimikalar ilə həyata keçirilə bilər.  Əlbəttə ki, dil fərdin hansı cəmiyyətə 

məxsus olmasını ifadə edir və onun millət kimi kim olduğunu dəqiqliklə müəyyən 

edir.  

Hər bir xalq özünəməxsus dil sisteminə malikdir. Xalqın mədəniyyətinin tərkib 

hissəsi olaraq dil, əlbəttə ki, mədəniyyət xaricində mövcud deyil. Deməli, dil və mədə-

niyyət bir-birindən ayrılmazdır. Dil mədəniyyətdirsə, mədəniyyət də dildir. Dil düĢün-

cələrin ötürülməsi üçün kiçik fraqmentlərdən ibarət olan əlaqələri tənzim-ləyən bir sıra 

qaydalardan məntiqi olaraq söz yaratmaq üçün istifadə olunan əsas vasitədir. Bununla 

yanaĢı, dil insanların bir-biri ilə ünsiyyət yaratmaları üçün istifadə etdikləri verbal və 

qeyri-verbal iĢarələr sistemi olaraq onları digər canlılardan fərqləndirir. AraĢdırmalar 

(M.Everet, V.B.Roqers, Y.M.Hart, T.H.Edvard) əsasında sübut edilmiĢdir ki, dil və 

mədəniyyət arasındakı əlaqələr həm mürəkkəb, həm də çoxölçülüdür. Dil mədəniy-

yətin güzgüsü sayılır və həyatın yalnız faktiki Ģəraitini deyil, həm də insanların sosial 

Ģüurunu, mentalitetini, milli xarakter və real dünyasını əks etdirir [5]. Bununla yanaĢı, 

dil yalnız fikirlərin ifadəsi üçün bir vasitə deyil, həm də insan düĢüncələrini üzə çıxa-

rır. Dil həm real dünyanı əks etdirir, həm də insan zehnində ideal bir dünya qurur və 

ikinci bir həqiqəti formalaĢdırır. Bir mədəniyyət nümayəndəsi dünyanı bir istiqa-

mətdən görürsə, müxtəlif dillərdə danıĢan və fərqli mədəniyyətlərə aid olan insanlar 

dünyanı müxtəlif istiqamətlərdən görə bilirlər. Dövlətlər arasında beynəlxalq əlaqə-

lərin intensivləĢməsi ilə əlaqədar olaraq mədəniyyətlərarası ünsiyyət bacarığının əhə-

miyyəti hər gün artır və insanlar üçün vacibləĢir. Deməli, mədəni cəhətdən dəyiĢik-

liklərə açıq və hazır olmaq hamı üçün bir zərurət halını alır. 

Mədəniyyət dinamik sosial vahid olaraq, xalqın davranıĢ, inanc, bilik, münasibət 

və dəyərlər toplusunu ifadə edir. Hər bir xalqın müəyyən etdiyi bu mədəni xüsusiy-

yətlər öz əksini, təbii ki, dildə də tapır. Məsələn, bir çox Avropa mədəniyyətində 

(―good day‖) "yaxĢı gün" günəĢli bir gün mənasını ifadə etsə də, bir çox Afrika 

mədəniyyətində isə həmin birləĢmə yağıĢlı gün mənasını verir. Nümunədən belə baĢa 

düĢmək olar ki, müxtəlif mədəni cəhətdən paylaĢılan dəyərlər (burada "yaxĢı" mənası) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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özünəməxsus kontekstləri tələb edir.  

Dil və mədəniyyət onu daĢıyan xalqa aid olmaqla yanaĢı təhsil sistemində də 

onlar arasındakı əlaqə daim diqqət mərkəzində olmuĢdur. Bu cür məsələlər, xüsusilə, 

ikidilli (və ya çoxdilli) mühitdə öz əksini tapır. Hər hansı dili öyrənməyə çalıĢan tələbə 

əlbəttə ki, həmin dil daĢıyıcılarının mədəni xüsusiyyətlərini də anlamalıdır.  

Tədqiqatçıların (E.T.Hall, G.L.Traqer) apardıqları araĢdırmalar da sübut etmiĢdir 

ki, dil müəyyən sosial qrupun mədəniyyətini təmsil edir [6]. Dillər arasında və ya dil 

daĢıyıcılarının bir-birinə etdikləri təsirlər, özünü mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə də 

büruzə verir. Ona görə də, dildə baĢ verən hər hansı dəyiĢiklikləri həmin dilin daĢıyıcı-

larının mədəniyyət amilindən kənarda anlamaq mümkün deyil. Bu uyğunluq, həmçinin 

xalqın mədəniyyəti ilə bağlı aspektlərin araĢdırılmasında dilin əsas amil olaraq diq-

qətdə saxlanmısını tələb edir. Mədəniyyətlərarası ünsiyyət anlayıĢı ilk dəfə 1950-ci   

ildə Amerika antropoloqu E.Holl tərəfindən dövlət departamentinə təqdim edilmiĢdir. 

Bu barədə məlumat E.Holun özü tərəfindən verilmiĢdir. Sonradan G.Trayqer E.Hollun 

bu konsepsiyasını əhatəli Ģəkildə araĢdırmıĢ və onu insanların ətraf mühitə, dünyaya 

mümkün qədər yüksək səviyyədə uyğunlaĢma arzusunda olmaq üçün səy göstərmələri 

kimi təqdim etmiĢdir [6]. Mədəniyyətlərarası ünsiyyət müxtəlif mədəniyyətlərə aid 

fərdlər və qruplar arasındakı müxtəlif münasibətlərin və ünsiyyətin birləĢməsi fikrinə 

əsaslanır.  Ġ.V.Denisova və A.P.Yeremenko bu mövzuda "fərqli xalqları təmsil edən 

Ģəxslər (etnik qruplar) arasındakı ünsiyyət" anlayıĢını "etnik ünsiyyət" ifadəsi ilə 

dəyiĢmiĢlər. Bu barədə tədqiqatçı alim A.P.Yeremenko antropolq T.N.Persikovanın 

fikirlərini əsas götürməklə qeyd etmiĢdir ki, mədəniyyətlərarası ünsiyyət Ģərti olaraq 

qəbul edilən bir termindir. Burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, etnik ünsiyyət 

anlayıĢı kommunikasiya prosesində iĢtirakçıların mədəni (milli) mənsubiyyətini müəy-

yən etməyə Ģərait yaradır [3]. 

Mədəniyyətlərarası səriĢtə konsepsiyası ingilis dilində "intercultural comptence" 

[7] Ģəklində ifadə edilir. Bu anlayıĢ müxtəlif mədəniyyət nümayəndələri ilə əlaqə 

yaratmaq üçün mədəni cəhətdən fərqli aspektləri araĢdırmaq və anlamaq bacarığı kimi 

baĢa düĢülə bilər. Hər bir dil həm ünsiyyət vasitəsi, həm də müəyyən bir sosial qrupun 

mədəniyyətinin daĢıyıcısı hesab edilir. Xarici dillərin tədrisi prosesində müəllimlərin 

diqqətə saxlamalı olduğu vacib olan məsələlərdən biri məhz odur ki, bir dili öyrənmək 

onun əlifbasını, lüğət ehtiyatını, qrammatik qaydalarını və ya sözlərin cümlələrdə 

iĢlədilməsi xüsusiyyətlərini öyrənməkdən daha geniĢ Ģaxələrə məxsusdur. Dilöyrənən-

lər xarici dili öyrənməklə yanaĢı cəmiyyətin davranıĢ və mədəni xüsusiyyətlərini də 

öyrənməlidirlər. Deməli, dilöyrənmə bir mürəkkəb proses olaraq müəllimlərdən dilöy-

rənənlərin dil daĢıyıcılarının mədəniyyətini öyrənməyə cəlb edilmələrini təĢkil etməyi 

tələb edir. Ġnformasiya mübadiləsi müəkkəb bir proses olaraq təkcə verbal vasitələrlə 

deyil, həm də qeyri-verbal vasitələrlə həyata keçirilə bilər. Bu qeyri-verbal ünsiyyət 

vasitələr və ya üsullar hər bir xalqın mədəniyyətinə uyğun müxəlif əlamətlərə ma-

likdir. Elə bu səbəbdən də, hər hansı bir mədəniyyət daĢıyıcısının kommunikasiya 

zamanı istifadə etdikləri qeyri-verbal ünsiyyət üsulları baĢqa xalqın nümayəndələri 

tərəfindən anlaĢılmaması təbii haldır. Digər tərəfdən isə, bəzi hallarda informasiya 

mübadiləsi düzgün istiqamətdə getməyə bilər.  

Dil və mədəniyyət mürəkkəb, qarĢılıqlı əlaqələr sisteminə malikdir. Dil mədəniy-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
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yətlə elə bir qarĢılıqlı sistemdə inkiĢaf edir və bir-birinə təsir edir ki,  həmin təsirlər 

özünü həm də xalqın həyat tərzində və davranıĢlarında göstərir. Bu baxımdan D.Eycer 

məĢhur ingilis alimi A.L.Kroberin 1923-cü ildə apadığı araĢdırmasının yekunu olaraq 

qeyd etmiĢdir: "Mədəniyyət özünü o zaman götərir ki, danıĢan Ģəxs danıĢdığı dildə 

özünü ifadə edə bilir‖ [1]. Mədəniyyət hər hansı xalqın nümayəndələrinin bir-biri ilə, 

habelə digər xalqın nümayəndələri ilə qarĢılıqlı əlaqələrinin bir göstəricisidirsə, xalqın 

mədəni təzahürləri cəmiyyət tərəfindən qəbul edilən ünsiyyət aktlarında özünü büruzə 

verir. M.Bayrm və V.Sarris  mədəniyyətlərarası ünsiyyət anlayıĢının bir o qədər də 

əhəmiyyət daĢımadığı bir dövrdə müəyyən etmiĢlər ki,  hər hansı bir dildə informasiya 

mübadiləsinə daxil olarkən məlumatın qarĢı tərəfə ötürülməsi zəminində ―cəmiyyət‖ 

formalaĢır və bu cəmiyyətin üzvləri informasiyanı yalnız dil baxımından deyil, həm də 

mədəniyyət və mədəni xüsusiyyətlər baxımından qəbul edirlər [2].  

Nəzərə almaq lazımdır ki, tələbələr dilöyrənmə prosesində öyrəndikləri dil daĢı-

yıcılarının mədəniyyətini öyrənir və bu barədə bilik səviyyələrini, koqnitiv düĢünmə 

tərzlərini və cəmiyyətin müxtəlif problemlərinin həlli yollarının araĢdırılması kimi 

bacarıqlarını inkiĢaf etdirirlər. Dil kommunikasiyanın mədəni aspektlərini üzə çıxaran 

əsas vasitə olmaqla yanaĢı, mədəniyyət də dilə və onun inkiĢaf elementlərinə bağlı 

olaraq mövcud olur. Bu barədə tədqiqatçı alim M.Silverstrin fikrinə görə, mədəniyyət 

kommunikativ xüsusiyyətə o zaman malik olur ki, o yalnız reallığın aspektlərini təmsil 

etmir, eyni zamanda bir konteksti digəri ilə əlaqələndirir, bir sözlə, kontekstlərarası 

əlaqələrin təmin olunmasına imkan yaradır. Beləliklə, kommunikasiya yalnız mənanın 

kommunikatorların inancları, hissləri, Ģəxsi keyfiyyətləri əsasında "dayanan" simvollar 

vasitəsi ilə ifadə edilməsi deyil, o, həmçinin ötürülən məlumatın kontekst daxlində 

anlaĢılmasıdır.  
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MÜASĠR ƏRƏB ƏDƏBĠYYATINDA QADIN YAZIÇILARI 

 

Məlumdur ki, ġərqdə, o cümlədən ərəb dünyasında qadının kiĢilər kimi ədəbiy-

yatla məĢğul olması, xüsusilə özünü bədii yaradıcılığa həsr etməsi müĢkül məsələ idi. 

Cahiliyyə dönəmində və islam zamanında Hənsə adlı bir mərsiyəçi qadının, islamın 

ərəb dünyasında yayıldığı illərdə Rəbiətül Ədəviyyə adlı qələm sahibinin, Əndəlus 

dönəmində isə Vellada bint Müstəqfinin  adı çəkilir.  

 Bu və bundan sonrakı dövr klassik ərəb ədəbiyyatında  iki yüzdən artıq qadın 

Ģairin adı keçsə də, onların heç biri yuxarıda adlarını çəkdiyimiz üç Ģairənin mərtə-

bəsinə yüksələ bilməmiĢlər. 

 1798-ci ildə fransızların Misiri iĢğal etməsi ilə baĢlanan―ən-Nəhda‖ ―النهضة ‖ 

(intibah, oyanıĢ) hərəkatı zamanı müasir ərəb ədəbiyyatının baĢlanğıcı AyiĢə Tey-

muriyyə adlı qadın qələm sahibi ilə xarakterizə olunur. 

 Cahiliyyə dövrü ilə müasir dövr arasında adını çəkdiyimiz Ģairələrlə yanaĢı, bir 

çox baĢqa qələm sahibi olan qadınlar da olmuĢdur, lakin onların içərisində bir nəfər də 

olsun nəsr yazan qadına rast gəlmirik. 

 Osmanlı imperiyası ordusunun  Misirə girərək fransızları qovmasından sonra 

1832-ci ildə Misirdə ilk orta məktəblər açılır ki, bu məktəblərdə oğlanlarla bərabər 

qızlar da təhsil alırdılar. Beyrut qız məktəbi, Misirdə qızlar üçün dövlətin açdığı 

 es-seniyye‖məktəbləri, Tunisdə, Sudanda açılan―-‖لسنيا―,‖es-suyufiyyeh―  -‖السىيفيح―

belə məktəblər  ərəb dünyasında qadınların dünyagörüĢündə mühüm rol oynadı. Bu 

məktəblərin təsiri ilə sonralar ölkənin müasir qadın yazıçılarının meydana atılması 

dönəmi baĢladı. 

Suriyada Mariyana MaraĢ 1870-ci ildə qadın jurnalist və yazıçı kimi fəaliyyət 

göstərməsi faktı mühüm hadisə idi. 

1887-ci ildə AyĢə Teymur,―واالفعاالالقىالفياألحىالنتائج‖- ―Netaicu-l ahv al fi –l-agval 

va-l efal‖ (―Söz ve hərəkətin nəticəsi haqqında‖)  kitabını çap etdirdi. 

Livanlı qadın, xristiyan yazıçı Vardə əl-Yazıçı ilk əsərlərini yayımladı. May 

Ziyadə adlı qadın Ģair isə bu dövrün qadın yazarları haqqında ədəbi-tənqidi görüĢlərini 

ehtiva edən kitabını yazdı. Zeynəb Fevyaz özünün romanları ilə modern ərəb 

ədəbiyyatında ciddi qadın nəsrinə yol açdı. Mələk Hifni Nasif isə bir feminist ədib 

kimi qadının sosial həyatdakı yerini, vəzifə və səlahiyyətlərini araĢdıran ilk qadın 

tədqiqatçılardan oldu və sonralar təqiblərdən yayınmaq üçün Bahisatul-Badiy ləqəbi 

ilə yazmaqda davam etdi. 

Qadın hərəkatının və müasir qadın ədəbiyyatının qabaqcıl nümayəndələrindən 

biri olan Nabəviyyə Musa dövrünün ən öndəgedən, yenilikçi yazıçılarından biri kimi 

ərəb qadın hərəkatına və müasir ərəb ədəbiyyatına böyük uğurlar qazandırdı.  
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Böyük ənənələri olan ərəb ədəbiyyatının qadın qolu, təəssüf  ki, çox da geniĢ 

inkiĢaf imkanlarına sihib olmaması səbəbindən say etibarı ilə burada sadala-

dıqlarımızdan çox da uzağa gedə bilməmiĢdir. Lakin istər ərəb qadın hərəkatının, 

istərsə də müasirqadın ədəbiyyatının təsiri ilə sonrakı dönəmlərdə bir sıra sanballı 

qadın yazıçılar meydana gəlmiĢdir. 

Dediyimiz yazıçı qadınlardan AiĢə Qulun ―Üzünü günəĢə döndər‖, ―Gizli anın 

yolçuları‖, Kulit Suheyl Xurinin ―Onunla keçən günlər‖, ―Günə gün calanır‖ romanları 

və ―Qadın sözü‖, ―ĠĢıqlı günlər‖ novellalar  və hekayələr kitabı oxucuların marağına 

səbəb olmuĢdur.  

 Eyni zamanda bu gün yeni ərəb ədəbiyyatının ən məĢhur qadın yazıçılarından 

olan Ğadət əs-Səmmanın adını xüsusi qeyd etməliyik. Onun Ģeir və hekayələri ilə 

yanaĢı, ―Beyrut – 75‖ və ―Beyrut kabusları‖ romanları təkcə ərəb dünyasında deyil, 

dünyanın bir çox ölkələrində çap olunaraq milyonlarla oxucunun diqqətini özünə 

yönəldə bilmiĢdir. 

 Bu yazarların sırasında Layla Balbəkinin ―YaĢayıram‖ romanı qadın haqları 

məsələsinə həsr olunmuĢ ən məĢhur kitablardan biri kimi qiymətlədirilir. 

 Feminist yazıçı Asiya Cabbar əsərlərində Əlcəzair qadınlarının həyatını ən 

kəskin tərzdə qələmə alaraq zamanın fövqünə yüksələ bilmiĢdir. Onun ―Əlcəzairli 

qadınlar‖ hekayələr kitabı çağdaĢ ərəb cəmiyyətinin bütün anti-humanist problemlərini 

üzə çıxardaraq, qadınların həyatını ağırlaĢdıran mətləbləri kəskin bir dillə oxuculara 

çatdırmıĢdır.  

 Fatimə Mernisi islamçı feminist hərəkatını öz əsərlərində qabardardır,  islamın 

qadına verdiyi qiyməti islami dəyərlər baxımından açıqlayır, zəmanəsinin islamçı 

bürokratlarını bu məsələdə daha loyal münasibət sərgiləməyə çağırır, onların qadına 

Ģiddət baxımından tutduqları mövqeni kəskin tənqid edirdi. Onun ―Gündəlik xəbərlər: 

fəsli qadınlarla reportajlar‖ əsəri bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

 Bu gün ərəb baharının vəd etdiyi xoĢbəxtliyi deyil, müharibə, qan-qada, 

dağıntılar, qaçqın-köçkünlük kimi əzablara düçar olan ərəb dünyası əzabkeĢ ərəb 

qadınlarının qələmində daha geniĢ planda əks olunur. Bu ağır və məhrumiyyətli  

dövrün keĢməkeĢlərinin həm iĢtirakçısı, həm də yazıçısı olan ərəb qadınının bu 

mərhumiyyətləri də dəf edəcəyi Ģəksizdir. 

Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövr ərəb ədəbiyyatında qadın ədəbi 

yaradıcılığı xüsusi yer tutur. Müasir dövr inkiĢaf etmiĢ ərəb ölkələrinin qadın yazıçıları 

müxtəlif janrlara müraciət  edərək ərəb dünyasının cəmiyyətində, ailə və məiĢətində 

təzahür edən hər bir məsələlərə toxunur, həlli yoluna çalıĢırlar. Qadın yazıçılarının 

sayı kiĢi yazıçılarına nisbətdə az olsa da müasir dövr ərəb ədəbiyyatında rolu 

əvəzsizdir. 
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 Şərifli İsmayıl, doktorant, 

       Bakı Biznes Universiteti 

 

MAġINQAYIRMA MÜƏSSĠSƏLƏRĠNDƏ ĠNNOVASĠYA POTENSĠALI 

ĠMKANLARININ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Müəssisənin innovasiya potensialı dedikdə, innovasiyaya nail olmaq üçün yeni-

liklərin reallaĢdırılması və mənimsənilməsini təmin edən elmi-texniki, texnoloji, infra-

struktur, maliyyə, hüquqi, sosial-mədəni və digər imkanların məcmusu baĢa düĢülür. 

Ġnnovasiya potensialının tərkibi dörd hissədən ibarətdir: 

1. Xüsusi ixtira və iĢləmələr və özünün elmi-texniki (texnoloji) modelləri. Bura-

da müəssisə üçün zəruri olan iĢləmələri hazırlamaq və onlardan istifadə hüququnu əldə 

etmək üçün, həmçinin müəssisəni maraqlandıran yeni mövzularda elmi-tədqiqat və tə-

crübi-konstruktor iĢlərini sifariĢ etmək və ya həyata keçirmək üçün müəssisənin imkan 

və bacarıqları nəzərdə tutulur; 

2. Müəssisənin innovasiya tsiklinin bütün mərhələlərində yeniliklərin keçidini, 

onun yeniliketmə və ya innovasiyaya çevrilməsini təmin edən infrastruktur imkanların 

vəziyyəti;  

3. Müəssisənin innovasiya tsiklinin həyata keçirilməsi uğurunu müəyyən edən və 

onun ümumi potensialının digər hissələri ilə innovasiya potensialının qarĢılıqlı əlaqələ-

rini əks etdirən daxili və xarici amillər; 

4. Müəssisənin heyətinin yenilikləri qəbuletmə səviyyəsini xarakterizə edən inno-

vasiya mədəniyyəti səviyyəsi, onun yenilikləri innovasiya formasında reallaĢdırmaq 

qabiliyyəti və hazırlığı.  

Göründüyü kimi, istər makro, istərsə də mikro səviyyədə innovasiyanın inkiĢafı 

əsasən innovasiya potensialının mövcudluğundan və ondan istifadə səviyyəsindən ası-

lıdır. Azərbaycanda son dövrlərdə innovasiya potensialının formalaĢması və inkiĢafı 

sahəsində xeyli iĢlər görülmüĢdür. Belə ki, ilk dəfə 22 dekabr 2009-cu il tarixində ölkə 

baĢçısı Ġlham Əliyevin iĢtirakı ilə Sumqayıt Ģəhərində «Sumqayıt texnoparkı»nın açı-

lıĢı olmuĢdur. Sumqayıt texnoparkında elektroenergetika sənayesi üçün məhsullar ha-

zırlayacaq zavodlar, sexlər və istehsal xətləri yaradılacaqdır. Gələcəkdə də belə texno-

parkların saylarının artırılması həm ümumilikdə ölkə sənayesinin və həm də onun ayrı-

ayrı sahələrinin, o cümlədən də maĢınqayırma sənayesi müəssisələrinin istehsal pote-

nsialının inkiĢafına münbit Ģərait yaradacaqdır.   

Ölkənin bir çox sənaye müəssisələrində kiçik həcmdə innovasiya məzmunlu 

məhsulları istehsal olunur. Ölkə sənayesində istehsal olunan innovasiya məhsulları ye-

nilik səviyyəsinə görə aĢağıdakı kimi təsnifləĢdirilir (9, s.89):  

- əhəmiyyətli dəyiĢikliklərə məruz qalmıĢ və ya yeni tətbiq olunmuĢ məhsul;  

- təkmilləĢdirməyə məruz qalmıĢ məhsul.  

Ölkə sənayesində istehsal olunan innovasiya məhsulu haqqında məlumatlar aĢa-

ğıdakı cədvəldə verilmiĢdir.  
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Cədvəl 1. 

Sənayedə yeni tətbiq olunmuĢ, əhəmiyyətli dəyiĢikliklərə məruz qalmıĢ və                      

təkmilləĢdirilmiĢ məhsulun həcm dinamikası (min manat) 

 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Sənaye - cəmi    13163 23052 11634 12319 799,8 6413 883.1 1118 

Mədənçıxarma sənayesi 2073 396.1 325.9 0 10430 2358 0 0 

Emal sənayesi  11090 22656 11308 12319 3973 809.6 883.1 1118 

Ondan:          

Qida məhsulları və içkilərin 

emalı 3500 18200 0 0 0 0 0 0 

Kimya sənayesi   0 3049 465,5 0 1969 21.3 40.7 0 

Toxuculuq sənayesi 0 0 8933 0 0 0 0 0 

Mebellərin istehsalı  498.1 0 0 0 850.5  0 0 

Neftayırma məhsullarının 

istehsalı 103.3 0 0 0 3.2 0 0 0 

MaĢın və avadanlıqların 

istehsalı   0 890.3 238.4  105.9 686.2 798.3 0 

Metallurgiya sənayesi 13.5 0 0 0 0 0 0 0 

Elektrik avadanlığı, optik və 

elektron avadanlıqların istehsalı   5681 20.4 0 0 1044 0  0 

MaĢın və avadanlıqlardan  

baĢqa hazır metal  

məmulatlarının istehsalı 0  1159 0 0 0 0 0 

Nəqliyyat vasitələri və 

avadanlıqlarının istehsalı      1295 496.8 511.6 0 0 102.1 44.1 0 

Qeyd: cədvəl 2004, 2008, 2015-ci illərdə nəşr olunmuş “Azərbaycanın sənayesi DSK-nin 

statistik məcmuələri əsasında tərtib edilmişdir. 

 

Cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi, 2011-2014-cü illər üzrə ölkə sənaye-

sində əhəmiyyətli dəyiĢikliklərə məruz qalmıĢ və ya yeni tətbiq olunmuĢ, həmçinin 

təkmilləĢdirilmiĢ məhsulun həcmi azalmıĢdır. Belə ki, 2014-cü ildə belə məhsulların 

sənaye məhsulunun ümumi həcmində payı 0,07 faizə bərabər olmuĢdur. 2014-ci ildə 

ölkə sənayesində bütövlükdə istehsal olunmuĢ əhəmiyyətli dəyiĢikliklərə məruz qalmıĢ 

və ya yeni tətbiq olunmuĢ məhsulların təqribən 97,4 faizi emal sənayesinin payına düĢ-

müĢdür. Göründüyü kimi, respublikamızın sənaye müəssisələrində innovasiya  prosesi ol-

duqca zəif formada həyata keçirilir. Bunun baĢlıca səbəblərindən biri sənaye müəssisə-

lərində innovasiyalara çəkilən xərclərin çox az miqdarda olması ilə əlaqədardır. Bütün 

bunları aĢağıdakı cədvəlin məlumatlarından da görmək olar. 
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Cədvəl 2. 

Ġnnovasiyaların tiplərinə görə sənayedə texnoloji innovasiyalara  

çəkilən xərclər (min man.) 
Sənaye və onun sahələri 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bütün sənaye   4619 8139 31589 9326 13877 21534 

məhsul innovasiyaları    2328 7952 30904 5975 11899 13510 

proses innovasiyaları  2291 187.3 684.6 3351 1978 8024 

Mədənçıxarma sənayesi  397.5 4.8 692.9 778.4 8197 4133 

məhsul innovasiyaları    387.8 4.8 692.9 778.4 81052 3987 

proses innovasiyaları   9.7 - - - 144.5 145.6 

Emal sənayesi   4102 8128 29319 8083 4066 17384 

məhsul innovasiyaları  1940 7941 28634 5196 3847 9523 

proses innovasiyaları    2162 187.3 684.6 2887 219.3 7861 

Elektrik enerjisi, qaz və  

suyun istehsalı və bölüĢdürülməsi    119.1 - - 464.5 1614 17.0 

məhsul innovasiyaları   - - - - - - 

proses innovasiyaları     119.1 - - 464.5 1614 17.0 

Qeyd: cədvəl 2009, 2010, 2015-ci illərdə nəşr olunmuş “Azərbaycanın sənayesi“ DSK-nin 

statistik məcmuələri əsasında tərtib edilmişdir. 

 
Cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi, 2009-2014-cü illərdə sənayeyə, xüsu-

silə emal sənayesinə texnoloji innovasiyalara çəkilən xərclər artmıĢdır. Bu artım səna-
yedə 17000 min manata, emal sənayesində isə 13282 min manat təĢkil etmiĢdir. 

Aparılan araĢdırmalar göstərir ki, texnoloji innovasiyalara çəkilən xərclərin çox 
hissəsi məhsul innovasiyasına xərclənmiĢdir. Belə ki, 2014-cü ildə ümumilikdə ölkə 
sənayesində innovasiyaya çəkilən xərclərin təxminən 37,2 faizi proses innovasiyaları-
nın, qalanı isə məhsul innovasiyalarının payına düĢmüĢdür. ġübhəsiz ki, innovasiya sa-
həsində çəkilən xərclərin 62,8 faizinin məhsul innovasiyalarının payına düĢməsi müəs-
sisələrdə innovasiya prosesinin istehsal potensialının inkiĢafına təsir imkanlarını azal-
dır. Əgər müəssisələrdə innovasiya çəkilən xərclərin əksər hissəsi proses innovasiyala-
rın payına düĢsəydi, onda bu prosesin istehsal potensialının inkiĢafına təsiri çox olardı. 
Çünki, müəssisə proses innovasiyasını həyata keçirmək üçün lazım olan mükəmməl 
istehsal resurslarına malik olmalı, iĢçilər isə bu sahədə ixtisaslaĢdırılmalıdırlar. Bütün 
bunlar isə müəssisənin istehsal potensialının inkiĢafına səbəb olur.   

Ölkə sənayesində texnoloji innovasiyalara çəkilən xərclərin əksər hissəsi texno-
loji innovasiyalar ilə əlaqədar maĢın və avadanlığın alınmasına sərf edilir. Belə ki, 
2014-cü ildə ölkə sənayesində texnoloji innovasiyalara çəkilən xərclərin 58,4 faizi tex-
noloji innovasiyalar ilə əlaqədar maĢın və avadanlığın alınmasına, 27,9 faizi elmi-
tədqiqat və iĢləmələrə, 5,9 faizi texnoloji innovasiyalar ilə əlaqədar yeni texnologi-
yaların alınmasına, təqribən 5,7 faizi yeni məhsulların, xidmətlərin, yeni proseslərin 
tətbiqi və iĢlənməsinə, 1,8 faizi texnoloji innovasiyalar ilə əlaqədar proqram vəsait-
lərinin alınmasına, 0,2 faizi yeni məhsulların buraxılıĢı üçün istehsal layihələĢdiril-
məsinə, digər istehsala hazırlıq növləri və ya onların istehsalı üzrə yeni xidmətlərin və 
ya metodların tətbiqinə xərclənmiĢdir. 

Rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün ciddi yeniliklərin yaradılması və tətbiqi 
böyük həcmlərdə xərclərə baĢa gəldiyindən belə fəaliyyət əksər müəssisələrin imkanı 
xaricindədir. Bununla belə, yeniliklərin yaradılması və tətbiqi yalnız müəssisələri və 
sahibkarları narahat edən məsələ deyil. Bu həm də ölkənin dünya təsərrüfatına səmərə-
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li inteqrasiyası və rəqabət üstünlükləri əldə etməsi məsələsidir. Buna görə də milli iqti-
sadiyyatın formalaĢması və inkiĢafının indiki mərhələsində dövlət sənaye müəssisə-
lərinin innovasiya fəaliyyətini dəstəkləməli, müxtəlif vasitələrlə stimullaĢdırmalı və 
bunun üçün hər cür Ģəraiti təmin etməlidir.  

Hazırda ölkənin sənaye müəssisələrində texnoloji innovasiyalara çəkilən xərclər 
onların öz vəsaitləri hesabına maliyyələĢdirilir. Belə ki, 2014-cü ildə ölkə sənayesində 
texnoloji innovasiyalara çəkilən xərclərin 98,1 faizi müəssisələrin öz vəsaitləri hesa-
bına maliyyələĢdirilmiĢdir. 2014-cü ildə sənaye müəssisələrində texnoloji innovasiya-
lara çəkilən xərclərə dövlət büdcəsindən vəsait xərclənməmiĢdir. 

Hər il Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi ölkədə mövcud olan 
sənaye müəssisələrində innovasiyalara mane olan amilləri müəyyənləĢdirmək üçün 
sorğu keçirir. Bu sorğu nəticəsində sənaye müəssisələrində innovasiyalara mane olan 
həlledici amillər kimi təzə məhsullara tədiyyə qabiliyyətli tələbatın aĢağı olmasını, 
dövlət tərəfindən maliyyə yardımının kifayət qədər olmamasını, yeni texnologiyalar 
haqqında informasiyanın çatıĢmamasını, riskin yüksək olmasını, müəssisənin innova-
siya potensialının aĢağı olması, ixtisaslı iĢçilərin çatıĢmaması, innovasiya fəaliyyətini 
tənzimləyən və həvəsləndirən qanunvericilik və normativ-hüquqi sənədlərin olmaması 
və s. müəyyənləĢdirilmiĢdir (9, s.100-101). Bununla belə, fikrimizcə, ölkədə innova-
siya fəallığının aĢağı olmasının baĢlıca səbəbləri həm müəssisələrin, həm onların elmi 
tədqiqat bölmələrinin, həm elmi-tədqiqat institutlarının, həm də dövlətin, bir sözlə, bü-
tün innovasiya fəaliyyəti subyektlərinin bazar münasibətləri Ģəraitində iĢləməyə hazır 
olmamasıdır. Habelə hüquqi və təĢkilati xarakterli problemlər də hələ tam həllini tap-
mamıĢ, innovasiya infrastrukturu hələ də formalaĢdırılmamıĢdır. Buna görə də, hazırki 
mərhələdə dövlət özünün innovasiya siyasətində, ilk növbədə, yuxarıda qeyd edilən 
problemlərin həllinə istiqamətlənmiĢ tədbirlərə üstünlük verməlidir. 

Qeyd olunduğu kimi, müasir dövrdə ölkənin sənaye müəssisələrində innnovasiya 
fəaliyyətini məhdudlaĢdıran əsas amil respublikada bu sahənin kifayət olan səviyyədə 
maliyyələĢdirmə imkanlarının olmaması ilə bağlıdır. Hazırda respublikamızda dövlət 
büdcəsində ölkədə birbaĢa olaraq innovasiya fəaliyyətinin maliyyələĢdirilməsinə xərc-
ləri nəzərdə tutulmayıb. Yalnız Dövlət büdcəsinin xərclər hissəsində digər xərclərlə 
yanaĢı elmin inkiĢafı ilə əlaqədar xərc nəzərdə tutulub ki, bunun da həcmi çox azdır. 
Belə ki, son illərdə dövlətin elm sahələrinin maliyyələĢdirilməsinə çəkdiyi xərclər 
respublikamızda istehsal olunan ümumi daxili məhsulun təqribən 0,2 faizini təĢkil 
etmiĢdir. Göründüyü kimi, bu məbləğ elm sahələrinin inkiĢafı üçün kifayət deyil. Qeyd 
olunan göstərici ABġ, AFR, Yaponiya kimi ölkələrdə 2,8-3,0 faiz intervalındadır. 

 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 
1. AtakiĢiyev M.C., Süleymanov Q.S. ―Ġnnovasiya menecmenti‖. Bakı, 2004. 
2. Axundov  M.Ə. ―Strateji idarəetmə‖. Bakı, ―Ağrıdağ‖, 2001. 
3. Cəbiyev R.M.―Azərbaycan bazar infrastrukturunun formalaĢması və inkiĢa-

fı‖. Bakı, 2000. 
4. Hacızadə E.M., Abdullayev Z.S. ―Neft təsərrüfatının iqtisadi infrastrukturunun 

modernizasiyası‖. Bakı,―Elm‖, 2003. 
5. Tağıyev A.H., Əmirov Ġ.B. ―Ġnnovasiya menecmenti‖. Bakı, 2010. 
6. ġahbazov K.A., Həsənov H.S., Məmmədov M.H. ―Menecment‖. Bakı, 2007. 



464 
 

Mirzəyev Emil, elmi işçi, 

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu 

 

ĠQTĠSADĠYYATIN AQRAR SEKTORUNDA ĠNSAN KAPĠTALININ 

FORMALAġMASI VƏ ĠNSAN RESURSLARINDAN ĠSTĠFADƏNĠN 

TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ MƏSƏLƏLƏRĠ  

 

Məlum olduğu kimi, aqrar sektor ölkə iqtisadiyyatının prioritet sahələrindən biri 

olmaqla yanaĢı, əhalinin ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarına, eləcə də sənayenin 

xammala olan tələbatının ödənilməsində müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Xüsusən də 

qeyri-neft sektoruna keçidin sürətləndiyi və iqtisadi səmərəliliyin formalaĢmasının 

aktual olduğu dövrdə aqrar sektorda insan kapitalının inkiĢafı və insan resurslarından 

istifadənin təkmilləĢdirilməsi günün vacib məsələlərindəndir. Aqrar istehsal müəssisə-

lərində, eləcə də aqrar infrastrukturun digər sahələrində istehsal, idarəetmə və dəyər 

zəncirinin formalaĢmasının bütün mərhələləri ixtisaslı iĢçi qüvvəsindən və onlardan 

səmərəli istifadə olunmasından asılıdır. Aqrar iqtisadiyyatda insan kapitalı dedikdə, bu 

sahədə məhsul istehsalında və xidmət göstərilməsində iĢtirak edən və potensial ehtiyat 

olaraq formalaĢan iĢçi qüvvəsi nəzərdə tutulur. Məlum olduğu kimi, iĢçilər istehsal və 

idarəetmə prosesində müəyyən dəyər yaradaraq fiziki və zehni əmək sərf edirlər. Aqrar 

sahənin insan kapitalı bitkiçilik və heyvandarlıqda istehsal, tədarük, satıĢ, logistika və 

ixtisaslaĢmıĢ elmi-tədqiqat institutlarının ümumi iĢçi qüvvəsini özündə birləĢdirir. 

Aqrar sektorun əmək potensialı mürəkkəb sosial-iqtisadi sistem olmaqla aĢağıdakı isti-

qamətlərdə təhlil edilir: 

- əmək prosesinin intensiv təĢkilinin baĢlıca Ģərti kimi;  

- istehsalın hərəkətverici qüvvəsi kimi; 

- əmək qabiliyyətinin ümumi həcmi kimi; 

- iĢçilərin fiziki və zehni qabiliyyətlərinin reallaĢması amili kimi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, aqrar sektorun əmək potensialı həm də cəmiyyətin ümu-

mi resurs fondunu formalaĢdırır. Dünya ölkələrinin təcrübəsinə əsaslansaq, görərik ki, 

aqrar sektorda mənfəətliliyin təmin olunması və inkiĢafı üçün ―insan kapitalı strategi-

yası‖ iĢlənib hazırlanır.  Ġnsan kapitalı strategiyası dedikdə müəssisələrdə insan amili-

nin inkiĢafı və bütövlükdə səmərəliliyin təmin edilməsi istiqamətində strateji addım-

ların atılması prosesi baĢa düĢülür. Ġnsan kapitalı strategiyasının baĢlıca elementi iĢçi 

qüvvəsidir. Buraya müəssisənin istehsal, inzibati və kiçik xidmətedici heyəti daxildir. 

Bu iĢçilər müəssisələrdə müxtəlif iĢləri həyata keçirirlər və strategiyanın ikinci mühüm 

elementi olan iĢçi proseslərini formalaĢdırırlar. Aqrar sahədə istehsalın və idarəetmə-

nin düzgün formalaĢdırılması proseslərə ümumi nəzarətin formalaĢmasını tələb edir və 

strategiyanın 3-cü mühüm elementi olan idarəetmə quruluĢunu formalaĢdırır. 

Ġnsan kapitalı strategiyasının əsas elementlərindən biri informasiya mühitinin 

formalaĢdırılması və təhlilidir. Təbii ki, idarəetmə prosesini informasiya mühiti forma-

laĢmadan təsəvvür etmək olmaz. Müəssisənin daxili və xarici mühiti üzrə informasi-

yaların müəyyənləĢdirilməsi, bölgüsü, təhlili və planlaĢdırılması strategiyanın vacib 

məsələlərindəndir. Aydındır ki, idarəetmə fəaliyyətində iqtisadi səmərəlilik birbaĢa 
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olaraq idarəetmə qərarlarından və onların qəbulu modellərindən asılıdır. Çünki bu 

idarəetmə prosesində qarĢıya çıxan vəziyyətin dəyərləndirilməsi məqsədilə mövcud 

olan alternativ variantlar arasından optimalının seçilməsi prosesidir. Buna görə də, 

fəaliyyət növü düzgün araĢdırılmalı, monitorinqi operativ həyata keçirilməli və mütə-

madi olaraq təkmilləĢdirilməlidir. Nəhayət, bütün proseslərin sonu əməyin ödənilmə-

sinə və stimullaĢdırılmasına fokuslanır. ĠĢçilər istehsal və idarəetmə proseslərində sərf 

etdikləri enerjini bərpa etmək və tələbatlarını ödəyərək təkrar istehsal olunmaq üçün 

əmək haqqı ilə təmin edilməli və fəaliyyətin məhsuldarlığından asılı olaraq mütəmadi 

mükafatlandırılmalıdırlar. Göründüyü kimi, strategiyanın elementləri bir-biri ilə qarĢı-

lıqlı əlaqədədir və sistem formalaĢdırırlar. Aqrar sahədə sosial-iqtisadi səmərəliliyin 

formalaĢması bu sahədə insan resurslarının idarə edilməsi strategiyalarından da əhə-

miyyətli dərəcədə asılıdır. Çünki bu sahədə iqtisadi səmərəlilik fəaliyyət növləri üzrə 

məqsədlərin müəyyənləĢdirilməsi və həmin məqsədlərə çatmaq üçün müvafiq vasitələ-

rin səfərbər olunması ilə Ģərtlənir. Ġqtisadiyyatın aqrar sektorunda insan resurslarının 

idarə edilməsi və bütövlükdə idarəetmə prosesini vacib edən əsas amillər aĢağıdakı-

lardır: 

- Aqrar sahənin ölkə iqtisadiyyatından baĢlıca sahəsinə çevrilməsi və inkluziv-

liyi;  

- Aqrar iqtisadiyyatın miqyasının getdikcə geniĢlənməsi və qloballaĢması;  

- Sektorun məhsuldar qüvvələrini strukturunda baĢ verən kəmiyyət və keyfiyyət 

dəyiĢiklikləri; 

- Elmi-texniki tərəqqinin aqrar sektora təsiri və nailiyyətlərinin istehsal və idarə-

etmə proseslərinə tətbiqinin geniĢlənməsi və s. 

Aqrar sferada insan resurslarının idarəedilməsi məqsədlərinə həm də bu sahədə 

innovasiyaların tətbiqi, iĢçilərin əmək potensialından və kreativ imkanlarından maksi-

mum istifadə yolu ilə mənfəətliliyin təmin olunması da aiddir. Bütövlükdə götürdükdə 

aqrar sektorda insan resurslarının idarə edilməsi aĢağıdakı ümumi məsələlərin həllinə 

istiqamətlənməlidir: 

- Aqrar sektorda fəaliyyət göstərən müəssisə və təĢkilatlarda iĢçi heyətinin mar-

ketinqinə, yəni onlara olan kəmiyyət və keyfiyyət tələbinin düzgün müəyyənləĢdiril-

məsinə; 

- Aqrar sektorda rentabelliyin və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə;  

- Bu sahədə məhsul istehsalının artırılması üçün iĢçi heyətinin stimullaĢdırılma-

sına; 

- Bütövlükdə keyfiyyətin yüksəldilməsinə;  

- Ġqtisadi artımın və məĢğulluğun təmin edilməsinə;  

- Mütərəqqi istehsal və idarəetmə üsullarının tətbiqinə və s. 

Beynəlxalq təcrübədə insan resurslarının idarə edilməsinin aĢağıdakı konsepsiya-

ları mövcuddur:  

- Sosial-etik davranıĢ və əmək münasibətlərinə əsaslanan - sosial konsepsiya; 

- Özünə idarəetmənin maddi məsələlərini daxil edən iqtisadi konsepsiya; 

- Müəssisə və təĢkilatlarda sağlam psixoloji mühitin formalaĢması və münaqiĢə-
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lərin qarĢısının alınmasına istiqamətləndirilmiĢ psixoloji konsepsiya; 

- Ġdarəetmənin əmək qanunvericiliyinə və reqlamentə uyğun təĢkilini tələb edən 

hüquq konsepsiyası. 

Ġqtisadiyyatın aqrar sektorunda insan kapitalının formalaĢması və insan resurs-

larından istifadənin təkmiləĢdirilməsi bu sahədə həyata keçirilən kadr siyasətindən və 

islahatlarından da əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu baxımdan, kadrlar mövcud dövrün 

tələblərinə uyğun formalaĢmalı və daim inkiĢaf etməlidir. Aqrar sektorda insan resurs-

larının idarə edilməsinin xarakterik problemlərindən biri heyətin marketinqinin düzgün 

formalaĢmasıdır. Yəni, iĢçi heyətinə olan kəmiyyət və keyfiyyət tələbinə düzgün 

müəyyənləĢdirilməsi bu sahədə ən çox təsadüf olunan problemlərdəndir.  Məlum oldu-

ğu kimi, müəssisələrdə müəyyən sayda iĢçi qüvvəsi fəaliyyət göstərir və müvafiq 

dəyər formalaĢdırılır. ĠĢçi qüvvəsinin sayı nəzərdə tutulandan az olarsa, iĢçilərin artiq 

olaraq yüklənməsi, istehsalın ləngiməsi proses baĢ verər ki, bu da kollektivdə müəyyən 

narazılıqla nəticələnər. ĠĢçi qüvvəsinin sayı nəzərdə tutulandan çox olarsa, bu da boĢ 

dayanmaların artmasına və vəsaitlərin boĢuna sərf olunmasına gətirib çıxara bilər ki, 

nəticədə yenə də kollektiv üzvləri arasında münaqiĢə halları formalaĢar.  

Bu baxımdan da iĢçi sayının nə az, nə də olmaması üçün heyətin strateji plan-

laĢdırılması məsələlərinə xüsusi diqqət  yetirilməlidir.  

Aqrar sektorunun inkiĢafı və təkmilləĢdirilməsi istiqamətlərində təhsil məsələ-

lərinə də xüsusi nəzər yetirilməlidir. Ölkəmizdə aqrar sektorunun təhsil məsələlərinin 

formalaĢmasında və inkiĢafında Dövlət Aqrar Universitetinin və sahəvi elmi-tədqiqat 

institutlarının fəaliyyəti xüsusi vurğulanmalıdır.  

Aqrar təhsilin inkiĢafı üçün təhsil müəssisələrinin, elmi-tədqiqat institutlarının 

fəaliyyətinin müasir dövrün tələblərinə uyğunlaĢdırılması, bütövlükdə isə aqrar sahə-

nin iri texnologiyalar ilə təmin edən elmi-tədqiqat sistemində qabaqcıl təcrübəyə əsas-

lanan dəyiĢikliklərin aparılması günün vacib tələblərinə çevrilmiĢdir [1, s.100]. 

Bütövlükdə aqrar sektorunun inkiĢafı üçün aĢağıdakıların icrası vacibdir: 

- gənclərdə aqrar sektora maraq formalaĢdırmaq və onları bu sahənin prioritet-

liyinə inandırmaq; 

- aqrar təhsil üzrə orta-ixtisas və ali təhsil müəssisələrinin sayını artırmaq, onların 

maddi-texniki bazasını və tədris proqramlarını təkmilləĢdirmək; 

- aqrar sektorda əməyin ödənilməsi və həvəsləndirmə formalarını mütəmadi 

təkmilləĢdirmək; 

- təhsil müəssisələrində və elmi – tədqiqat institutlarında əldə edilmiĢ nəticənin 

istehsal və idarəetmə proseslərinə tətbiqinin sürətləndirilməsi; 

- elm------- istehsal-------bazar zəncirinin formalaĢdırılmasını təmin etmək və s. 
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TƏLƏBƏLƏRĠN TƏLĠM ġƏRAĠTĠNƏ ADAPTASĠYASINA EMOSĠONAL -

HĠSSĠ HALLARIN PSĠXOLOJĠ TƏSĠRĠ 

 

Müasir psixologiyada həyəcanlılıq problemi ən aktual problemlərdən biridir. Hə-

yəcanlılıq gənclik yaĢında Ģəxsiyyətin Ģəxsi xüsusiyyətlərindən biri ola bilər. Ġnsa-nın 

mənfi təəssüratları sırasında həyəcanlılıq xüsusi yer tutur. Həyəcanlılıq hissi tez-tez 

gənclərin iĢ qabiliyyətinin  və  məhsuldar  fəaliyyətinin  aĢağı  düĢməsinə, həmçi-nin, 

ünsiyyətdə bir sıra çətinliklərə səbəb olur. Nəticədə gənclər həyəcanlılığın yüksək 

səviyyəsində müxtəlif somatik xəstəliklərə məruz qalırlar.  

Həyəcanlılıq fenomenini araĢdırmaq, onun baĢvermə səbəblərini dərindən öyrən-

mək çox çətindir. Çünki, həyəcanlılıq vəziyyətində gənclər tək bir emosional halı 

deyil, ona təsir edən müxtəlif emosional vəziyyətləri yaĢamalı olurlar. Belə emosional 

hallar gənclərin qarĢılıqlı münasibətlərinə, onların somatik vəziyyətinə, qavrayıĢına, 

təfəkkürünə və davranıĢına da ciddi təsir göstərir. 

Hər bir insanda həyəcanlılığın optimal və arzuolunan səviyyəsi vardır ki, o da 

faydalı həyəcanlılıq adlanır. Belə emosional hala münasibətdə hər bir gəncin öz vəziy-

yətinə qiymət verməsi, ilk növbədə, onun üçün özünənəzarət və özünütərbiyə kompo-

nenti sayılır. Digər halda isə həyəcanlılıq səviyyəsinin yüksəlməsi Ģəxsiyyətin uğur-

suzluğunun subyektiv təzahürünün nəticəsidir.  

Həyəcanlılıq təhlükə və uğursuzluqlarla bağlı olan emosional diskomfort duyğu-

sudur. Həyəcanlılıq emosional vəziyyət kimi Ģəxsiyyətin və ya temperamentin sabit 

xüsusiyyətidir. O, mənfi təəssürat olub ətrafdakıların gözlədikləri uğursuzluqlar və 

nigarançılıqdır.  

Müxtəlif səbəblər sırasında fizioloji xüsusiyyətlər (sinir sisteminin xüsusiyyətləri           

- həssaslığın və ya senzitivliyin artması), fərdi xüsusiyyətlər, qrup yoldaĢları və vali-

deynlərlə qarĢılıqlı münasibətlər, o cümlədən ailədəki və universitetdəki problemlər və 

s. mühüm yer tutur.  

Həyəcanlılıq tələbələr üçün mühüm olan fəaliyyət sahələrində və ünsiyyətdə real 

uğursuzluq halı kimi yaranır. O müəyyən Ģəxsi konfliktlərdə, özünüqiymətləndirmə-

nin inkiĢafının aĢağı səviyyəsində də təzahür edə bilər.  

Həyəcan insanın sosial davranıĢının adaptasiyasının formalaĢmasına maneədir, 

onun psixikasının qeyri-normal təĢkilinə və davranıĢın inteqrasiyasının məhvinə gəti-

rib çıxarır. Odur ki, həyəcanı emosional vəziyyət kimi, həyəcanlılığı isə Ģəxsiy-yətin 

xüsusiyyəti kimi fərqləndirirlər. Həyəcan təhlükəyə qarĢı reaksiya, hədələrlə xarakte-

rizə olunan qorxunun emosional vəziyyətidir. Qorxudan fərqli olaraq həyəcan bütün-

lükdə müəyyən təhlükə reaksiyaları ilə özünü göstərir. 

Həyəcanlılıq fərdi-psixoloji xüsusiyyət olub müxtəlif həyati situasiyalarda niga-

rançılığın sınaqdan keçirilməsi meylliliyinin artması kimi təzahür edir. Həyəcan hissi 

xoĢagəlməz emosional vəziyyət olub yüngül nigarançılıqla baĢlayır və güclü qorxu 

hissi ilə qurtarır. Qorxu hər Ģeydən əvvəl real təhlükəyə qarĢı rasional reaksiyanı 

bildirir. Həmin anda həyəcan qeyri-real səbəblərlə yaranır. 
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Həyəcanlılığın iki növünü: situativ (reaktiv) və Ģəxsi həyəcanlılığı fərqləndirirlər. 

Situativ həyəcanlılıq hadisələrə və Ģəraitə reaksiya kimi həyat boyunca inkiĢaf edir. 

Həyəcanlılığın bu növü bir neçə konkret situasiyalarla əmələ gəlib obyektiv nigaran-

çılığa səbəb olur. Belə vəziyyət istənilən insanların həyatında yaranan çətinliklərlə və 

uğursuzluqlarla müĢayiət olunur. Bu kimi emosional vəziyyət tamlıqda normal olmaq-

la yanaĢı, həm də özünün müsbət rolunu nümayiĢ etdirir. O, insana yaranan problem-

lərin həllinə ciddi və məsuliyyətlə yanaĢmağa imkan verir.   

Ġmtahan sessiyasının bir-iki həftə uzanması və ya davam etməsi müəyyən Ģərait-

də "imtahan stressi" sindromunun yaranmasına kifayət edir. Bu zaman yuxunun pozul-

ması, həyəcanlılığın artması, arterial təzyiqin yüksəlməsi və s. kimi göstəricilər mey-

dana çıxır. Əgər "imtahan stressini", təlimdə özünü qabarıq göstərən stresslərin domi-

nantı kimi qəbul etsək, onda deyə bilərik ki, imtahan gözləməsi və bununla bağlı olan 

psixoloji gərginliklər müxtəlif formalı psixi fəallıqda təzahür edə bilər. Məsələn, imta-

han götürənin neqativ qiymətləndirilməsi fonunda yarana bilən qorxu, gələcək imta-

handan alınacaq qiymətin qeyri-müəyyənliyi və s. buna misal ola bilər. 

Çətin Ģərait fonunda bu simptomların daha da inkiĢaf edib gözləmə nevrozuna 

çevrilməsi Ģərhsizdir. Xüsusən də, labil psixikaya və yüksək həssaslığa, həyəcana ma-

lik olan tələbələrdə belə halların yaranması qaçılmaz faktdır. Klinik baxımdan imtahan 

zamanı bu nevrotik reaksiyalar aĢağıdakı Ģəkildə özünü büruzə verə bilər: 

- vərdiĢ olunmuĢ funksiyaların və fəaliyyət növünün (nəyisə danıĢmaq, oxumaq, 

yazmaq və s.) yerinə yetirilməsində çətinliklərin yaranması; 

- müvəffəqiyyətsizliyə düçar olmanın qabaqcadan həyəcanla gözlənilməsi. Belə 

situasiyada həyəcan daha artıq intensivlik kəsb edir və müvafiq fəaliyyət növünün 

qismən pozulmasına, ayrı-ayrı hallarda isə onun tamamilə ləngiməsinə gətirib çıxarır. 

Ənənəvi həyəcan neqativ hadisələrə aid olmaqla narahatlıq, gərginlik, qorxu 

hissi, ümidsizlik və s. kimi formalarda özünü göstərir. Məlumdur ki, həyəcanlılığın 

müəyyən optimal səviyyəsi mövcuddur ki, bu səviyyədə fəaliyyətin müvəffəqiyyət-

sizlik dərəcəsi, faydalı iĢ əmsalı yüksəlir. Yüksək intellektuallıq və mənimsəmə qabi-

liyyətinə malik olan tələbələrdə baĢqalarından fərqli yüksək nailiyyətlər əldə etməsinə 

baxmayaraq, onlarda eyni zamanda həyəcanlılığın da yüksək səviyyəsi müĢahidə olu-

nur [1,s.237].  

ġəxsi həyəcanlılıq Ģəxsiyyətin anadangəlmə, genetik xüsusiyyətidir. Ona müxtə-

lif həyati situasiyalarda həyəcan hissinə meylliliyin təzahüründə Ģəxsi xüsusiyyət kimi 

baxılır. Gənclik yaĢ dövründə tələbələr özlərinin fərdi - psixoloji xüsusiyyətlərinə,  

psixi inkiĢafın xarakterinə və xassələrinə malikdir. Psixi inkiĢafın müəyyən səviy-

yəsinə nail olmaqla tələbələrdə müstəqillik, özünütəsdiq, onun hüquqlarının böyüklər 

tərəfindən tanınması, onun potensial imkanları, cəmiyyətdə faydalı iĢlərdə iĢtirakı kimi 

tələbatlar meydana çıxır.  

Bununla yanaĢı, müəllimlər qeyd edirlər ki, tələbə artıq kiçik uĢaq deyil, ona 

verilən tələblər artırılmalıdır. Bununla belə onlar tələbənin müstəqillik, özünütəsdiq 

kimi hüquqlarını tanımaq istəmirlər. Buradan da konfliktli situasiyaların əksəriyyəti 

meydana çıxır. Sosial-psixoloji adaptasiya gənclik yaĢlarında sosial mühitlə effektiv 

qarĢılıqlı təsir prosesidir. Adaptasiyanın effektiv olmaması Ģəxsi həyəcanlılıq hissi ilə 

birbaĢa əlaqəlidir. 

Frustrasiya tələbələrin emosional hissi halı olub aktual problemlərdəndir. 
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Frustrasiya həm də gənclərin təhsil aldıqları universitetdə təlim Ģəraitinə çətin 

adaptasiyasında psixi vəziyyət formasıdır. Gənclərin öz məqsədlərinə çatmalarına 

maneçilik törədən real və ya xəyali maneələrlə rastlaĢmaları nəticəsində keçirdikləri 

emosional hal - frustrasiyadır. Frustrasiya gənclərin universitetdə hər hansı bir uğur-

suzluğa, itkiyə əlacsızlıq hissi, cəhdlə müĢayiət olunan mənfi emosional təəssüratıdır. 

Frustrasiya əsasən insanın narazılıq və ya təmin olunmamaq səviyyəsi onun  dözüm 

səviyyəsindən üstün olduqda əmələ gəlir. Frustrasiya tələbənin özünü itirmək, qəzəb, 

aqressiya, küskünlük, həyəcan, inamsızlıq və s. Ģəklində təzahür edir. Həyəcan frustra-

siya halətinin katalizatorudur [3,s.362]. Frustrasiya həyəcan və aqressivliklə müĢayiət 

olunan prosesdir. Ġmtahana gecikən tələbənin həm həyəcan, həm də frustrasiya halə-

tinə düĢməsi vəziyyəti bunu bir daha sübut edir. 

Ġmtahandan müvəffəqiyyət qazanıb-qazanmamasını düĢünərkən həyəcanlanan 

tələbə onu oyatmadığı üçün otaq yoldaĢına, saatı qurmadığı və qələmi unutduğu üçün 

özünə hirslənir, acığı tutur. Frustrasiya Ģəraitində narazılıq səviyyəsi üstünlük təĢkil 

etdiyi üçün ətrafda baĢ verən hadisələri qavrayarkən və qiymətləndirərkən emosional 

qiymətləndirmə ön plana keçir [3,s.53].  

Frustrasiya gəncin özünü reallaĢdıra bilməməsi, özünüaktuallaĢdırma tələbatını 

ödəməməsi ilə bağlı olaraq yaranır və inkiĢaf edir. Frustrasiya haləti neqativ emosional 

vəziyyət kimi gənclərin davranıĢ və rəftarına mənfi təsir edir. 

Aqressiya fərdin sadə davranıĢ strategiyalarından biridir. Filogenetik aspektdə o, 

müdafiəedici funksiyanı yerinə yetirir, subyektə isə öz tələbatlarını ödəməyə, imkan-

larını geniĢləndirməyə zəmin yaradır. Ontogenezdə o, çox erkən təzahür edib subyekt-

dən situasiyanın destruksiyası üçün heç nə tələb etmir. Lakin sosializasiya və adapta-

siya prosesində insan öz aqressiv tendensiyalarını təzahür etdirir. 

Aqressiya vaxt keçdikcə davamlı olub erkən uĢaqlıq dövründə fərdi fərqlərdə 

özünü göstərir. Nifrətin azalması fiziki vasitələrin tətbiqində "risk" ehtimalını artırır ki, 

bu da güclü emosiyalara, eləcə də ətrafdakı insanlardan uzaqlaĢmağa gətirib çıxarır, 

nəticədə aqressiv davranıĢın saxlanılmasına səbəb olur. Odur ki, aqressiyanı təkcə mü-

naqiĢəli davranıĢ kimi fərdi səviyyədə deyil, həm də onun Ģəxsi dəyiĢiklikləri ilə qar-

Ģılıqlı fəaliyyətdə, onun dinamikasında öyrənmək lazımdır. 

Gənclik yaĢında aqressiv davranıĢ böyüklərin mövqeyinə təsir edir ki, bu da onu 

ya ləngidə, ya da təhrik edə bilər. Aqressiyanın möhkəmlənməsi və formalaĢması Ģəx-

siyyətin sabit Ģəxsi xüsusiyyəti kimi vahid iĢ mexanizmlərinin bir neçə faktorlarının: 

bioloji, sosial və psixoloji xüsusiyyətlərinin təsiri  altında yaranır. Məhz frustrasiya aq-

ressiyanın vacib determinantlarından biridir. Frustrasiyanın aqressiyanı öz ardınca 

aparması fərdin interpretasiyasının müxtəlif faktorlarından və ona emosional reaksi-

yalarından asılıdır. MüĢahidələr göstərir ki, kənar Ģəxslərin yanında baĢ verən aqres-

siyanın intensivliyi aĢağıdakılardan asılıdır: a/ Aqressorların kənar Ģəxslərin aqressi-

yaya münasibətini necə qiymətləndirməsindən; b/ MüĢahidəçilərin sosial statusundan 

(məsələn, həmin adamın əmr vermək səlahiyyətinin olub-olmamasından və yaxud aq-

ressiyaya mane ola bilməsindən) [2,s.226]. 

Rigidlik xüsusiyyəti insanın dəyiĢən situasiyaya tez uyğunlaĢması ilə xarakterizə 

olunur. Rigidlik "ətalət (süstlük), Ģəraitə konservativlik, bir iĢdən digər iĢə keçmə" 

kimi mənalarını ifadə edir. Rigidliyin bir neçə növünü fərqləndirirlər: 

- sensor (stimulların hərəkətlərinin qurtarmasından sonra duyğunun uzun müddət 
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qalması); 

-  motor (hərəkətli vərdiĢlərin dəyiĢilməsində çətinliklər); 

- emosional (emosional stimulların yox olmasından sonra təəssüratların davam 

etməsi); 

- fikri (ləng mühakimələr, məsələlərin həll edilməsi vasitələri); 

- mnemik (ikili obrazlar) [4, s.225]. 

Beləliklə, emosional-hissi hallar həyəcanlılıq, frustrasiya, aqressivlik və rigidlik 

Ģəxsiyyətin xüsusiyyətləri olub insanın təlim Ģəraitinə adaptasiyasında mühüm rol 

oynayır. Təlim fəaliyyətində tələbələrin uğur qazanması, təlim Ģəraitində effektiv 

adaptasiya məhz emosional-hissi hallardan çox asılıdır.  
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AZƏRBAYCANDA ĠNSAN KAPĠTALININ FORMALAġDIRILMASI 

PERSPEKTĠVLƏRĠ 

 

Təbiətin və cəmiyyətin harmonik inkiĢafı bəĢəriyyətin qarĢısında duran mühüm 

problemlərdən biridir. Bu problemlərin həlli üçün ekoloji, iqtisadi, sosial inkiĢaf 

ahəngdar olmalı, onlardan birinin inkiĢafına xüsusi diqqət verilməsi, digərlərinin 

inkiĢafına isə lazımi investisiyaların ayrılmaması son nəticədə tarazlığın pozulmasına 

səbəb olur. Ġqtisadi inkiĢaf sosial, ekoloji inkiĢafı üstələdiyinə görə, inkiĢaf davamlı və 

ya dayanıqlı olmur. Yəni inkiĢaf müvəqqəti xarakter daĢıyır.  

ĠnkiĢafın davamlı olması üçün 1990-cı ildə BMT tərəfindən yeni konsepsiya irəli 

sürülmüĢdür. Bu konsepsiyanın yaranması üçün dünyanın inkiĢafı 1984-cü ildə 23 

ölkənin ekspertlərinin köməyi ilə təhlil edilmiĢ və 1987-ci ildə ―Bizim ümumi 

gələcəyimiz‖ adlı məruzə ilə BMT BaĢ Assambleyasına təqdim edilmiĢdir. Məruzənin 

əsas məzmununu ―Davamlı ĠnkiĢaf‖ təĢkil edirdi. Onun əsasında ―XXI əsrin gündə-

liyi‖ hazırlanmıĢdır. ―XXI əsrin gündəliyi‖ndə insan inkiĢafına təsir edən bütün amil-

lər (ekoloji, iqtisadi, sosial) sistemli Ģəkildə nəzərdən keçirilmiĢ və yeni metodologiya 

hazırlanmıĢdır. Müəyyən edilmiĢdir ki, dünyada gedən dərin texnoloji, struktur və 

institusional dəyiĢikliklər yeni (müasir) iqtisadiyyatın formalaĢmasını tələb edir. Dün-
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ya üzrə fiziki (iqtisadi) və ekoloji kapitalın tükənməsi intensiv xarakter daĢıdığına 

görə, yeni (müasir) iqtisadiyyatın təkanverici qüvvəsi insan kapitalı olmalıdır. 

Dünya Bankı müəyyənləĢdirmiĢdir ki, 1990-cı ildə dünya sərvətinin 64%-ni 

insan kapitalı, 21%-ni fiziki (iqtisadi) kapital və 15%-ni təbii kapital təĢkil edir. 

Halbuki, 100 il əvvəl bu nisbət əksinə olmuĢdur. Yəni, dünya sərvətinin 65%-i təbii 

kapitalın, qalan hissəsi isə iqtisadi və fiziki kapitalın payına düĢürdü. Hətta dünyanın 

nəhəng ölkələri (ABġ, Çin, Almaniya, Ġngiltərə) üzrə ekoloji kapitalın tükənməsi son 

həddə çatmıĢ və insan kapitalı 75-80% təĢkil etmiĢdir.  

Yeni iqtisadiyyatın resurs bazası ancaq insan kapitalı, onun təhsili, elmi, mədə-

niyyəti ola bilər və yüksək məhsuldar qüvvəyə çevrilə bilər. Ona görə də, aparıcı 

ölkələrin davamlı inkiĢafı üçün uzunmüddətli (50-100 illik) proqramlarda insan inki-

Ģafına üstünlük verilir.  

Ġnsan kapitalı bir çox amillərin qarĢılıqlı təsiri əsasında formalaĢır və təkmilləĢir. 

Bu amillərdən biri də ailə, istehsal, ictimai münasibətlər və əlaqələr, elm və təhsildir. 

Bu kapitalın formalaĢmasında dövlət xüsusi rol oynamalıdır. Ġnsan kapitalının for-

malaĢmasında dövlətin rolu vətəndaĢ cəmiyyətinin yaradılmasında, uğurlu sosial siya-

sətin həyata keçirilməsində, əhaliyə sosial və mədəni xidmətin təĢkili və baĢqa təd-

birlərin yerinə yetirilməsində özünü göstərir.  

Ġqtisadi və sosial tərəqqinin qeyri-harmonik olması cəmiyyətdə yeni problemlərin 

və ziddiyyətlərin əmələ gəlməsinə Ģərait yaradır. Yüksək iqtisadi dinamizm əmək və 

həyat Ģəraitində stabilliyə mənfi təsir edir, mədəni və əxlaqi dəyərləri korroziyaya 

uğradır, ekoloji vəziyyəti böhran vəziyyətinə (eroziyaya) salır. Bütün bu amilləri nəzə-

rə alaraq, BMT minilliyin aĢağıdakı məqsəd və vəzifələrini hazırlamıĢdır: 

1. Yoxsulluğu və aclığı azaltmaq: 

a) 1990-2015-ci illərdə gündəlik gəliri 1 ABġ dollarından aĢağı olan əhalinin 

sayını 2 dəfə azaltmaq; 

b) 1990-2015-ci illərdə aclıqdan ölənlərin sayını iki dəfə azaltmaq; 

2. Bütün əhalinin ibtidai təhsil almasını təmin etmək; 

3. Gender bərabərliyini təmin etmək; 

4. UĢaq ölümünü azaltmaq; 

5. Anaların sağlamlığını yaxĢılaĢdırmaq; 

6. Malyariya, ĠĠV/QĠÇS və digər xəstəliklərlə mübarizə aparmaq; 

7. Ekoloji davamlılığı təmin etmək; 

8. Qlobal əməkdaĢlığı formalaĢdırmaq. 

Azərbaycan Respublikası da bu məqsədlərə nail olma istiqamətində davamlı ola-

raq iqtisadi, siyasi, inzibati islahatlar həyata keçirilir. Bunlara misal olaraq, Azər-

baycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 800 nömrəli fərmanı ilə 

təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasını, 2008-2015-

ci illərdə Azərbaycan Respublikasında  yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkiĢaf 

Dövlət Proqramını, ―2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin ĠnkiĢaf Strategiya-

sı‖nı və digərlərini göstərmək olar. 

Azərbaycan gəncliyinin inkiĢafına etibarlı zəmin hələ XX əsrin 70-ci illərində 

yaranmıĢdır. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində gənclərin məiĢət, 

təhsil, mədəni tələbatının ödənilməsi istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər 
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görülmüĢdür. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, hər il yüzlərlə gənc SSRĠ-nin 

qabaqcıl ali təhsil müəssisələrində oxumağa göndərilmiĢ, oradan yüksək ixtisaslı mütə-

xəssislər kimi qayıdaraq ölkəmizin inkiĢafına öz töhfələrini vermiĢlər. Həmin dövrdə 

gənclərin asudə vaxtının səmərəli təĢkili üçün hər bir yaĢayıĢ məntəqəsində zəruri 

infrastruktur yaradılmıĢ, onların hərtərəfli inkiĢafının təmin olunmasına xidmət edən 

zəruri maddi-texniki baza formalaĢdırılmıĢdır. Eyni zamanda, ictimai-siyasi həyatda 

gənclərin fəallığını stimullaĢdıran müxtəlif tədbirlər görülmüĢdür. 

XX əsrin sonlarında xalqımızın milli azadlığı və ölkəmizin ərazi bütövlüyü 

uğrunda gedən mübarizədə də gənclər fəal iĢtirak etmiĢ, dövlət müstəqilliyinin əldə 

edilməsi üçün həyat və sağlamlıqlarını əsirgəməmiĢlər. Minlərlə gəncimiz bu mübari-

zədə Ģəhid və əlil olmuĢ, göstərdikləri igidliyə görə müxtəlif mükafatlar və fəxri adlar-

la təltif edilmiĢdir. 

Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə ikinci dəfə 

hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra gənclər daim dövlətin diqqət mərkəzində olmuĢlar. 

Gənclər siyasətini tənzimləyən normativ hüquqi baza və onun həyata keçirilməsi üçün 

cavabdeh olan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı - Gənclər və Ġdman Nazirliyi yaradıl-

mıĢdır. Gənclərin problemlərinin həlli üçün müxtəlif dövlət qurumlarının fəaliyyə-

tinin əlaqələndirilməsinə, beynəlxalq təĢkilatlarla əməkdaĢlığa baĢlanmıĢdır. Gənclərin 

sağlamlığı, təhsili, məĢğulluğu, sosial müdafiəsi və digər sahələrdə dövlət tərəfindən 

geniĢmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. Bu diqqətin bariz nümunəsi olaraq 2 

Fevral Azərbaycan Gəncləri Günü elan edilmiĢ, gənclər təĢkilatlarının və ayrı-ayrı 

gənclərin ictimai əhəmiyyət daĢıyan təĢəbbüslərini dəstəkləmək məqsədilə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu təsis olunmuĢdur. Ən əsas nəticə 

isə odur ki, müstəqil Azərbaycanda gənclərin maraqlarını təmin edən, beynəlxalq 

təcrübəyə əsaslanan dövlət gənclər siyasəti formalaĢdırılıb və uğurla həyata keçirilir. 

Gənclərin təhsil səviyyəsi ilbəil artır. 2013-2014-cü tədris ilinin əvvəlinə olan 

məlumata görə, Azərbaycanda 63 min tələbənin təhsil aldığı 57 dövlət və 1 qeyri-

dövlət orta ixtisas təhsili müəssisəsi, tələbələrinin sayı 151 min nəfər olan 37 dövlət və 

15 qeyri-dövlət ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Xarici ölkələrdə təhsil alan 

Azərbaycan gənclərinin sayı da artmaqdadır. Son 7 il ərzində 3000-dən çox gənc 

―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 

Proqramı‖ çərçivəsində dünyanın qabaqcıl ali məktəblərinə göndərilmiĢdir. 

2013-cü ildə ―Əhalinin iqtisadi fəallığına dair‖ keçirilən müayinələrin yekunla-

rına əsasən, 15-29 yaĢlı gənclərin 1239,8 min nəfəri iqtisadi fəal olmuĢ, onların 1116,8 

min nəfəri iqtisadi əmək fəaliyyəti ilə məĢğul olmuĢdur. Müayinənin yekunlarına görə, 

15-29 yaĢlı gənclər arasında iĢsizlərin sayı 123 min nəfər olmuĢdur. 

Lakin bunlarla yanaĢı insan kapitalının formalaĢmasında çatıĢmamazlıqlar da 

mövcuddur. Belə ki, əhalinin əhəmiyyətli hissəsini gənclər təĢkil edir və gənclər ölkə-

nin əsas innovativ potensialı və əmək resursudur. Ali təhsilli gənclərin sayının ilbəil 

artmasına baxmayaraq, gənc mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi əmək 

bazarının və iĢəgötürənlərin tələblərinə yetərincə cavab vermir. Bu da müvafiq peĢə 

sahiblərinin sayının azalması ilə yanaĢı, həmin təklifin əcnəbi iĢçi qüvvəsi ilə əvəz 

olunmasına gətirib çıxarır. Nəticədə, bir sıra peĢələr üzrə kadr çatıĢmazlığı yaranır, 

gənclər arasında iĢsizlik artmıĢ olur. Ölkə üçün əhəmiyyət kəsb edən bəzi ixtisaslara 
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(kənd təsərrüfatı, yüksək texnologiyalar və s.) maraq çox zəifdir. Ali təhsil alanların 

çox az qismi regionlarda iĢləməyə meyl göstərir. Bu baxımdan, təhsil sisteminin, 

xüsusilə də peĢə təhsilinin sürətlə inkiĢaf edən ölkə iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun-

laĢdırılması günümüzün zərurətinə çevrilmiĢdir. 

Ali təhsil müəssisələrində ölkənin hazırkı və perspektiv iqtisadi inkiĢaf istiqa-

mətlərinə uyğun olan və əmək bazarının tələblərini nəzərə alan ixtisasların tədrisinə 

ehtiyac yaranmıĢdır. Bu gün dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri ―insan kapita-

lının‖ ixracının qarĢısını almaqdır. Azərbaycan da daxil olmaqla, dünya ölkələrindəki 

təbii sərvətlərin böyük əksəriyyətinin bərpa olunmaması bu məsələnin əhəmiyyətini 

daha da artırır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 

rəhbər tutaraq, gənclərin intellektual, fiziki və mənəvi inkiĢafını, ölkənin sosial-iqti-

sadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında fəal iĢtirakını təmin etmək məqsədi ilə 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuĢ ―2015-2025-ci illərdə 

Azərbaycan gənclərinin ĠnkiĢaf Strategiyası‖nda qeyd olunan illər ərzində insan kapi-

talının əsas təməlini təĢkil edən gənclərin inkiĢafını nəzərdə tutmuĢdur. Bu Strategiya-

da Azərbaycan Respublikasının gənclər siyasəti sahəsindəki mövcud vəziyyət, Strate-

giyanın hədəf qrupları, gənclərin inkiĢafına olan çağırıĢlar, Strategiyanın məqsəd və 

vəzifələri, Strategiyanın icra mexanizmləri və Strategiyanın reallaĢdırılması nəticəsin-

də gözlənilən nəticələr öz əksini tapmıĢdır.  

2015-2025-ci illəri əhatə edən müddətdə Azərbaycan gəncliyinin potensialını 

müasir dövrün tələblərinə uyğun inkiĢaf etdirmək, həmin potensialdan Azərbaycan 

Respublikasının mənafeləri naminə istifadə etmək, yeni nəsildə fəal vətəndaĢlıq 

mövqeyi formalaĢdırmaq bu strategiyanın əsas məqsədi qəbul olunmuĢdur. 

Bu məqsədi reallaĢdırmaq üçün Strategiya qarĢıya qoyduğu vəzifələrin yerinə 

yetirilməsini nəzərdə tutur. Bu vəzifələrə misal olaraq gənc mütəxəssislərin bilik və 

bacarıq səviyyəsini yüksəltmək, onların hazırlığı və yenidənhazırlığı üçün mütəmadi 

təlimlər keçirmək, gənclərin elm, texnika, mədəniyyət, incəsənət sahəsindəki bacarıq-

larını və təĢəbbüskarlığını stimullaĢdıran tədbirlər həyata keçirmək, televiziya kanalla-

rında yeniyetmə və gənclər üçün faydalı olan maarifləndirici, elmi-populyar veriliĢlə-

rin hazırlanmasına və yayımlanmasına diqqəti artırmaq, gənclər arasında ixtisas və 

peĢə seçimi, əmək bazarı və məĢğulluq haqqında məlumatlılıq səviyyəsini artırmaq, 

gənclər evlərində (mərkəzlərində) ixtisaslaĢmıĢ mütəxəssislər vasitəsilə karyera məslə-

hət xidmətlərini inkiĢaf etdirmək öz əksini tapmıĢdır. Bundan baĢqa gənclərin iĢlə 

təmin olunması da Strategiyada ön plana çəkilir. Belə ki, gənclərin məĢğulluğunun 

təmin edilməsi üçün onların peĢəkarlığını artıran tədbirlər görmək, aztəminatlı gənc 

ailələrə Ģəxsi təsərrüfatlarını qurmaq, inkiĢaf etdirmək və ya fərdi əmək fəaliyyəti ilə 

məĢğul olmaqla gəlirlərini artırmaları üçün davamlı dəstək vermək, gənc mütəxəs-

sislərin bilik və bacarıqlarını iĢəgötürənlərin tələblərinə uyğunlaĢdırmaq məqsədi ilə 

beynəlxalq standartlara cavab verən təhsil proqramları hazırlamaq və tətbiq etmək, 

gənclərin iĢsizlik problemlərinin həlli ilə bağlı mütəmadi olaraq sosioloji tədqiqatlar 

aparmaq strategiyanın aparıcı vəzifələrindəndirlər. 

Strategiyada gənclərin elmə olan marağın artırılması istiqamətində də bir sıra 

tədbirlər planı nəzərdə tutulmuĢdur. Bunlara misal olaraq, elmi tədqiqat institutlarında 
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çalıĢan gənc alimləri müasir, lisenziyalı, xüsusi ixtisaslaĢdırılmıĢ ĠKT paket proqram-

ları ilə təchiz etmək, habelə internet vasitəsilə dünya elektron kitabxanalarına pulsuz 

giriĢi təmin etmək, yeniyetmələrdə erkən yaĢlarında elmə maraq yaradılması üçün orta 

məktəblərdə ―Elm‖ guĢələri yaratmaq, intellektual interaktiv müsabiqələr keçirməyi 

göstərmək olar. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuĢ ―2015-2025-ci 

illərdə Azərbaycan gənclərinin ĠnkiĢaf Strategiyası‖nın reallaĢdırılması nəticəsində 

gözlənilən nəticələr aĢağıdakılardan ibarətdir: 

1. Gənclər arasında təhsil səviyyəsinin və peĢə təhsili alanların sayının artması; 

2. Gənc məzunların ixtisaslarına uyğun iĢlə təmin edilməsi səviyyəsinin 

yüksəldilməsi; 

3. Gənclər arasında iĢsizliyin səviyyəsinin aĢağı salınması; 

4. Gənclərin təhsil müddətində yaĢayıĢ Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması üçün ali, orta 

ixtisas və ilk peĢə-ixtisas təhsili müəssisələrinin Ģagird və tələbələrinin yataqxanalarda 

yerlə təmin edilməsi; 

5. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri məzunlarının öz regionlarında ixtisasla-

rına uyğun iĢlə təmin edilməsi; 

6. Əmək bazarının tələblərinə cavab verən rəqabətqabiliyyətli gənc kadr poten-

sialının formalaĢdırılması; 

7. Gənclərin və gənc ailələrin mənzil Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması mexanizm-

lərinin davamlı olaraq təkmilləĢdirilməsi; 

8. Gənclərin innovativ ideyalarının və yaradıcı təĢəbbüslərinin reallaĢdırılması, 

onların praktikada tətbiqi üçün zəmin yaradılması; 

9. Elm və texnika sahəsində çalıĢan gənclərin sayının artması; 

10. Gənclərin beynəlxalq əlaqələrinin, habelə Azərbaycan üçün prioritet kəsb 

edən ölkələrin gəncləri ilə əlaqələrinin inkiĢaf etdirilməsi və digərləri. 

Qeyd olunanların hər biri Azərbaycan Respublikasında dövlət tərəfindən insan 

kapitalına və insan kapitalının inkiĢafına olan diqqət və qayğının bariz sübutudur. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI ÜÇÜN AQROTURĠZMĠN ĠQTĠSADĠ VƏ 

SĠYASĠ MAHĠYYƏTĠ 

 

Hazırda Avropada aqroturizm daha çox populyarlaĢıb. Turistlər tətillərini fermer 

təsərrüfatlarında keçirməyə üstünlük verirlər. Avropa Birliyində belə fermer təsərrüfat-

larının sayının 600 mini keçdiyi qeyd olunur. Aqroturizm səsli-küylü Ģəhər həyatından 

kənarlaĢmaqla, ekoloji baxımdan təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları, həm də mənzərəli 

yerlərin seyrinə yaranan ehtiyacdan irəli gəlir. Qafqaz dövlətləri arasında dağ turizmi, 

aqroturizm və qorunan ərazilərdə ekoturizmin inkiĢafı ilə bağlı Azərbaycanın imkan-

ları daha yüksəkdir. Kənd təsərrüfatı bütün ev təsərrüfatlarının 45 faizini əhatə edir. 

Ölkəyə gələn qonaqlara xidmət göstərilməsi üçün fermerlərə təlimlərin keçilməsi 

mümkün deyil, lakin Qafqaz dağları fonunda mənzərəli kəndlər yaxınlığındakı evlərdə 

qalmaq imkanları mövcuddur. ġimal rayonlarında lalə və çöl gülləri vardır. Ölkənin 

Cənub rayonlarda (xüsusilə Lənkəranda) aqroturların təĢkil edilməsi və bu qəbildən 

olan digər tədbirlərin keçirilməsi üçün böyük imkanlar mövcuddur. 

Aqroturizmin sosial-iqtisadi mənası çox Ģaxəli və kompleks göstəricilərlə ifadə 

olunur. Onun əsas məqsədi kommersiya gəlirləri gətirmək, yerli resurslardan istifadə 

etmək, əhalinin rifahı üçün infrastrukturu geniĢləndirməkdən ibarətdir. Aqroturizm 

fəaliyyət dairəsi olmaqla sahibkarlığa Ģərait yaradır. Aqroturizm biznesin və korporativ 

idarəetmənin obyekti olaraq geniĢlənir. Aqroturizmin sosial mənası iĢ yerlərinin açıl-

ması, ev təsərrüfatının inkiĢafı və kəndin sosial-iqtisadi inkiĢafını təĢkil etmək vəzifəsi 

təĢkil edir. Ġqtisadi və sosial inkiĢafın problemləri, həmin resurslardan istifadənin 

səmərəli təĢkili və məĢğulluğun artması məqsədlərinə uyğun olaraq təĢkil olunur. 

Aqroturizm xidmət sferası olmaqla turistlərin ehtiyacını ödəmək üçün fəaliyyət gös-

tərir. Regionlarda aqroturizm fəaliyyətinin təĢkili resurs potensialı, əhalinin rifa-hının 

yüksəldilməsi problemlərinin həlli üçün aparıcı amil rolunu oynayır. Aqroturizmin 

dünya təcrübəsi hər bir ölkəni iqtisadi quruluĢu və əhalinin sosial-demoqrafik tərkibi 

ilə ixtisaslaĢır. Ġctimai əmək bölgüsündə aqroturizm sferası iqtisadi rol oynamaqla 

ÜDM-in və əhalinin rifahının əsas istiqamətlərini müəyyənləĢdirir. Aqroturizm sferası 

ölkə iqtisadiyyatının sahə və ərazi strukturunun tərkibi olmaqla iqtisadi potensialın 

formalaĢması və sosial inkiĢafın əsas istiqaməti olaraq müasir Ģəraitdə yeni bazar tipli 

xüsusiyyətlər kəsb edir. Aqroturizmin tədqiqi və proqnozu müxtəlif yanaĢma və məq-

sədli inkiĢaf strategiyası baxımından öyrənilir. Beynəlxalq aqroturizm əlaqələrin 

inkiĢafına, əhalinin tələbatının ödənilməsinə və ölkənin iqtisadi potensialının xaricilər 

üçün istifadəsi yolu ilə ixracat potensialının artırılmasına yönəldilir. Aqroturizmin 

tədqiqi və proqnozu, onun təĢkili və idarə edilməsi müasir iqtisadi inteqrasiyanın və 

inkiĢafın perspektiv istiqaməti olaraq öz əhəmiyyətini artırır. Aqroturizmin inkiĢafı, 

həyat tərzi və həyat Ģəraitinin inkiĢafı ilə zəruriləĢən və yeni potensial mənbələrinə 

yönəldilən sahə kimi inkiĢaf edir. Ölkədə olan iqtisadi artımın mənbəyi və sosial 

problemlərin həlli üçün aqroturizm sferası əlaqələndirici rol oynayır. AĢağıdakı istiqa-

mətlər aqroturizmin yeri və rolunun nəzəri-metodoloji aspektlərini formalaĢdırır [1, s. 

28]: 

- aqroturizmin iqtisadi artımda rolu və ölkə iqtisadiyyatının inteqrasiya amili 
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olaraq zəruriliyini formalaĢdırır; 

- aqroturizmin ölkə əhalisinin məĢğulluğu və yerli resursların istehsal və xidmət 

dövriyyəsinə cəlb edilməsinin əsas istiqamətlərini müəyyənləĢdirir; 

- aqroturizmin inkiĢafı ixracatyönlü siyasətin yeni və daha səmərəli forması 

olaraq turist tələbatına uyğun struktur transformasiyanın modelini yaradır; 

- aqroturizm ölkəsi daha çox səmərəli fəaliyyət, aqroturizm sferasına baxıĢ, onun 

məqsədi, vəzifələri və təĢkili fəaliyyətində iĢtirak edən subyektlər və mexanizmlər, 

onun metodoloji əsaslarını təĢkil edir. 

Ġlk növbədə təĢkilati amil olaraq aqroturizmə ölkə iqtisadiyyatının struktur amili 

və onun digər sahələrə multiplikasiya effekti baxımından yanaĢılır. Multiplikasiya 

səmərəsi hər bir sahənin birbaĢa və dolayı əlaqəsi yolu ilə son nəticənin forma-

laĢmasında əldə olunan inteqral effekt nəzərdə tutulur. Çox kriteriyalı sistem və sahə-

lərarası təsirlərə məruz qalan aqroturizm sferası özünün resurs potensialını forma-

laĢdırır. Resurs yanaĢma metodologiyası aqroturizmin inkiĢafı ilə baĢ verən yan tə-

sirləri, məskunlaĢma və ərazi inkiĢaf modeli ilə təsvir olunur. Aqroturizmin sahələrara-

sı problemi, onun kənd təsərrüfatı, əhali və iqtisadi fəaliyyət mexanizmlərinin ölkədə 

formalaĢma xüsusiyyətləri ilə reallaĢır. Aqroturizm fəaliyyətinə konseptual yanaĢma 

onun sosial-iqtisadi mahiyyətini, sosial rolunu və beynəlxalq nəticələrini qiymətlən-

dirməklə tamamilə yeni metodların tətbiqini tələb edir. Aqroturizmə sahibkarlıq ob-

yekti kimi baxmaqla, onun təĢkili, himayəsi və dövlət tənzimlənilməsi sisteminin 

modifikasiyası, fərqli cəhətləri elmi nəzəri və metodoloji aspektdən təĢkil edilir. Aqro-

turizm sahibkarlığın özəlləĢmə və sonrakı inkiĢaf strategiyası əsasında idarəetmə funk-

siyasını yaradır. Belə ki, aqroturizm idarəçiliyi, resursların nəzərə alınması, ali məq-

sədlərə uyğun resurslardan istifadə texnologiyalarını tərtib edib, istifadə mexanizmləri 

əsaslandırılır. Aqroturizm təcrübəsi bir çox ölkələrdə real iqtisadiyyatın sahəsi olaraq 

inkiĢaf edir. Aqroturizmin iqtisadi, mənəvi və sosial-iqtisadi mənası onun tədqiqi və 

proqnozunun metodoloji aspektlərini formalaĢdırır. Aqroturizmin obyekti və sub-

yektlərinin xüsusiyyətləri, onun tədqiqinin xüsusiyyətlərini yaradır. Ġnsan aqroturizm 

obyekti olmaqla onun tələbatı  iqtisadiyyatı və dövlət siyasəti, aqroturizmin inkiĢafı-

nın insan faktorunu müəyyənləĢdirir. Müasir Ģəraitdə ölkələrin geoiqtisadi vəziyyəti, 

onların coğrafiyası, məhsuldar qüvvələr kimi əsas resursları, onlardan istifadə aqro-

turizmin sxemini, onun yerləĢməsi və iqtisadi əlaqələrdə rolunu formalaĢdırır. Aqro-

turizmə coğrafiya elmi kimi baxmaq, onun ölkələr üzrə və marĢrutlar əhatəsində 

yerdəyiĢmə intensivliyi kimi baxılır. Aqroturizm fransız sözü olub, gəzinti, səfər və 

müxtəlif motivlərə uyğun olaraq yerdəyiĢmə kimi qəbul olunur. Aqroturizm tələbatı, 

məkan və zamandan asılı olaraq kəmiyyətcə və keyfiyyətcə dəyiĢən, digər tələbatların 

ödənilməsindən asılı olan və amil olaraq formalaĢan kompleks göstəricilər və amillər 

üzrə ölçülür, qiymətləndirilir. Varlı və yoxsul ölkələrdə aqroturizmin prioritetliyi 

dəyiĢir. Aqroturizmin inkiĢafı perspektiv islahatlar və struktur transformasiya obyekti 

olaraq əhalinin dinamikası, onun maddi rifahı, üstünlüyü və özünün tələbatını ödəmək 

üçün istirahət tələbatı ilə geniĢlənir. Aqroturizmin sosial-iqtisadi mahiyyəti onun 

iqtisadi rolu, maddi və mənəvi dəyərlərin artırılması və inteqrasiya amili olaraq geniĢ-

lənməklə xarakterizə olunur. Aqroturizmin mahiyyəti onun təsərrüfat, təbii ehtiyatlar 

və insan amili, coğrafi və ev təsərrüfatı ilə ölçülür. Aqroturizmin maddi əsasını onun 

təkrar istehsal prosesində rolu və sahə kimi təĢkilatı və idarə olunması mexanizmləri 

ilə formalaĢır. Aqroturizmi əsas əlamətlərinə görə, müxtəlif məktəblərin baxıĢları ilə 
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qiymətləndirmək olar. 

Rus iqtisadçıları (V.Ġ.Vernadskiy, A.V.Çayanov) təbii sərvətlər məhdud olduğu 

üçün aqroturizmin inkiĢafında təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə olunması, təbii sər-

vətlərin təkrar istehsalı prosesinin nəzərə alınması zəruriliyini əsaslandırırlar [5, s. 23]. 

Aqroturizmin dünya inteqrasiya sistemində müasir problemlərdən biri olmaqla yanaĢı, 

onun hər bir ölkədə özünün Ģəraitləri və Ģərtləri ilə formalaĢır. Sosial-iqtisadi mahiy-

yəti öz dərinliyi, səmərəsi və iqtisadi məsrəfləri görə və təĢkili mexanizmlərinə görə 

fərqlənir. Ölkə iqtisadiyyatının tərkib hissəsi olmaqla istehsal amili olaraq turist 

müəssisələri iqtisadi artımın, sosial inkiĢaf meyllərinin əsas istiqamətlərini müəy-

yənləĢdirir. Sosialyönlü prioritetlər baxımından aqroturizmin inkiĢafı əmək ehtiyat-

larının və ərzaq bazarının geniĢlənməsi üçün aparıcı amil rolunu oynayır. Aqro-

turizmin sahə, funksional və məhəlli iqtisadi funksiyası hədəflər prizmasından təĢkil 

olunur və idarə olunur. Aqroturizmin inkiĢafına baxıĢ, iqtisadi artım və sosial tərəqqi 

regionların və potensialların səmərəli istifadəsi baxımından yanaĢılması, onun əsas 

istiqamətlərini müəyyənləĢdirir. Aqroturizmin inkiĢafının nəzəri əsasları onun inteqral 

səmərəsi və kommersiya maraqları ilə ölçülür. Aqroturizmin fəaliyyət dairəsi onun 

əsas kompleks resurslara, insan amilinə və onun son məhsulunun strukturuna uyğun 

təĢkili ilə baĢ verir. Aqroturizmin iqtisadi mənası onun yaratdığı son məhsul, iĢ 

yerlərinin təĢkili və ərazi iqtisadiyyatının təĢkili forması kimi fəaliyyət dairəsi olmaqla 

özünü göstərməsidir. Aqroturizm sferasının təĢkili iqtisadi kateqoriya və proseslərin 

təbii-coğrafi, insan amilləri ilə sıx əlaqə olması ilə qiymətləndirilir. Aqroturizmin 

tədqiqi onun əsas formalaĢma amillərinin dəyiĢmə dinamikası və nəticələrinin istifa-

dəsi yolları və səmərəsi ilə ölçülür. Aqroturizmdə səyahət və mənəvi dəyərlərin təkrar 

istehsalı baxımından tədqiq olunur. Aqroturizmin sahə kimi rolu və iqtisadi amil 

olaraq tənzimlənilməsi müxtəlif kriteriyalardan və tarixi xüsusiyyətlərdən asılıdır. 

Turist anlayıĢı, aqroturizm bazası və potensialı aqroturizm ölkəsinin məkanını, onun 

coğrafiyasını formalaĢdırır. Ölkənin coğrafi vəziyyəti, onun təbii Ģəraiti və iqtisadi 

durumu turistlərin mənbəyinə çevrilə bilir. Belə ki, təcrübə və münbit Ģərait aqroturiz-

min inkiĢafına Ģərait yaradır. Onun potensialı, iqtisadi potensialın aqroturizm dövriy-

yəsinə cəlb edilməsi yolu ilə aqroturizm sferasını, onun dövriyyəsini və istehsal güclə-

rini formalaĢdırmaq olar. Onun coğrafiyası resursların yerləĢməsi və onların istifadəsi 

yolları ilə ixtisaslaĢır. Ona görə də aqroturizmin sahə-ərazi və funksional məqsədləri 

baxımından tədqiq olunması, onun sosial-iqtisadi mahiyyətini və əsas istiqamətlərini 

özündə birləĢdirir. Aqroturizmin tarixi ölkə və ərazilərin resursları və onlardan istifadə 

üçün yararlı Ģərait ilə formalaĢıb və inkiĢaf edib. Ona görə də aqroturizm çox funk-

siyalı fəaliyyət dairəsi olmaqla xidmət göstərən və əhalinin (turistlərin) tələbatına 

uyğun olaraq peĢəkar ixtisaslaĢan fəaliyyət dairəsi kimi qiymətləndirilir. Aqroturizm 

sferasının çoxfunksionallığı istehlakçı və region tələbatının müxtəlifliyi ilə formalaĢır 

və inkiĢaf edir. Aqroturizmin beynəlxalq əhəmiyyəti inteqrasiya və əməkdaĢlıq funksi-

yası, istehsal və coğrafi potensialın dövriyyəyə cəlb olunması üçün istehsal funksiyası 

və aqroturizmin özünün istehlak amili kimi xidmət funksiyası, onun çoxmeyarlı 

idarəetmə obyekti olmasını forma-laĢdırır. Çoxfunksionallıq meyarları təbii ki, məq-

sədlərin aliliyinə və onların iqtisadi səmərəsinə görə ierarxik quruluĢunu formalaĢdırır. 

Nəzəri baxımından aqroturizmə çoxfunksiyalı və həmçinin resursların əvəz edilməsi 

yolu ilə fəaliyyət göstərən sahələr kimi qiymətləndirilir. Çoxkriteriyalı tənzimləmə ob-

yekti olaraq aqroturizmin inkiĢafı qlobal, beynəlxalq, yerli və ərazi maraqları üzərində 
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tənzimlənən və uzlaĢdırılan sistem kimi formalaĢır. Aqroturizmin qlobal maraqları in-

san inkiĢafı indeksini və potensialını artırmaq, dünya ekoloji sistemini qorumaq və 

dünya əhalisinin sağlamlığını təmin edən meyarlar üzərində qurulur. Qlobal maraqlar 

ölkələrin resurs potensialını nəzərə almaqla, dünyavi dəyərlərə söykənən və tələbləri 

təmin edən maraqlar prizmasından həll olunur. 

Qlobal maraqlar beynəlxalq səviyyəli qrupların, beynəlxalq təĢkilatların, asso-

siasiyaların və dövlət orqanlarının məcmu və üzvü birləĢməsi və kommersiya məqsəd-

ləri üzərində qurulur. Aqroturizmin qlobal maraqları inteqrasiya amili olmaqla for-

malaĢır və əməkdaĢlığın növləri üzrə ixtisaslaĢır. Ona görə də dövlətin iqtisadi və 

sosial siyasətinin əsas istiqaməti olaraq aqroturizmin tənzimlənməsi problemləri in-

kiĢaf edir. 

Aqroturizmin mikroiqtisadi problemləri, onun sahə, ərazi və funksional vəzifələ-

rinə uyğun olaraq təĢkilati-iqtisadi və idarəetmə problemlərini əhatə edir. Belə ki, re-

gion daxili iqtisadi potensiala və xüsusi aqroturizm potensialına söykənən siyasət re-

gionların kompleks inkiĢafı məqsədi və əhalinin rifahının yüksəldilməsi fəaliyyəti kimi 

qəbul olunur. Aqroturizmin fəaliyyəti həmin sahənin rəqabətqabiliyyətli sosialyönlü və 

səmərəli təĢkili kimi meyarlar və idarəetmə mexanizmləri üzərində qurulur [2, s. 11]. 

Ona görə də aqroturizmin idarə etdiyi sahələrarası və regional prinsipləri əhatə et-

məklə tədqiqat obyekti olaraq geniĢlənir. Müxtəlif sahələrdə bir çox tədqiqatçılar 

iqtisadi inkiĢafın amili olaraq aqroturizmə daha çox diqqət yetirmiĢlər. Bir çox inkiĢaf 

modellərinin hazırlanmasına, yenidən təĢkilinə və ya dəyiĢdirilməsinə baxmayaraq in-

kiĢaf planı kimi istifadə olunan heç bir vahid yanaĢma əldə olun-mamıĢdır. Sınaq və 

nöqsanlar onilliklərlə davam etmiĢ və alternativ inkiĢaf vasitələri irəli sürülmüĢ və 

həyata keçirilmiĢdir. Onların bəziləri iflasa uğrayarkən, bəziləri uzun müddət iĢlək 

vəziyyətdə qalmıĢdır, lakin bu gün istinad edilən və inkiĢaf etməkdə olan dövlətlərin 

iqtisadiyyatlarını yaxĢılaĢdırmaq üçün heç bir inkiĢaf modeli mövcud deyil. Dövlət 

iqtisadiyyat ilə məĢğul olarkən əsas diqqəti digər iqtisadiyyatların təcrübələrinə deyil, 

müəyyən fəaliyyətlərin hər hansı bir dövlətin iqtisadiyyatına necə təsir etdiyinə yönəlt-

mək lazımdır. Bunun üçün müəyyən fəaliyyətlərin ümumi iqtisadi fəaliyyətə təsirini 

baĢa düĢmək, araĢdırmaq və dəyərləndirmək lazımdır ki, siyasətçilər öz strategiyala-

rından ən yaxĢı Ģəkildə yararlana bilsinlər. BaĢqa sözlə, mikroiqtisadi qərarların artırıl-

ması və stimullaĢdırılmasından əvvəl, iqtisadiyyat ilk növbədə makroiqtisadi səviy-

yədə dəyərləndirilməlidir. Dövlətin iqtisadi rolu, onun sahə və ərazi funksiyası ilə 

reallaĢır. 
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BEYNƏLXALQ ĠQTĠSADĠ ƏLAQƏLƏRĠN QURULMASINDA XARĠCĠ 

KAPĠTALIN ROLU 

 

Kapitalın ixracı daimi mənfəət əldə etmək üçün, eləcə də baĢqa iqtisadi və siyasi 

məqsədlər üçün sərmayənin bir ölkədən digərinə mal və pul Ģəklində köçürülməsidir. 

BaĢqa sözlə, kapital ixracının mahiyyəti, ölkənin dövriyyədən maliyyə və maddi 

ehtiyatları geri çəkərək, baĢqa bir ölkənin istehsal proseslərinə qoyduğu bir sərmayə-

dir.  

Beynəlxalq sərmayə ixracı və onun səbəbləri iqtisadçılar tərəfindən fərqlənir. 

XIX əsrdə, "müqayisəli üstünlüyün nəzəriyyəsi" əsasında Rikardonun sözlərinə görə, 

sərmayə ölkələr arasında gəlir nisbətinin fərqliliyinə görə hərəkət edir. Fərqli bir xarici 

ölkəyə investorun riskini ödəmək üçün fərqlilik çox yüksək olmalıdır. XX əsrin əvvəli 

XIX əsrin sonunda J.A.Hobson və J.M.Keynes "istehsal amillərinin əlaqələri" konsep-

siyasını Beynəlxalq kapital hərəkatlarına əsaslandırmıĢlar. Məsələn, Keynes beynəl-

xalq ticarətin alternativliyi və kapitalın beynəlxalq hərəkəti haqqında mühüm bir hökm 

çıxardı. Müəyyən Ģəraitdə, istehsal amillərinin hərəkəti beynəlxalq ticarətin yerini ala 

biləcəyini göstərdi. 

 Beynəlxalq kapital hərəkatının neoklassik nəzəriyyəsi XX əsrin ilk onillərində 

E.Heckser, B.Olin, R.Nurkse və K.Iversen tərəfindən formalaĢmıĢdır. Məsələn, B.Olin 

beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsində istehsalın amillərinin beynəlxalq hərəkəti fərqli 

ölkələrdə fərqli tələblər səviyyəsiylə əlaqəli olduğunu göstərdi. Onun fikrincə, kapital 

üçün marjinal məhsuldarlıq əsasən faiz dərəcəsi ilə müəyyən edilir. O, həmçinin kapi-

talın beynəlxalq hərəkətinə təsir göstərən aĢağıdakı əlavə amillərdən danıĢdı: gömrük 

baryerləri (malların hərəkətinə mane olur, belə ki, xarici investorlar bazarlara daxil 

olmaq üçün kapital ixrac etməyə məcbur olurlar), firmaların investisiyalarının coğrafi 

diversifikasiyasını, ölkələr arasındakı siyasi fərqləri, investisiya riskinin yüksək olması 

http://anrcatalog.ucdavis.edu/pdf/8334.pdf
http://www.mecev.org.tr/
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və s. 

Beləliklə, müasir dövrdə ölkələr arasında sərmayə ixracının səbəbləri nə ilə izah 

oluna bilər? Xarici investorlar öz bazarlarında yerli sahibkarlarla niyə rəqabət aparır-

lar? Ölkənin iqtisadiyyatında xarici investisiyaların cəlb edilməsinə hansı amillər təsir 

göstərir? 

Əvvəlcə qeyd etmək lazımdır ki, müəssisələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə 

iĢtirak etməsinin əsas səbəbi mənfəətdir, baĢqa ölkənin iqtisadiyyatına kapital qoyulu-

Ģu zamanı hər hansı bir Ģirkət də sabit bir mənfəət qazanmağı hədəfləyir. Lakin, ölkə 

səviyyəsində kapital ixracının digər səbəbləri də ola bilər - iqtisadi və hətta siyasi. 

Ölkədə iqtisadi artımın nəticəsi olaraq "kapital profisiti" meydana gəldiyi zaman kapi-

talın ixracı zərurətə çevrilir. Ġqtisadi inkiĢafın xarici ticarətin artım tempini aĢması və 

ölkədəki gəlir nisbətinin azalması, kapitalın digər ölkələrə axınına səbəb olmasını tələb 

edir. Sərmayənin hərəkətinə yardım edən əsas amillərdən biri, ölkələr arasında təbii 

sərvətlərin qeyri-bərabər paylanmasıdır. Transmilli Ģirkətlər yüksək mənfəət üçün ucuz 

mənbələrdən istifadə edirlər. Sərmayə və maliyyə hərəkatı ənənəvi olaraq malların 

hərəkətinə yol açır və malların bazarlarına təminat üçün Ģərait yaradır. 

Hər bir inkiĢaf etməkdə olan ölkə, eləcə də iqtisadiyyatı sərmayəyə böyük ehti-

yacı olan bir ölkə xarici investisiyaların cəlb edilməsində maraqlıdır. Çünki investisiya 

ölkəsində xarici kapital, fəaliyyətin baĢlanğıcında və vəsaitlərinin yerləĢdirilməsində 

məhsuldar qüvvələri artırır. Xarici sərmayə qabaqcıl texnologiyaları, müasir idarə-

etmə təcrübələrini gətirir, tədqiqat iĢlərini təĢkil edir, yerli iĢçilərin təliminə kömək 

edir və s. Bundan əlavə xarici investisiyaların cəlb edilməsi daxili investisiyanın çatıĢ-

mazlığını aradan qaldırır, dövlətin xarici borc yaratmadan avadanlıq və maĢınlar əldə 

etməsi, məĢğulluq və büdcə gəlirlərinin artırılması üçün Ģərait yaradır. Bütün bunlarla 

yanaĢı, xarici investisiyanın tənzimlənməsi sektoral və regional struktur problemləri 

həll etmir və bəzən yerli istehsalçıların maraqlarına zərər vurur. 

Xarici kapitalın cəlb edilməsi yalnız ölkənin, eləcə də xarici tərəfdaĢın maraqla-

rına hörmət göstərməlidir. Bir ölkəyə xarici kapitalın cəlb edilməsi ümumiyyətlə 

investisiya mühiti kimi adlandırılan bir sıra amillərdən asılıdır. Bu siyasi, iqtisadi, 

mədəni vəziyyət, ictimai-siyasi sabitlik kimi amilləri birləĢdirir. Xarici investor bu 

faktorları investisiya edərkən nəzərə alır. Ġnvestisiya mühiti investisiya sahəsində 

dövlət siyasətinə, ölkənin beynəlxalq müqavilələrə qoĢulmasına və onların riayət olun-

masına, dövlət orqanlarının funksiyalarının aydın Ģəkildə müəyyənləĢdirilməsinə, iqti-

sadiyyatda və sabitliyə iĢtirakının metodlarına, iqtisadi siyasətlərin həyata keçiril-

məsində uyğunluğa, qərar qəbuletmə sürətinə və sair məsələlərə bağlıdır. Maliyyə və 

kredit sahəsindəki müddəalar, gömrük rejimi, inflyasiya səviyyəsi, milli valyutanın 

sabitliyi, əmək haqqı və peĢə sayları və s. maraqlıdır. Ġnvestisiya mühiti yalnız xarici 

Ģirkətlərin fəaliyyətini mövcud qanunvericiliyə görə birbaĢa məhdudlaĢdırmaqla deyil, 

həm də qanunvericiliyin qeyri-dəqiqliyi nəticəsində mənfi təsir göstərməklə də baĢ 

verir. 

Ümumiyyətlə, beynəlxalq kapitalın ixracı müəyyən xüsusiyyətlərə görə təsnif 

edilir. TəĢəbbüs mənbələrinə əsasən, ictimai və xüsusi kapital səmərəliliyin, istifadənin 

təbiətinə - sahibkarlıq və borcalana, vaxtında - qısamüddətli, orta müddətli və uzun-

müddətli kapitala görə fərqlənir. Son illərdə ölkələr və beynəlxalq təĢkilatlar birbaĢa 

və portfel sərmayələrini fərqləndiriblər. Xarici müəssisələr üzərində nəzarətin təmin 
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edilməsinə kifayət edən investisiyalar birbaĢa adlanır, qeyri-kafi investisiya qoyuluĢ-

ları portfel sərmayələri adlanır. 

Xarici iqtisadi əlaqələrin inkiĢafında beynəlxalq kredit də əhəmiyyətli rol oyna-

yır. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr sahəsində kapital hərəkəti olan beynəlxalq kredit, 

valyuta və əmtəə ehtiyatlarının ödəniĢ, təcili və faiz ödəmə Ģərtləri ilə təmin olunması 

ilə əlaqədar yaranır. Beynəlxalq kredit bir sıra funksiyaları yerinə yetirir: 

1. GeniĢləndirilmiĢ reproduksiyadan irəli gələn ehtiyacları ödəmək üçün ölkələr 

arasında kredit kapitalının yenidən bölüĢdürülməsi; 

2. Nağd pulun beynəlxalq ödəmələrlə dəyiĢdirilməsi nəticəsində paylama xərcləri 

üzrə qənaət; 

3. Konsentrasiyanın sürətləndirilməsi və kapitalın mərkəzləĢdirilməsi. 

Bu funksiyalar nəticəsində xarici kredit xarici ticarətin inkiĢafını stimullaĢdırır və 

iqtisadiyyata xarici investisiyalar cəlb edir. 

Beynəlxalq kredit də müxtəlif meyarlara görə qruplaĢdırılır. Beynəlxalq kredit, 

kommersiya və maliyyə kreditinə bölünür. Ticarət krediti xarici ticarətlə birbaĢa bağlı-

dır. Maliyyə kreditləri digər məqsədlər üçün alınmıĢ kreditlərdir. Beynəlxalq kredit 

mal və valyuta Ģəklində ola bilər. Əmtəə Ģəklində kredit, ixrac edən tərəfindən alıcıya 

banklar tərəfindən pul Ģəklində verilmiĢ valyuta Ģəklində verilir. Cari dövrdə əsasən 

firmalar tərəfindən verilmiĢ ölkələr arasında kommersiya kreditlərinin həcmi əhə-

miyyətli dərəcədə artmıĢdır. Bunun əsas səbəbi dünya iqtisadiyyatında xarici ticarətin 

artan rolu həm də beynəlxalq və regional maliyyə-kredit təĢkilatları iqtisadi islahatlara 

sürətləndirmək və bazar münasibətlərinin tələblərinə uyğun olaraq iqtisadiyyatı yeni-

dən qurmaq üçün keçid ölkələrinə verilmiĢ kreditlərin həcmini əhəmiyyətli dərəcədə 

artırdılar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dünya iqtisadiyyatında mal və xidmətlərin ticarətində, 

kredit kapitalı və elmi-texniki əməkdaĢlıq, əmək miqrasiyası və beynəlxalq turizm, 

tələbat və təchizat müəyyən bir ölkənin milli valyutası üçün formalaĢır. Beləliklə, 

beynəlxalq səviyyədə dövriyyə və ödəmə vasitələrinin funksiyalarını yerinə yetirən 

milli pul vahidi də yığım və dəyər ölçü vasitəsinə çevrilir. 

 Ġqtisadi əlaqələrin beynəlmiləlləĢdirilməsi nəticəsində ortaya çıxan valyuta 

münasibətlərinin təĢkilinin forması bir pul sistemidir. Pul sistemi ilk növbədə milli 

iqtisadiyyat çərçivəsində yaranır və beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin geniĢləndirilməsi 

dünya pul sisteminə çevrilir. Ümumiyyətlə, pul sistemi ayrı-ayrı ölkələrin milli valyuta 

sistemlərindən və beynəlxalq maliyyə-kredit təĢkilatlarından ibarətdir. Həm milli pul 

sisteminin, həm də beynəlxalq pul sisteminin əsas vəzifəsi malların, kapitalın, xidmət-

lərin və digər fəaliyyət növlərinin ixracı və idxalı üçün Ģərait yaratmaq, əmək və isteh-

salın beynəlxalq bölünməsinin inkiĢafına kömək etməkdir. Hər bir ölkədə pul dövriy-

yəsi və valyuta münasibətləri sahəsində vahid məzənnə və bütövlükdə iqtisadiy-yata 

təsir etmək üçün tədbirlər görülür. Pul siyasəti əsasən pulun satınalma gücünü sabitləĢ-

dirməyə yönəlib. Beynəlxalq valyuta əlaqələri sahəsində faiz dərəcəsinin dəyiĢməsi və 

xarici valyuta alqı-satqısı məzənnəni tənzimləyir. 

Xarici iqtisadi əlaqələrin inkiĢafı ölkələr arasındakı məskunlaĢmaların formalaĢ-

ması Ģəklində də çox təsirlənir. Əhali üçün müxtəlif ölkələrin beynəlxalq bankları bir-

birinə valyuta və müxbir hesablar açırlar. Beynəlxalq ödəniĢlərdə iki növ hesab açılır: 

1. Nostro - xarici dövlətin beynəlxalq bankında bank hesabı; 
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2. Loro bir ölkənin beynəlxalq bankında xarici bank hesabıdır. 

Müxbir hesabların açılmasının əsas məqsədi bir-birinin sifariĢi əsasında ödəniĢ-

lər, hesablaĢmalar və köçürmələr edir. Ümumiyyətlə, bank köçürmələri, kolleksiyalar, 

açıq hesablar və akkreditivlər hesablaĢmalar üçün istifadə olunur. Ayrıca, ölkələr ara-

sındakı ən sıxlaĢan həll üsullarından biri də məskunlaĢma yerlərini təmizləməkdir. Bu 

ödəniĢ formasında iki fərqli dövlət bir təqvim ilində malların tədarükünü və eyni 

məbləğdə xidmətlərin təmin edilməsinə Ģərait yaratmalıdır. Beləliklə, yuxarıda qeyd 

olunan mahiyyətin, beynəlxalq əmək bölgüsü və xarici iqtisadi əlaqələrin müxtəlif 

formaları və əhəmiyyətini qeyd etdiyimiz kimi, indiki mərhələdə heç bir ölkə beynəl-

xalq əmək bölgüsündə iĢtirak etmədən öz iqtisadiyyatının normal inkiĢafını təmin edə 

bilmədiyini izah etdik. 
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KĠÇĠK VƏ ORTA SAHĠBKARLIĞA DÖVLƏT DƏSTƏYĠNĠN ĠNNOVASĠYA 

ĠSTĠQAMƏTĠ VƏ ELEMENTLƏRĠ 

 

Kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafında dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi baxı-

mından son illərdə həyata keçirilən tədbirləri xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır. Əsasən 

də Strateji Yol Xəritəsinin qəbul edilməsi və orada hədəflərin göstərilməsi sahibkar-

lığın bütün strukturları çərçivəsində inkiĢafı nəzərdə tutulmuĢdur. Qeyd etmək la-

zımdır ki, Strateji Yol Xəritəsinin qəbul edilməsinə qədər KOS-lara dövlət dəstəyinin 

müxtəlif proqram və təminatların olmasına baxmayaraq xüsusən də KOS-lar üzrə 

innovasiya aktivliyinin maliyyələĢdirilməsi sistemi demək olar ki, öz müsbət nəticəsini 

verməmiĢdir. KOS-ların istər təsərrüfatçılıq, istərsə də maliyyələĢmə baxımından 

fəaliyyətlərinin zəif olması, onların innovasiyalara maliyyə vəsaitlərinin ayrılmasına 

ciddi maneələr yaratmıĢdır. Lakin, 2017-ci ildən baĢlayaraq Strateji Yol Xəritəsində 

(3) KOS-ların inkiĢafı üçün nəzərdə strateji hədəflərin mərhələli reallaĢması bu prob-

lemin həllini asanlaĢdırmıĢdır. Ümumilikdə götürdükdə, qiymətləndirmə apararaq 

söyləmək olar ki, 2016-cı ilə qədər Azərbaycanda KOS-ların innovativ fəaliyyəti ye-

tərli səviyyədə olmamıĢdır.  

Beləliklə, KOS-lara innovasiyalı dövlət dəstəyinin bir sıra istiqamətləri baxımın-

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2007/03/2007a_bpea_%20prasad.%20pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2007/03/2007a_bpea_%20prasad.%20pdf
http://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/taqiyeva_mehin.pdf
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dan yekun dəyərləndirmədən çıxıĢ edərək aĢağıdakı nəticələr əldə edilmiĢ və təklifləri 

irəli sürmək olar. 

KOS-larda innovasiya fəaliyyətində infrastrukturların təkmilləĢdirilməsi baxı-

mından qeyd edilməlidir ki, innovasiya infrastrukturunun əsas elementlərindən hesab 

olunan institusional, təhsil, maliyyə və informasiya üzrə təkmlləĢdirilmə nəzərdə tutu-

lur. 

1.Ġnstitusional infrastrukturun təkmilləĢdirilməsi. 

- elmi-texniki parkların fəaliyyət sahələrinin geniĢləndirilməsi, innovasiyalı biz-

nes inkubatorların sayının artırılması, texnoloji avadanlıqların transferi və patent mər-

kəzinin yaradılması; 

- kiçik innovasiyalı sahibkarların inkubasiya prosesinin sürətlənməsinə dəstəyin 

verilməsi, elmi-tədqiqat institutlarında belə inkubasiya mərkəzlərinin yaradılaraq real 

sektora inteqrasiyasını təmin etmək; 

- ―Spin-off‖ Ģirkətlərin dəstəklənməsi. Elmi-texniki araĢdırma mərkəzlərinin in-

novativ ideyalarının bazara daxil olmasına yardımçı olan müəssisələrin dövlət tərəfin-

dən dəstəklənməsi deməkdir; 

- mövcud və yeni yaradılacaq texnoparklar üzrə konsaltinq infrastrukturlarının 

dəstəklənməsi. Xüsusən də bu sahədə aparıcı mütəxəssislərin mərkəzlərə cəlb olun-

ması prosesini sürətləndirmək, sahibkarlar üçün aktual olan marketinq, injinerinq, pa-

tent-lisenziya və s. xidmətlərin edilməsi (1, s.96); 

- innovasiya layihələrin reallaĢdırılması üçün ekspert dəyərləndirməni həyata 

keçirdə biləcək infrastrukturun yaradılması. Daha çox özəl sektora investisiyaların cəl-

bini nəzərdə tutan dövlət dəstəkli tədbir kimi də qiymətləndirmək olar; 

- yuxarıda fəaliyyət göstərəcək bütün infrastrukturların kommersiya istiqamətlili-

yini təmin etmək, xüsusən də özəl sektor-dövlət sektoru əməkdaĢlığı çərçivəsində 

səmərəliliyə nail olmaq. 

2.Təhsil infrastrukturunun təkmilləĢdirilməsi. 

- təhsilin innovasiyanın tələblərinə uyğunlaĢdırılması, ixtisaslı kadrların hazırlan-

ması və onların innovasiya fəaliyyətinə cəlb edilməsi; 

- tədris planlarının tərtib edilməsində dövrün innovasiya tələblərinin nəzərə alın-

ması, dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və metodik göstəriĢlərin bu tələbə cavab verməsini 

təmin etmək. Bu cəhət təhsil müəssisələrinin iqtisadiyyatdakı innovasiya proseslərinə 

inteqrasiyasını sürətləndirəcəkdir; 

- ali təhsil müəssisələrində texniki istiqamətli yaradıcılıq tədbirlərinin artırılması, 

onlara dövlətin hərtərəfli dəstəyinin edilməsi. Xüsusən də təklif olunur ki, texniki-peĢə 

məktəblərinin yenilikçi profilli Ģəbəkəsinin geniĢləndirilməsi məqsədəuyğun sayılır; 

- fasiləsiz və distant təhsilin fəaliyyət sferasını geniĢləndirmək, hamı üçün təhsil 

prinsipini daha da möhkəmləndrmək lazımdır; 

- KOS subyektlərinin öz iĢçilərinin elmi bilik və təhsillinin artırılması məqsədi 

ilə motivasiya proqramlarının iĢə salınması; 

- texnoloji yenilik xarakterli innovasiyaların təhsil müəssisələri arasında transfe-

rini,  kooperasiyasını təmin edəcək infrastruktur mərkəzlərinin yaradılması. 
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3.Maliyyə infrastrukturunun təkmilləĢdirilməsi. 

- vençur fondların yaradılması və dəstəklənməsi; 

- digər fondların-depozit-ssuda, start kapitalı, səhm investisiya və s. yaradılması 

və dəstəklənməsi; 

- subsidiyaların, güzəĢtli kreditlərin dövlət təminatı ilə verilməsi; 

- büdcə vəsaitlərinin bu istiqamətdə məqsədli bölgüsünü təmin etmək, innovasiya 

fəaliyyətinə KOS-ların fəaliyyətini stimullaĢdırmaq üçün müsabiqələrin keçirilməsi; 

- büdcədənkənar fondların innovativ aktivliyə, KOS-lar üzrə geniĢlənməsinə 

dəstəklərinin verilməsi; 

- lizinq ilə yeni texnoloji avadanlıqların sahə KOS-ları üçün inteqrasiyasına Ģə-

raitin yaradılması. 

4.Ġnformasiya infrastrukturunun təkmilləĢdirilməsi. 

- KOS subyektləri arasında innovativ yeniliklər barəsində informasiyanın mün-

təzəm mübadiləsini təmin edən mexanizmin yaradılması; 

- KOS subyektlərinin pulsuz informasiya mənbələrinə çıxıĢını təmin edən me-

xanizmin yaradılması. 

Müasir mərhələdə qabaqcıl ölkələrdə KOS-larda innovasiya aktivliyinin daima 

yüksək saxlanılması üçün müxtəlif addımlar atılmaqdadır. Ən aktual olan addımlardan 

biri kimi SCORE (Service Corps of Retired Executuves) (2) sisteminin tətbiqidir. Bu 

sistem təqaüd yaĢına çatmıĢ insanların bilik və bacarıqlarından müntəzəm faydalan-

maq üçün dövlət tərəfindən xüsusi mərkəzlərin yaradılması ilə iĢləyir. Müasir dövrdə 

ən təkmil sistem kimi qəbul olunan bu tədbir demək olar ki, inkiĢaf etmiĢ ölkələrin 

hamısında tətbiq edilir. Məsələn ABġ da 400 belə mərkəzin yaradılması ilə sahib-

karlara il ərzində 400 mindən artıq yeni ideya və faydalı məsləhət qismində xidmətlər 

göstərilir. Avropada bu sistemin bənzəri olan ESSN (European Senior Service Net-

work) sistemi KOS-larda innovativ fəaliyyətin geniĢləndirilməsində az maliyyə vəsaiti 

ilə daha çox konsultativ məsləhətlərə əsaslanmaqla daha çox xarakterik olmuĢdur (4). 

Bizim respublikada belə bir sistemin tətbiq olunması hesab edirik ki, konsultasiya və 

məsləhət xidmətlər arasında rəqabətin yüksəldilməsi ilə nəticələnəcəkdir.   
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ġƏXSĠYYƏTĠN ĠNKĠġAFI VƏ MÜASĠR TƏHSĠL SĠYASƏTĠ 

 

Dünyada milyardlarla bir-birinə oxĢamayan təkrarolunmaz insan yaĢayır. Onlar 

təkcə bioloji və fizioloji xarakteristikalarına görə yox, həm də fərdi-psixoloji xüsusiy-

yətlərinə görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Ġnsanlar gözlərinin rənginə, səsinin tembri-

nə, ürəyinin ritminə, barmaqlarının izinə, Ģəxsiyyət xarakteristikalarına görə bir-birlə-

rinə oxĢamırlar. ġəxsiyyət problemi ilə fəlsəfə, sosiologiya, anatomiya, yas pixolo-

giyası, pedaqoji psixologiya və baĢqa elmlər məĢğul olur. Fəlsəfə Ģəxsiyyət anlayıĢını 

səciyyəvi insan fərdiyyəti kimi izah edir. E.Ġlyenkovun haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, 

fərd insan həyatına, insan fəaliyyətinə qədəm qoyduğu mədəniyyətin kənardan ona 

təlqin etdiyi normalar və etalonlar üzrə öz zahiri fəaliyyətini bir subyekt kimi müstəqil 

Ģəkildə həyata keçirməyə baĢlayanda Ģəxsiyyətə çevrilir. [3, 291] Psixologiya elmi 

göstərir ki, Ģəxsiyyət azad olmaq tələbatını hiss edir və onun Ģəxsiyyət olması da 

azadlıqdan baĢlanır. ġəxsiyyət onu əhatə edən gerçəkliyin əvvəlcədən müəyyən edil-

miĢ Ģəraitinə sadəcə uyğunlaĢmır, həmin Ģəraitə fəal təsir göstərir, onu özünün məq-

sədlərinə uyğun olaraq dəyiĢdirir. ġəxsiyyət səviyyəsində insan hər hansı bir situasiya-

dan bilavasitə asılı deyildir. O, ən mürəkkəb həyati situasiyada öz daxili inamına görə 

hərəkət edir, Ģəraitlə «kor-koranə hesablaĢmır», hadisələrin gediĢinə qarıĢır, öz üzərinə 

məsuliyyət götürür, ətraf aləmi dəyiĢir [1, s. 241]. ġəxsiyyət dedikdə, hər Ģeydən 

əvvəl, fərdin bu və ya digər cəmiyyətin üzvü kimi xarakterizə edən sosial keyfiyyət-

lərin sistemi nəzərdə tutulur. Sosiologiya göstərir ki, Ģəxsiyyət mövcud cəmiyyətin 

sivilizasiyasının, istehsal üsulu və həyat tərzinin cəhətlərini özündə birləĢdirir. Təlim 

və tərbiyə, əməli iĢə cəlb olunmaqla insan sosial həyat daĢıyıcısına, mənsub olduğu 

sinif, sosial qrup və kollektiv çərçivəsində onun inkiĢaf mənbəyinə çevrilir. Sosial 

Ģəxsiyyət tipi ictimai sistemin Ģəxsiyyətin mənəvi sərvətlər  sisteminə və onun vasitəsi 

ilə real davranıĢına göstərdiyi təsirin inikasıdır. Məlumdur ki, Ģəxsiyyətin mahiyyətini 

«nə onun saqqalı, nə qanı, nə abstrakt fiziki təbiəti deyil,  sosial keyfiyyətləri təĢkil 

edir» (K.Marks). 

Fərd bioloji varlığın insan növüdür. ġəxsiyyət isə insanı digər canlılardan fərq-

ləndirən sosial varlıqdır. Yəni insan biososial varlıqdır. Fəaliyyətin sosiolizasiyası pro-

sesində insan Ģəxsiyyətə çevrilir. Ġsveçrəli psixoloq J.Piaje bildirirdi ki, cəmiyyətdə hər 

dəqiqə minlərlə vəhĢi doğulur və sivilizasiya onlardan sosial varlıq formalaĢdırır. 

ġəxsiyyətin formalaĢmasına müxtəlif amillər təsir göstərir ki, bunlardan üç baĢlıca 

amil – irsiyyət, mühit və təhsil-tərbiyə bir-biri ilə qarĢılıqlı təsirdədirlər. Mühütün 

təsiri nəticəsində mənəviyyatda və hərəkətdə yaranan qüsurları təhsil-tərbiyənin kömə-

yi ilə aradan qaldırmaq olar.  

ġəxsiyyət ictimai həyatın məhsulu olmaqla, həm də canlı orqanizmdir. ġəxsiy-

yətin formalaĢması və davranıĢında sosioloji ilə biolojinin münasibəti olduqca mürək-

kəbdir və insanın inkiĢafının müxtəlif dövrlərində Ģəxsiyyətə eyni təsir göstərmir. 

ġəxsiyyətin bütün tərəfləri yalnız fəaliyyətdə və baĢqa adamlarla ünsiyyətdə təzahür 
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edir. 

ġəxsiyyətin mahiyyəti və onun inkiĢafı ilə bağlı fikirlərdə müxtəliflik vardır. 

Məsələn: metafizika inkiĢafa yığım prosesi, adicə təkrar, öyrənilən hadisənin çoxal-

ması və ya azalması kimi baxılır. Dialektik materializmin nümayəndələri isə inkiĢafa 

təbiətin, cəmiyyətin və təfəkkürün ayrılmaz hissəsi, sadədən mürəkkəbə, ibtidaidən 

aliyə doğru hərəkət, yeninin yaranması, köhnənin ölməsi və ya dəyiĢdirilməsi kimi ba-

xırlar. Bu cür yanaĢma Ģəxsiyyətin inkiĢafına vahid biososial proses kimi baxmağı 

tələb edir. Bu prosesdə təkcə kəmiyyət dəyiĢikliyi yox, həm də keyfiyyət dəyiĢikliyi 

baĢ verir. Bu mürəkkəb prosesdir. O da inkiĢaf prosesinin ziddiyyətliliyi ilə Ģərtlənir. 

Təlim, təhsil-tərbiyə prosesində köhnə ilə yeni arasında meydana çıxan ziddiyyətlər və 

onların aradan qaldırılması Ģəxsiyyətin inkiĢafının hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxıĢ 

edir. Fəaliyyətin doğurduğu yeni tələbatlar ilə onların ödənilməsi imkanları arasındakı 

ziddiyyətlər buna misal ola bilər. 

Bütün milli-siyasi qruplar (millətlər və dövlətlər) qəbul edirlər ki, onların da-

vamlı gələcəyi təhsil prosesindən asılıdır. Cəmiyyət hər hansı bir böhranla üzləĢdikdə 

bu ilk növbədə öz əksini məhz təhsil sahəsində göstərir. YaĢadığımız sonsuz infor-

masiya dövründə yeni faktlar və məlumatlar sürətlə həyatımıza daxil olur. Bu baxım-

dan Ģəxsiyyətin təĢəkkülündə təhsil mühüm rol oynayır.  

Təhsil cəmiyyətin və dövlətin mənəvi, sosial, iqtisadi, mədəni inkiĢafının 

əsasıdır. Təhsil ailə, cəmiyyət, dövlət qarĢısında məsuliyyətini dərk edən, baĢqalarının 

hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edən, müstəqil, azad, mədəni, əxlaqlı Ģəxsiyyətin 

təĢəkkülü məqsədini güdür. YUNESKO-nun müəyyən etdiyi beynəlxalq tərifə görə 

təhsil Ģəxsiyyətin bacarıq və davranıĢlarının təkmilləĢdirilməsinin elə bir proses və 

nəticəsidir ki, bu zaman o əqli yetkinlik və fərdi inkiĢafa nail olur. Yəni, təhsil dedikdə 

yalnız formal təhsil deyil, həyatın hər bir sınaqlarına hazırlıq üçün uzunmüddətli və 

çoxĢaxəli öyrənmə prosesi nəzərə tutulur [2, s.28]. 

ġəxsiyyətin inkiĢafında sosial amillər isə müəyyənedici rol oynayır. Təbii ki, 

yüksək keyfiyyətli təhsil sosial intizamlılığa, siyasi fəaliyyətə, elmi biliklərin sosial 

həyatın bütün sahələrinə tətbiq edilməsinə zəmin yaradan amildir. Müasir cəmiyyətdə 

bilik və bacarıqları kapital hesab etmək olar. Təhsil hər bir ölkənin insan inkiĢafı və 

dövlətin gələcəyi üçün vacibdir. Biz artıq elə bir sürətlə dəyiĢən dövrdə yaĢayırıq ki, 

təhsil sahəsində atılan addımlar müasir tələblərə deyil, gələcəyin perspektivləri 

üzərində köklənməli və kəmiyyətdən daha çox keyfiyyətə yönəlməlidir. 

Sosial amillər müxtəlifdir və onlar qarĢılıqlı əlaqədə Ģəxsıyyətin inkiĢafını Ģərt-

ləndirirlər. Sosial amillər içərisində insanın yaĢadığı və fəaliyyət göstərdiyi konkret-

tarixi Ģərait, yəni məhsuldar qüvvələrin və müvafiq istehsal münasibətlərinin inkiĢaf 

səviyyəsi birinci yerdə dayanır. Konkret-tarixi Ģərait öz əksini Ģəxsiyyətin maddi, 

siyasi və sosial həyat Ģəraitində, о cümlədən əmək Ģəraitində tapır. 

Respublikamız təhsil sahəsində, insan inkiĢafı sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərlə 

kifayətlənmir, eyni zamanda təhsil göstəricilərinin inkiĢafında müəyyən iĢlər görmək-

dədir. ġəxsiyyətin təĢəkkülünə nail olmaq üçün ilk növbədə yüksək təhsil göstəricilə-

rini əldə etmək əsas Ģərtlərdən biridir. Ġnsan resurslarının inkiĢafı informasiyaya əsas-

lanan güclü vətəndaĢ cəmiyyətini yaradaraq davamlı inkiĢafda aparıcı rol oynayır. 
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Azərbaycanda təhsilə ayrılan dövlət proqramlarının köməyi ilə ―insan qızılı‖ anla-

yıĢına xüsusi diqqət yetirilir [2, s.32]. 

Ġnsan kapitalı ölkənin ən qiymətli sərvətidir. Dövlət Ġnvestisiyaları üzrə Kadr 

Potensialının Gücləndirilməsi Layihəsi (2009-2013) bu sahədə müasir texnologiyalarla 

idarəetmə təlimlərinin keçilməsi və xüsusi texniki təlimlərin keçilməsini təĢkil edir. 

Hal-hazırda dövlətin qarĢısına qoyduğu vacib məsələ bacarıqlı iĢçi qüvvəsinin hazır-

lanması olmalıdır. Bacarıqlar arasında balanslaĢdırma mühüm rol oynamalıdır. Bəzən 

ölkədə xüsusi sektorlara (neft, qaz, maliyyə, iqtisadiyyat və s.) axın digər vacib sektor-

larda kadrların çatıĢmazlığına gətirib çıxarır. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə adətən inkiĢafa 

ehtiyacı olan sektorlar üçün xüsusi strateji layihələr vasitəsilə bu boĢluğu aradan qal-

dırmaq mümkün olur. Azərbaycanda da neft sektorundan əldə olunan gəlirlər neft 

sahəsində bacarığın inkiĢafı ilə yanaĢı qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də turizm, kənd 

təsərrüfatı, nəqliyyat sektorlarının inkiĢafına yönəldilir. Hələ 2007-ci ildə Azərbaycan 

hökumətinin ən yüksək səviyyələrində ―qara qızılın insan qızılına‖ çevrilməsi uzun 

müddətli milli prioritet kimi qəbul edilmiĢdi. 2012-ci ilin dekabrında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan 2020: Gələcəyə 

BaxıĢ‖ inkiĢaf konsepsiyası böyük əhəmiyyətə malik olan strateji bir sənəddir. Bu 

konsepsiyasının təhsillə bağlı ana xəttinə uyğun olaraq, 2013-cü ilin 24 oktyabrında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə ―Azərbaycan Res-publikasında 

Təhsilin ĠnkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ qəbul edilmiĢdir. Strategiya Azərbaycan 

Respublikasında, keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri arasında 

aparıcı yer tutan, səriĢtəli müəllim və təhsil menecerlərinə, qabaqcıl texnologiyalara 

əsaslanan infrastruktura malik təhsil sisteminin yaradılması üçün geniĢ miqyaslı 

tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. 
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AQROPARKLARIN FORMALAġDIRILMASI MƏSƏLƏLƏRĠ 

 
Aqropark dedikdə müasir innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə istehsal, emal, 

logistika (saxlama, qablaĢdırma, çeĢidləmə, daĢınma, markalama, satıĢ) fəaliyyətlərini 
bir arada vahid sistemdə cəmləĢdirən bir klaster baĢa düĢülür. Həmçinin, aqroparklar 
aqrar və emaledici biznes müəssisələrilə bərabər təhsil müəssisələrinin də birgə klaster 
formasında fəaliyyətini nəzərdə tutan sistemdir. 

Azərbaycan Respublikasında aqroparkların formalaĢdırılması aqrar sferada 
sahibkarlığın inkiĢafını daha geniĢ formada təĢviq edən amillərdən biri olaraq ölkəmiz-
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də bu sahədə ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında, rəqabətədavamlı kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı və ixrac potensialının artırılmasında, məĢğulluğun yüksəldilmə-
sində xüsusi əhəmiyyətlidir. Bütün bu sistem eyni zamanda regionların ixtisaslaĢma-
sına, heyvandarlığın xammala olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi ilə 
yanaĢı, ərzaq məhsullarının idxalının maksimum aĢağı səviyyəyə salınmasına və kənd 
təsərrüfatı məhsullarının ixrac imkanlarının geniĢlənməsinə imkan yaradacaq və müs-
bət töhfələr verəcəkdir. Aqroparkların formalaĢdırılması eyni zamanda respublikamız-
da kənd təsərrüfatı sferasında bir-birilə qarĢılıqlı əlaqəli vahid sistemin formalaĢdırıl-
masında, fermerlərin innovasiyaların tətbiqi potensialının artırılmasında, eləcə də is-
tehsalçılar, emalçılar və istehlakçılar arasında  inteqrasiya münasibətlərinin yaranma-
sında, aqrar sferada ixtisaslı mütəxəssislərin artırılması baxımından əhəmiyyətlidir. 

Aqroparkların formalaĢdırılmasından fermer təsərrüfatları bir sıra səmərələr qa-
zanacaqlar ki, bunlara misal olaraq aĢağıdakıları qeyd etmək olar: 

- Fermerlərə logistika, məsləhət, texniki və aqroservis xidmətlərinin göstərilməsi; 
- Fermerlərin toxum, Ģtil, ting, dərman və gübrə ilə təmin olunması; 
- Ġnnovativ texnologiyaların tətbiq olunması; 
Respublikamızda aqroparklar tam istifadəyə verildikdən sonra ölkədə yüz mil-

yonlarla manat dəyərində məhsulların istehsal olunması nəzərdə tutulur. Onu da qeyd 
etmək  istərdim ki, hal-hazırda respublikamızda 28 rayon üzrə 51 aqroparkın formalaĢ-
dırılması təĢviq olunur ki, bunlardan 17-si artıq istifadəyə verilib və nəzərdə tutulan 
növbəti aqroparkların yaradılması məqsədilə 2,2 milyard manat həcmində investi-
siyanın qoyulması nəzərdə tutulur. 

 Aqroparklar müxtəlif formalarda: ixtisaslaĢmıĢ və qarıĢıq aqroparklar formasın-
da fəaliyyət göstərə bilər. ĠxtisaslaĢmıĢ aqropark - hər hansı bir növ kənd təsərrüfatı 
məhsulunun istehsalı, emalı və onların marketinqi ilə əlaqədar fəaliyyətlərin bir yerdə 
qruplaĢmasıdır. Məsələn, tərəvəzçilik, bağçılıq, üzümçülük və s. üzrə aqroparklar ixti-
saslaĢdırılımıĢ aqroparklar formasında fəaliyyət göstərə bilirlər. 

Aqroparklar fərdi istehsalçı səviyyəsindən iri miqyaslı aqrar sənaye istehsalına 
keçidin və xarici bazarlara etibarlı çıxıĢın təmin edilməsinə zəmin yaradacaq və son 
məhsulda davamlı keyfiyyətin təmin edilməsini Ģərtləndirəcəkdir. Aqroparkların 
formalaĢdırılması üçün də ən səmərəli regionlar olaraq, Lənkəran, Gəncə, Xızı və 
Xaçmaz rayonlarını daha səmərəli hesab edirlər. Ancaq respublikanın digər region-
larında da aqroparkların formalaĢdırılması üçün əlveriĢli Ģərait var və artıq Xaçmaz, 
ġəmkir və Cəlilabad rayonlarında aqroparklar yaradılıb. 

Ümumilikdə isə aqroparkların yaradılması coğrafiyası ölkənin bütün iqtisadi 
rayonlarını əhatə edir. Onu da qeyd etmək lazıdır ki, yaxın onillikdə aqrar sferada əsas 
layihələr aqroparkların yaradılması ilə bağlı olacaqdır. Bu sahənin inkiĢafı ilə bağlı 
dövlət baĢçısı Ġlham Əliyev öz çıxıĢlarında  bildirib ki, aqrar sektorda yeni meyarlar 
nəzərə alınmaqla, yeni aqrar layihələrə baĢlamağa ehtiyac var.  Sənaye  texnologiyaları 
parkları ilə yanaĢı, kənd təsərrüfatında aqroparkların yaradılmasının zəruriliyi vurğu-
lanıb. Aqroparkların formalaĢdırılmasında baĢlıca məqsədlərdən biridə istehsal olunan 
məhsulun itki vermədən birbaĢa istehsalçıya çatdırmağın təmin etməkdir. 

Nəticə etibarı ilə qeyd etmək olar ki, aqroparkı aqrar sektorun digər təsərrüfat-
çılıq formalarından daha üstün edən əsas cəhət, istehsal-emal-logistika-marketinq qa-
palı zənciri yaranması, qurumun hər bir komponenti özünüidarə və özünəcavabdehlik 
prinsipi əsasında çalıĢır ki, nəticədə ortaq problemlər və ümumi maraqlar ətrafında 
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birləĢməklə müəssisənin rəqabətə davamlılıq qabiliyyəti təmin olunur. Aqroparklarda 
müasir texnika və metodların, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi 
üçün Ģərait yaranır, ortaq xərclər minimuma endirilir. Həmçinin nəqliyyat xərcləri və 
enerji sərfiyyatı azalır, ətraf mühitin qorunması, su və torpaq resurslarından səmərəli 
istifadə və onların mühafizəsi təmin edilir. Bu təsərrüfatçılıq formasının daha bir üstün 
cəhəti ixtisaslı kadrlara tələbat yaratmaqla kənd təsərrüfatı və ərzaq sənayesi üzrə kadr 
hazırlığını stimullaĢdırmasıdır. 
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ĠDARƏETMƏDƏ ĠNSAN KAPĠTALININ ROLUNUN ARTIRILMASI 

ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Məlumdur ki, iqtisadiyyatın idarə edilməsinin, o cümlədən aqrar emal məhsulları 

ticarətinin idarəetmə sisteminin yenidən qurulması mürəkkəb məsələlərdən biri kimi 

xarakterizə olunur. Bu istiqamətdə əsas problemlərdən biri də bu sahənin yenidən 

qurulmasına tələb olunan resursların formalaĢdırılması, onlardan səmərəli istifadə 

olunması və ümumilikdə resurs təminatı probleminin həll edilməsidir. Belə ki, resurs 

təminatının yüksək olması hesabına ölkə iqtisadiyyatının strukturunun təkmilləĢdiril-

məsi və geniĢləndirilməsi, eyni zamanda beynəlxalq əmək bölgüsü sistemində  daha 

uğurlu ixtisaslaĢması, xarici iqtisadi əlaqələrin məhsuldarlığının artırılması və xarici 

ticarətin optimal idarəetmə sisteminin formalaĢdırılması potensialı çoxdur. 

Qeyd edək ki, mineral resursların əsas xüsusiyyətlərindən biri onların dünya 

ölkələri üzrə qeyri-bərabər bölüĢdürülməsidir. Son 30-50 il ərzində inkiĢaf etmiĢ və 

inkiĢaf etməkdə olan dünya ölkələri fəal sürətdə yeni mineral xammal mənbələrinə 

çıxıĢ üçün davamlı iĢlər aparır, səylər göstərir. Xüsusi ilə transmilli kompaniyalar dün-

yanın müxtəlif bölgələrində mineral resurslarla zəngin yataqların iĢlənməsi və hasi-

latının təĢkili hesabına yeni xammal mənbələrini istehsal və iqtisadi proseslərə cəlb 

edir və bu proseslərin intensivliyi hazırkı dövrdə intensiv olaraq qalmaqdadır. Amma, 

bununla belə, təbiət bütün ölkələrə mineral resurslarla zəngin yataqlar və sərvətlər 

bəxĢ etməmiĢdir. Bu cür mineral resurs ehtiyatlarına malik olan ölkələrin sayı o qədər 

də çox deyildir. Digər tərəfdən, mineral resurslara daha çox ehtiyacı olan ölkələr bu 
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resursların yerləĢdiyi ərazilərdən həm də uzaqlığı ilə daha çox fərqlənirlər. Məsələn, 

inkiĢaf etmiĢ ölkələr dünyada hasil olunan neftin cəmisi 25%-nə malikdirlər, qeyri-

yanacaq xammalların cəmisi 30%-i bu ölkələrdə istehsal olunur. Amma, həmin ölkələr 

dünyada hasil olunan neftin 60%-ni və 50% təbii qazın istifadəçiləridirlər. Bundan 

əlavə dünyada hasil olunan qeyri-yanacaq mineral xammallarının 60%-i də inkiĢaf 

etmiĢ ölkələr tərəfindən istehlak olunur. Məsələn, Avropa Birliyi ölkələri özlərinin 

mineral xammallara olan ehtiyaclarının cəmisi 2/3 hissəsini ödəyə bilirlər. Bu ölkə-

lərin özlərində isə mühüm xammal növləri üzrə potensial xeyli aĢağıdır və bir çox 

xammal növləri üzrə isə resurslar yoxdur. Digər bir inkiĢaf etmiĢ ölkənin – Yaponi-

yanın sənaye təminatlı mineral resurslarla təminatı daha aĢağı səviyyədədir və bu ölkə 

özünün həmin kateqoriyadan olan xammal resurslarına olan tələbatın cəmisi 1/3 

hissəsini qarĢılaya bilmiĢdir. Bunlarla yanaĢı, inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə dünya 

üzrə hasil olunan mineral xammalların istehsalının mövcudluğuna baxmayaraq, həmin 

ölkələr hasilatdan əldə edilən mineral xammalların cəmisi 16%-dən istifadə edirlər [7, 

s.7,4]. Bütün bunlar özünü xarici ticarətin təĢkili və idarəetməsi sistemində də göstərib 

və qeyd olunan amillər, reallıqlar, tendensiyalar dünya ölkələrinin resurs təsnifatlaĢ-

dırılmasında baza kimi götürülmüĢdür. 

Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikasının dünyanın resurs təsnifatlaĢdırlması 

sistemində yerini və mövqeyinin müəyyənləĢdirilməsi məsələlərinə baxmaq maraqlı 

olardı. Qeyd etmək lazımdır ki, qloballaĢma proseslərinin təsiri altında dünya ölkələ-

rinin iqtisadi sistemlərinin iqtisadiyyatlarının inkiĢafı ilə bağlı coğrafi Ģərait əhəmiy-

yətli səviyyədə dəyiĢilmiĢdir. Belə ki, dünya təsərrüfat sistemində ənənəvi istifadə olu-

nan resursların Ģərtləri və onlarla fasiləsiz təminetmə məsələləri kifayət qədər mürək-

kəbləĢmiĢdir və çətinləĢmiĢdir. Resurslara təminatın daimi olaraq artması və bunlarla 

əlaqədar müasir emal texnologiyaların gücündən istifadə edilməsinin geniĢləndirilməsi 

biosferin deqradasiyalaĢdırılmasına, ətraf mühitlə bağlı problemlərin çoxalmasına, 

ekoloji təhlükələrin artmasına gətirib çıxarmıĢdır. Buna görə də, dünya ölkələrinin və 

dünya sivilizasiyasının qarĢısında duran ən mühüm məsələlərdən biri də sənaye 

sahələrinin inkiĢafı ilə yanaĢı ekoloji təhlükəsizliyin qorunması tədbirlərinə əhəmiy-

yətli kapital qoyuluĢunun yönəldilməsidir. Eyni zamanda, tullantısız texnologiyaların 

iĢlənməsi və tətbiqinin geniĢləndirilməsi də bu qəbildən olan vacib vəzifələrdəndir. Bu 

amillər əsas götürülməklə dünya ölkələrinin iqtisadi inkiĢaf proseslərinin resurs təmi-

natı məsələlərinin onların resurs potensialına adekvat olan səviyyəsinin diferensial 

uçotunun aparılması vacib Ģətlərdəndir. Ümumilikdə, mineral resurslarla və xamma-

larla təminatı baxımından dünya ölkələrinin təsnifatlaĢdırılmasını 4 istiqamətdə ver-

mək mümkündür və onlar bu əsas meyarlar üzrə təsniftlaĢdırılmıĢdır [8, s.27-28]:  

1. Ġstifadə səviyyəsinə görə: 

а) xammala qənaət rejimli ölkələr (məsələn, Yaponiya, Almaniya, Ġsveçrə, Nor-

veç);  

b) xammala qənaət etməyən rejimli ölkələr (Rusiya Federasiyası, Asiya və Latın 

Amerikasının bir sıra ölkələri). 

2. Resurslarla təminatı səviyyəsinə görə: 

а) resursları çatmayan ölkələr (Yaponiya və s.); 

b) resurslarla təmin olunan ölkələr (ABġ, Meksika); 

c) resursları tələbatdan artıq olan ölkələr (Kanada, Avstraliya, Norveç); 

ç) planetar ölkələr (Rusiya Federasiyası, Braziliya). 
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3. Resurslardan ekoloji mədəniyyət səviyyəsinə görə istifadə baxımından:  

а) ekoloji təhlükəsiz (Norveç, Finlandiya); 

b) ekoloji aqressiv (ABġ); 

c) ekoloji təhlükəli (Rusiya Federasiyası, Monqolustan, Braziliya). 

4. Ġstehlak səviyyəsinə görə: 

a)zəif təmin olunan və kasıb ölkələr (Rusiya Federasiyası, zəif inkiĢaf etmiĢ 

Asiya, Afrika və Latın Amerika ölkələri); 

b) orta səviyyəli təmin olunanlar (Macarıstan, Çexiya, Slovakiya və s.); 

c) kifayət qədər təmin olunanlar (Böyük Britaniya. Fransa, Ġtaliya və s.); 

ç) həddindən çox təmin olunanlar (ABġ). 

Bütün bu proseslər və dünya ölkələrinin xammal təminatı üzrə təsnifatlaĢdırılma-

sının geniĢ aspektləri, əlamətləri və tendensiyaları qloballaĢmaqda davam edən dünya 

iqtisadiyyatının müasir mexanizmlərinin formalaĢdırılmasında və inkiĢaf istiqamətlə-

rinin müəyyənləĢdirilməsində həlledici rola malikdirlər. Belə ki, xammal və enerjida-

Ģıyıcılarını davamlı Ģəkildə ixrac edən ölkələr özlərinin iqtisadi potensiallarını möh-

kəmlənməkdə və dünya iqtisadi proseslərdə mövqelərini gücləndirməkdə xeyli çətinlik 

çəkirlər. Bazar iqtisadi proseslərinin dərinləĢdirilməsi və yüksək texnologiyalar əsaslı 

emal sahələrinin yaradılması hesabına daha çox gəlir əldə etmək və iqtisadi potensial 

formalaĢdırmaq, əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsini yüksəltmək və ölkənin rəqabət qabiliy-

yətliliyini artırmaq, ixrac potensialını əhəmiyyətli səviyyədə gücləndirmək mümkün-

dür. Baxdığımız təsnifatlar üzrə aparılan araĢdırmalardan məlum olur ki, Azərbaycan 

Respublikası göstərilən bu altqruplar üzrə təsnifatlarda yer alır: 1b; 2c; 3c; 4b.  

Bu araĢdırmalarda bizi daha çox təbii ki, istehlak malları üzrə emal məhsulları 

ticarətinin idarəetmə strukturunun yenidən qurulması ilə bağlı resurs təminatının təhlili 

maraqlandırır. Fikrimizcə, bu sahədə ticarətin idarəetmə strukturunun yenidən qurul-

masının resurs təminatının təhlili üzrə sualların dairəsinə aĢağıdakıları daxil etmək 

daha məqsədəuyğun olardı: 

1. Ölkənin əsas sosial-iqtisadi inkiĢaf göstəricilərinin təhlili. 

2. Ġqtisadi fəaliyyətinin bütün növləri üzrə sənaye istehsalının strukturunun 

təhlili. 

3. Xarici ticarət dövriyyəsi strukturunun əmtəə təhlili, yəni mal qrupları üzrə 

təhlili (idxal və ixrac). 

4. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin təhlili. 

5. Ölkənin tədiyyə balansının təhlili. 

6. Ölkə üzrə istehlak mallarının əsas növlərinin istehsalının təhlili və adambaĢına 

təhlili, həmçinin digər ölkələrlə müqayisəli baxılması. 

7. Ölkədə istehlak mallarının bütün növləri üzrə istehlak səviyyəsinin təhlili və 

digər ölkələrlə müqayisəsinin aparılması. 

Məlumdur ki, iqtisadiyyatın idarəedilməsinin istənilən sistemi, həmçinin xarici 

ticarətdə emal məhsulları üzrə idarəetmə sisteminin səviyyəsi və rəqabətqabiliyyətliliyi 

ölkənin iqtisadi inkiĢaf sürətindən, tətbiq edilən iqtisadi mexanizmlərin məhsuldarlı-

ğından, ümumilikdə ölkənin resurs potensialından, iqtisadi gücündən və iqtisadi inki-

Ģaf modelinin rəqabətqabiliyyətliliyindən bilavasitə asılıdır. 

Müasir dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatı dinamik Ģəkildə inkiĢaf edir. Son illərdə 

dünya maliyyə böhranının mənfi fəsadlarının artmasına baxmayaraq, Azərbaycanda 

iqtisadi inkiĢaf sürətini əsasən qoruyub saxlamaq mümkün olmuĢdur. Qeyri-neft sekto-
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runun həcmi milli iqtisadiyyatın ümumi məhsul istehsalında artmaq meyli ilə müĢayiət 

olunur. 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda 

20637.0 milyon manatlıq əlavə dəyər yaradılmıĢ və ümumilikdə onun 52.6%-i sosial 

və digər xidmətlər, ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri və tikinti sahələrinin payına 

düĢmüĢdür. 

2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda 

yaradılan əlavə dəyər əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2% artmıĢdır. Qeyri-

neft sektorunda yaradılan əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi 55.8% təĢkil etmiĢdir. 

Qeyri-neft sektorunun alt sahələri üzrə ÜDM-ə ən çox müsbət töhfə verən sahələr 

nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, tikinti və ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələri 

olmuĢdur (10).  

Ümumi daxili məhsul, yəni, iqtisadi artım 2018-ci il Azərbaycanda 1,4 faiz 

olmuĢdur. Qeyri-neft sektorunun  inkiĢafı 1,8 faizə catmıĢdır. Sənaye istehsalı 1,5 faiz 

artıb, qeyri-neft sektorunda isə sənaye istehsalı 9,1 faiz artmıĢdır. Ġnflyasiya  2,3 faiz 

olmuĢdur. Kənd təsərrüfatı 4,6 faiz artmıĢdır (9). 

Göründüyü kimi, ölkəmizdə mühüm sosial-iqtisadi inkiĢaf istiqamətləri üzrə 

güclü potensial vardır, amma bunlarla belə problemlər də mövcuddur. Belə ki, milli 

iqtisadiyyatın artım sürətinin yeni mənbələri zəruridir və xarici ticarətin gücləndiril-

məsi isə vacib Ģərtlərdən biri kimi diqqət çəkir. Bütün bunlar, iqtisadiyyatın idarəetmə 

strukturunun təkmilləĢdirilməsini zəruri edir. Vacib məsələlərdən biri də əhalinin so-

sial-iqtisadi rifahının yüksəldilməsi, istehlak səviyyəsinin müasir tələblər kontekstində 

adekvatlığının təmin olunmasıdır. Bu baxımdan, istehlak mallarının istehsalının artırıl-

ması, çeĢidinin geniĢləndirilməsi, daxili tələbatı yüksək səviyyədə ödəməklə onun 

ixrac potensialının gücləndirilməsi, xarici bazarlara çıxarılması, bu proseslərin səmə-

rəliliyinin yüksəldilməsi üçün xarici ticarət fəaliyyətinin istehlak mallarının dünya 

bazarlarına çıxarılması istiqamətində daha da təkmilləĢdirilməsi, onun idarəetmə siste-

minin qlobal iqtisadi çağırıĢlar istiqamətində yenidən qurulması yaxın perspektivdə 

qarĢıda duran mühüm vəzifələrdəndir [3; 33].               

Qeyd edək ki, Azərbaycan keçmiĢ postsovet respublikaları ilə müqayisədə özü-

nün iqtisadi sisteminin sabitliyinə və dinamikliyinə müvəffəq olmuĢdur və bu ölkələr 

sırasında ön cərgələrdə yer almıĢdır. Bu da ölkəmizin iqtisadi və təbii resurslarına 

adekvat olan nəticələr deyildir, Azərbaycan daha güclü, dinamik və çoxĢaxəli iqtisadi 

inkiĢaf modelini, müasir tələblərə cavab verən iqtisadi idarəetmə sistemini forma-

laĢdırmaq potensialına malikdir. Neft və qaz sənayesi ilə yanaĢı, ölkəmizdə yüksək 

potensiala malik kimya və neft-kimya, metallurgiya, kənd təsərrüfatı, son dövrlərdə 

inkiĢaf edən turizm sektorları mövcuddur. Xüsusi ilə, ixracyönlü sahələrin inkiĢaf 

etdirilməsi üçün əlveriĢli Ģərait vardır. Ġstehlak mallarının çeĢidinin artırılması, əhali-

nin ərzaq və sənaye təyinatli istehlak mallarına olan tələbatının yüksək səviyyədə 

ödənilməsi üçün mövcud potensialdan maksimum səmərəli təĢkili qarĢıda duran əsas 

problemlərdən biri kimi xarakterizə olunur. Bu proseslərdə istehlak mallarının xarici 

bazarlara daha geniĢ çeĢiddə və həcmdə çıxarılması məqsədi ilə xarici ticarət fəaliy-

yətinin idarəetmə strukturunun yenidən qurulması da  qeyd etdiymiz kimi vacib Ģərt-

lərdəndir. 

 QarĢıda duran bu mühüm problemin həlli üçün vacib olan resurs təminatının 

adekvatlığı isə ölkədə sənaye məhsullarının strukturu ilə uyğunlaĢmır. Belə ki, resurs 

potensialının yüksək olmasına baxmayaraq, emal sənayesinin inkiĢafı mədənçıxarma 
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sənayesi ilə müqayisədə hələlik adekvatlıq təĢkil etmir və sənaye məhsullarının struk-

turu üzrə təhlildə bunları görmək mümkündür.  

Uzun illər ərzində hasilat sənayesinin ölkə iqtisadiyyatının strukturunda, xüsusi 

ilə sənaye istehsalının sahə strukturunda geniĢ miqyaslı tədbirlərin, tənzimləmə mexa-

nizmlərinin, dövlət proqramlarının, strategiyaların və tədbirlər kompleksinin həyata 

keçirilməsinə baxmayaraq, hələ də mədənçıxarma sənayesinin, neft məhsulları isteh-

salının və s. enerji sektoruna daxil olan məhsulların xüsusi çəkisi çox olaraq qalmaq-

dadır. Xüsusi ilə, ayrı-ayrı yüksək ixrac potensialına malik sənaye sahələrinin payı 

ümumi sənaye istehsalının strukturunda onların mövcud və mümkün potensialından 

dəfələrlə aĢağıdır (kimya sənayesi, rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı, 

metallurgiya sənayesi, qida və toxuculuq sənayesi və s.). Sənaye istehsalının ümumi 

strukturuna baxdıqda xam neft və təbii qaz hasilatı, həmçinin neft məhsullarının 

istehsalı, elektrik enerjisi, qaz, təbii qaz və buxar istehsalı, su təchizatı ilə birlikdə 77,5 

% təĢkil edir. Əlbəttə, bu bir neçə əvvəlki illərlə müqayisədə nisbətən azalmıĢdır. 

Məsələn, bu göstərici 2010-cu ildə 90 %-ə yaxın olmuĢdur, 2005-ci ildə isə 80,4 % 

təĢkil etmiĢdir. Buradan belə görünür ki, sənaye istehsalının sahə strukturunda 

vəziyyət 2005-ci ildə nisbətdə əhəmiyyətli səviyyədə dəyiĢilməmiĢdir və bununla 

əlaqədar olaraq struktur tənzimləmələrinin sürətləndirilməsi, xüsusi ilə müxtəlif 

istehlak təyinatlı emal sənayesi sahələrinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması 

vacib Ģərtlərdəndir. Düzdür, qida məhsullarının ölkə üzrə sənaye istehsalının sahə 

strukturunda payı 2005-2016-cı illərdə 1,8 dəfəyə yaxın artmıĢ və 2016-cı ilin 

yekununda 4,3 % təĢkil etmiĢdir [6]. Amma, təəssüf ki, toxuculuq və geyim sənayesi 

məhsulları, həmçinin dəri və dəri məmulatlarının, ayaqqabıların istehsalı üzrə artım 

müĢahidə olunmur, halbuki, ölkənin istehlak bazarında bu sənaye sahələri üzrə dövriy-

yədə olan malların əksəriyyəti digər ölkələrdən gətirilir. Əslində bu malların əksəriy-

yəti ucuz və nisbətən keyfiyyəti aĢağı olan mallardır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 

Azərbaycan yaxın perspektivdə inkiĢaf etməkdə olan ölkə statusuna yiyələnmək kimi 

ciddi tarixi strateji hədəflərə doğru getməkdədir, ölkəmizin iqtisadi inkiĢaf modelinin 

səviyyəsi artmaqdadır, əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsi yüksəltməkdədir. Bu amillər baxı-

mından istehlak malları üzrə yerli istehsalın səviyyəsinin yüksəldilməsi, ekoloji təmiz 

qida məhsullarının çeĢidinin artırılması, əhalinin tələbatına uyğun ərzaq və sənaye 

məhsullarının istehsalının həcminin yüksəldilməsi tədbirlərinin sürətləndirilməsinə 

ciddi ehtiyac vardır. Ġstehlak malları ilə yanaĢı, bir qrup ənənəvi sənaye məhsullarının 

xüsusi çəkisi də ölkənin sənaye istehsalının sahə strukturunda xeyli aĢağıdır. Azər-

baycanda sənaye istehsalının sahə strukturunun təhlili üzrə belə bir nəticəyə gəlmək 

mümkündür ki, hazırda ölkənin ixrac potensialı, xarici ticarətin təĢkili ilə bağlı real 

fəaliyyət istiqamətləri əsasən mineral xammallar və enerji daĢıyıcılarla bağlıdır və bu 

ölkənin xarici ticarət dövriyyəsinin, xüsusi ilə ixracın strukturunda da özünü göstərir. 

Digər qeyri-neft məhsullarının, o cümlədən istehlak mallarının ixrac potensialının 

gücləndirilməsi üçün xarici ticarət fəaliyyətinin idarəetmə strukturunun və onun möv-

cud mexanizmlərinin əhəmiyyətli səviyyədə yenilənməsi, innovasiyalaĢdırılması tələb 

olunur [7]. 

Azərbaycanda əlavə dəyər yaradan ticarətdən daha çox fayda əldə etmək məqsə-

dilə aqrar emal sektorunun inkiĢaf etdirilməsi əsas hədəflərdən biridir. Ələt qəsəbə-

sində yeni Bakı Limanı kompleksi regional əhəmiyyətli ticarət qovĢağı kimi forma-

laĢdırıldıqdan sonra iki sənaye sahəsi - kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və neft-
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qaz məhsullarının emalı (əmtəəlik plastik məmulatlar və gübrələr) üzrə regional emal 

mərkəzlərinin yaradılmasına baĢlanacaqdır. Əməktutumlu ticarət məhsulları (mə-sələn, 

tekstil), informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, eləcə də əczaçılıq və maĢın-

qayırma sahələri üzrə əlavə emal mərkəzlərinin yaradılması imkanları da nəzər-dən 

keçirilə bilər (1). 
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ĠQTĠSADĠ DĠPLOMATĠYA: ÖLKƏNĠN ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFINA TƏSĠR 

AMĠLLƏRĠ 

 

Müasir dövrdə ən çox istifadə edilən bir termin olaraq diplomatiya istifadə edil-

məkdədir.  

Bəs nədir diplomatiya? Bazar iqtisadiyyatı dövründə iqtisadiyyatı diplomatiyanın 

bir hissəsi olan iqtisadi diplomatiya olmadan təsəvvür etmək olarmı? 

Diplomatiya beynəlxalq münasibətlərlə sıx əlaqədar olduğundan tarixə nəzər 

salsaq, erkən dövlətlərin arasında da diplomatik münasibətlərin mövcudluğunu görə 

bilərik. Dövlətlərarası müqavilələr beynəlxalq münasibətlər tarixində, beynəlxalq 

hüquq nəzəriyyələrində tədqiq edilməklə yanaĢı diplomatiya elmində də mühüm 

araĢdırma elementidir. Diplomatiya ilkin olaraq insan cəmiyyətləri arasında qarĢılıqlı 

əlaqənin imzasız formasi kimi yaranmıĢdır. Dünya diplomatiyasının fəaliyyət metodi-

kasında da hər zaman dəyiĢikliklər baĢ verməkdə  davam edir (2).  

Diplomatiya  öz inkiĢaf bünövrəsini qədim  Roma və Yunanıstanda tapmıĢdır. 

Qədim Romada diplomatik yığıncaqlarda əsasən hərb və sülh məsələləri müzakirəyə 

https://economy.gov.az/
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çıxarılırdı. Diplomatiya dövlət fəaliyyətinin gündəlik forması kimi XVI-XVII əsrlərdə 

meydana çıxmıĢdır. 

Diplomatiya anlamı bəĢər övladının yaddaĢında qədim çağlarından kök salmıĢ və 

öz inkiĢafının bünövrəsini antik Roma və Yunanıstanda tapmıĢdır. Bütün inkiĢaf dövr-

lərində forma və mеtodları müxtəlif dəyiĢikliklərə məruz qalsa da diplomatiyanın ana 

xəttində dövlətlərarası münasibətlərin bərabər, qarĢılıqlı, faydalı zəmində qorunması 

və maraqların təmin olunması faktoru dayanır. Diplomatiya beynəlxalq əlaqələrin «baĢ 

təsisatı» və ya daha prozaik dеsək «mühərrik bölməsidir». Bu və ya digər Ģərtlər diplo-

matiyanı biz bildiyimiz qaydada dövlətlərarası əlaqələri həyata kеçirməyin mühüm 

təsisatı kimi təyin еdir. Bundan baĢqa, diplomatiya еlastik təsisat olduğunu təsdiq 

еtmiĢdir; o, xalq suvеrеnliyinin və XIX əsrin millətçiliyinin təhdidlərindən sağ çıxan 

bir nеçə beynəlxalq təsisatdan biridir.  

Ġqtisadi diplomatiya xarici iqtisadi siyasətin sülh alətlərindən olub dövlətin və ya 

qurumun öz xarici siyasətini həyata keçirməyə yardımçı olan hərəkətlər və üsullar 

məcmusudur. Ġqtisadi diplomatiya diplomatik fəaliyyətin xüsusi sahəsi olmaqla iqtisa-

di problemlərin  mübarizə  və rəqabət obyekti sayılır. 

Tarix boyu diplomatiyanın siyasi və iqtisadi qolları paralel olaraq inkiĢaf etmiĢ-

dir.  

MəĢhur fransız tədqiqatçısı isə Gi Karron iqtisadi diplomatiyanın mikro və 

makro  olaraq təsnif еdilməsinin tərəfdarı idi.      

Müasir dövrümüzə qədər ―Ġqtisadi diplomat‖ kimi ticarətçilər (tacirlər) və bankir-

lər çıxıĢ etmiĢlər. Ġqtisadi diplomatiya bir sıra iqtisadçılar tərəfindən ―ticarət diploma-

tiyası‖ ilə eyniləĢdirilsə də, bunun hər zaman dolğun olduğunu qeyd etmək olmaz. 

Beynəlxalq iqtisadi dilpomatiyada ticarət fəaliyyətinin 4 mərhələsi mövcuddur: 

1. Alqı-satqı müqaviləsinin hazırlanması;  

2. Alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması;  

3. Alqı-satqı müqaviləsinin icrası; 

4. Alqı-satqı müqaviləsinə nəzarət. 

Ġqtisadi diplomatiya ticarət diplomatiyası ilə еkvivalеntlik təĢkil еtməsə də, əs-

lində ticarət amilini özündə еhtiva еdir. Zaman axarında çox Ģеyin dəyiĢdiyi inkar 

olunmazdır. Bəlkə də münasibətlərin qədim və orta çağlarında ―ticarət diplomatiyası‖ 

məqbul sayıla bilərdi, lakin siyasi boĢluqda onun еffеktivliyi itib yox olardı. 

Ġqtisadi diplomatiyanın milli maraqları təmin еtməsinin müəyyən prinsipləri 

aĢağıdakı kimi təsnif еdilə bilər: 

1. Ġqtisadi diplomatiya iqtisadi-riyazi modеllər və hеsablamalar əsasında aparıl-
malıdır. Bu bəndi bеlə izah еtmək olar ki, dövlət analitik təhlil mеtodları ilə hеsab-

lanmıĢ sistеmli məlumatlara malik olmadan iqtisadi diplomatik mеtod və üsulların 

yеrində və zamanında tətbiqini həyata kеçirə bilməz. Dеməli, iqtisadi diplomatiya-

sının uğuruna iddialı olan dövlət ölkədaxili еlmi potеnsialın inkiĢafı və rəğbət-

ləndirilməsində maraqlı olmalıdır. Söylədiyimiz bu son fikir növbəti prinsip üçün baza 

rolunda çıxıĢ еdir. 

2. Ġqtisadi diplomatik fəaliyyət zamanı cəmiyyət daxilindəki qarĢılıqlı asılılıq 

münasibətləri nəzərə alınmalıdır.  

3. Ġqtisadi diplomatik üsul və vasitələrin yеrində və zamanında tətbiq еdilməsi 

üçün müvafiq qurumlar ölkə əhalisinin müxtəlif təbəqələrinin hansı rеaksiya vеrəcək-
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ləri еhtimallarına sahib olmalıdırlar. Buradan da növbəti prinsipin əsasları bərqərar 

olur. 

4. Ġqtisadi diplomatiya fəaliyyəti zamanı dövlət ədalət və müzakirələrin optimal 

orta nöqtəsinin tapılmasını özünə baĢlıca hədəf sеçməlidir. Təqdim olunmuĢ prinsipi 

bеlə izah еtmək olar ki, iqtisadi diplomatiya özündən iqtisadi ədaləti qaynaqlandırma-

lıdır və beynəlxalq danıĢıqlar zamanı mütləq üstünlüyə dеyil, maksimal dərəcədə ha-

mının maraqlarını təmin еdəcək optimal ortaq nöqtənin əldə olunmasına çalıĢmalıdır. 

Təsəvvür еdək ki, öz iqtisadi diplomatik fəaliyyəti zamanı bütün dövlətlər mütləq 

üstünlüyün əldə еdilməsini özlərinə məqsəd еdiblər. Bеlə olan halda əslində hеç bir 

dövlətin iqtisadi maraqları təmin oluna bilməz və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 

sistеmində xaotik vəziyyətlər çoxalar. Bu isə bütövlükdə bеynəlxalq nizama öz mənfi 

təsirini göstərmiĢ olar. Təəssüf ki, bеynəlxalq münasibətlər sistеmində bəzi hallarda 

mütləq üstünlüyə çalıĢan dövlətlərin iqtisadi diplomatiyaları böhranlara və hətta fəla-

kətlərə gətirib çıxarda bilir. Buradan da növbəti prinsipə kеçid almaq olar. 

5.  Dövlətlər iqtisadi diplomatik fəaliyyətləri zamanı dünyanın bütövlük xüsu-

siyyətini nəzərə almalıdırlar. Çünki, dünyanın bir hissəsində iqtisadi diplomatik fəaliy-

yət ya bir baĢa sürətli və ya tədrici Ģəkildə digər hissəsində iqtisadi, siyasi və ictimai 

həyata təsir еdə bilir. 

6. Ġqtisadi diplomatiya еlmi - tеxniki tərəqqinin nailiyyətlərindən istifadə еtdiyi 

təqdirdə daha еffеktiv olur və rеallıqları əks еtdirir.  

Ġqtisadi diplomatik fəaliyyətin reallaĢdırılması üçün  iqtisadi diplomatiyada mə-

lumat bazası nə qədər geniĢdirsə, onlar  nə qədər tam və etibarlıdırsa, onda meydana 

gələn  çətinliklər  də bir o qədər tez və əsaslı Ģəkildə həll  edilə bilər  və bu öz növbə-

sində  diplomatik əlaqələrin inkiĢafının  sürətlənməsinə Ģərait yaradar. Triada (ABġ, 

Qərbi Avropa, Yaponiya) ölkələri üçün məlumat bazasının intensivliyi daha aktualdır. 

Məlumat bazasının hazırlanması və yaradılması sahəsində dünya lideri olaraq ABġ 

çıxıĢ edir. Hal-hazırda Çin Xalq Respublikası da bu rəqabətə qoĢulmuĢdur. Ölkəmizin 

müasir bеynəlxalq münasibətlər sistеminə inteqrasiya olunduqdan sonra özünün 

müstəqilliyinin daha möhkəmləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətə baĢladı. Bunun 

üçün müvafiq orqan və təĢkilatlar təsis еdildi. Yеni qazanılmıĢ müstəqillik dövlət qar-

Ģısında bir sıra yеni həlli vacib məsələlər də qoydu. Həmin məsələlərdən biri də aktiv 

xarici siyasət sistеminin formalaĢdırılması idi. 

Neft diplomatiyası. Ġnsanlar tez-tez neft ticarətinin istehsalçı və istehlakçı ölkələr 

arasında diplomatik və ya təhlükəsizlik əlaqələrinə təsir edə biləcəyini düĢünürlər. 

Bunun bir hissəsi neftin xüsusi olaraq və digər ticarət mallarından daha əhəmiyyətli 

olduğu düĢünülür. Azərbaycan dünyada zəngin təbii sərvətlərə malik ölkələrdən biri-

dir. Ölkəmizin 90-cı illərdə keçmiĢ SSRĠ-nin dağılmasından sonra dünyanın diqqət 

mərkəzinə düĢməyə baĢlamıĢdı. Neft strategiyası ölkəmizin təbii sərvətlərindən xalqı-

mızın bəhrələnməsini təmin etdisə, neft diplomatiyası Xəzərin Azərbaycan sekto-

rundakı karbohidrogen ehtiyatlarının birgə iĢlənilməsi üçün dünyanın Qafqazda marağı 

olan bütün mərkəzlərinin iqtisadi mənafelərinin ödənilməsinə Ģərait yaratdı. 
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20 sentyabr 1994-cü il ―Əsrin müqaviləsi‖ imzalanarkən  pay bölgüsü Ölkə 

ġirkətlər Təqribi %-lə bu cür ifadə etmək olar: 

- Böyük Britaniya BP 17.20; 

- Böyük Britaniya Remko 2.08;  

- ABġ Amako 17.01 ABġ;  

- Yünikal 11.20; 

- ABġ Penzoyl 9.81;  

- ABġ Mak Dermott 2.45;  

- Rusiya Lukoyl 10.00;  

- Norveç Statoyl 8.56;  

- Türkiyə Türk petrolları 1.75; 

- Azərbaycan ARDNġ 20.00. 

2017-ci il  sentyabrın 14-də Bakıda ölkəmiz üçün tarixi əhəmiyyətli bir hadisə 

baĢ verdi. Azərbaycan 6 ölkənin 11 Ģirkəti ilə 2050-ci ilə qədər "Azəri", "Çıraq" ya-

taqlarının və "GünəĢli" yatağının dərinlikdə yerləĢən hissəsinin birgə iĢlənməsi və 

neft hasilatının pay bölgüsü haqqında düzəliĢ edilib yenidən iĢlənmiĢ saziĢ imzaladı.  

Ölkənin beynəlxalq mövqelərinin siyasi, diplomatik, sosial və daxili təminatina 

investisiyaları ehtiva edən iqtisadi diplomatiyanin fəaliyyət sahəsi isə texniki-konsul-

tativdir. 

Ġqtisadi diplomatik əlaqələrin qurulması üçün nəzərə alına biləcək mühüm 

göstəricilər: 

- Ġqtisadi təhlükəsizliyin səviyyəsi;  

- Demoqrafik göstəricilər;  

- Beynəlxalq iqtisadi hüququn təmin edilmə səviyyəsi;  

- Dünyəvi (beynəlxalq) iqtisadi diplomatik standartlar və s.  

Bütün bu qeyd etdiklərimiz ölkənin iqtisadi diplomatik münasibətlərinin qurul-

masında, yeni tərəfdaĢların və xarici ticari əlaqələrin formalaĢması üçün bir vasitə ro-

lunu oynayır. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАХОВОГО УЧЕТА: МСФО 17 

 «ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ» 

 

После 20 лет разработки 18 мая 2017 года Совет по Международным Стан-

дартам Финансовой Отчетности выпустил новый стандарт страхового учета - 

МСФО 17 «Договоры страхования». 

После глобального финансового кризиса огромное внимание уделялось 

мерам политики, направленным на обеспечение стабильности мировой финансо-

вой системы. Совет по финансовой стабильности (ФСБ) координирует разработ-

ку мер политики для устранения системных рисков и морального риска, свя-

занных с системно значимыми финансовыми институтами. 

Одной из целей, продвигаемых ФСБ, является достижение единого набора 

высококачественных глобальных стандартов бухгалтерского учета и более тес-

ное сотрудничество между Советом по Международным Стандартам Финан-

совой Отчетности и Советом по Стандартам Финансовой Отчетности США. 

Соответственно, высокоприоритетные рабочие потоки СМСФО включали новые 

стандарты учета ожидаемых убытков и завершение последовательного подхода к 

учету договоров страхования. Эти приоритеты завершились выпуском СМСФО 

МСФО 9 «Финансовые инструменты» 24 июля 2014 года с обязательной датой 

вступления в силу 1 января 2018 года и впоследствии МСФО 17 «Договоры стра-

хования» 5 в мае 2017 года, вступающими в силу для годовых отчетных пе-

риодов, начинающихся 1 января или после января 2021 года. 

При условии соблюдения соответствующих процедур одобрения или при-

нятия в юрисдикциях МСФО, компании должны применять Стандарт в отноше-

нии отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты. 

МСФО 17 будет представлять собой значительные изменения в страховом учете, 

требующие от страховщиков пересмотра практики финансовой отчетности. 

Кроме того, многие страховщики будут применять МСФО 9 «Финансовые инс-

трументы одновременно». 

Нынешний стандарт, МСФО 4, позволяет страховым компаниям и на-

циональным и многонациональным страховым группам продолжать использо-

вать национальные стандарты бухгалтерского учета для договоров страхования. 

Эти национальные стандарты отличаются в принципе, применении и резуль-

татах. МСФО 4 позволяет многонациональным гражданам консолидироваться с 

использованием нескольких стандартов бухгалтерского учета в рамках одного и 

того же набора финансовой отчетности. Также многие юрисдикции предписы-

вают различные стандарты бухгалтерского учета для нормативной отчетности. 

Отчетная организация по МСФО должна применять МСФО 17 к заклю-

ченным договорам страхования, и заключенным договорам перестрахования. 

Инвестиционные контракты с функциями дискреционного участия также охва-

тываются Стандартом, если организация также заключает договоры страхо-

вания. МСФО 17 был разработан, чтобы предоставлять более полезную 
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финансовую информацию предполагаемым пользователям путем достижения 

следующих целей: 

- Улучшить глобальную сопоставимость; 

- Актуальность; 

- Сопоставимость с другими отраслями; 

- Прозрачность и понятность. 

Это достигается с помощью следующих ключевых особенностей стандарта: 

- Согласованная модель измерения, «общая модель», для учета всех заклю-

ченных страховых договоров (с упрощением17 для некоторых краткосрочных 

договоров и модификацией для договоров с функциями дискреционного учас-

тия18); 

- Модель измерения применима ко всем предприятиям в группе при кон-

солидации. 

МСФО 17 отражает мнение, что договор страхования сочетает в себе как 

финансовый инструмент, так и договор на обслуживание. Тем не менее, СМСФО 

не сочла целесообразным разделение этих взаимозависимых компонентов и 

требование учета в соответствии с существующими стандартами. Альтернатива 

заключалась в том, чтобы по замыслу обеспечить, чтобы МСФО 17 соответство-

вал требованиям стандартов, таких как МСФО 9 «Финансовые инструменты» и 

МСФО 15 «Признание выручки», и, кроме того, соответствует Концептуальной 

Основе Финансовой Отчетности СМСФО. Например: 

-Оценка по текущей стоимости соответствует требованиям МСФО 9 для 

аналогичных финансовых инструментов; 

-Согласно МСФО 17, прибыль не признается авансом при продаже полиса. 

Прибыль признается в течение периода страхового покрытия и при условии, что 

предприятие выполняет свое обязательство по обеспечению страхового покры-

тия, т.е., когда предприятие освобождается от риска; 

- Если группа договоров является убыточной, что означает, что договорная 

маржа обслуживания была рассчитана как отрицательный, тогда убыток должен 

быть признан немедленно. Это соответствует требованиям МСФО 37 в отноше-

нии обременительных договоров; 

- В настоящее время большинство режимов страхового учета признают 

премии и депозиты в качестве выручки. Согласно МСФО 17, выручка должна 

признаваться в соответствии с принципами МСФО 15. Это означает, что страхо-

вой доход и инвестиционные компоненты премии должны быть дезагрегиро-

ваны, а страховой доход признается, поскольку предприятие выполняет свое 

обязательство по предоставлению страхового покрытия в соответствии со своим 

контрактами.  

МСФО 17 применяется к договорам страхования, а не к страховым органи-

зациям. Поэтому (за некоторыми исключениями) не страховые организации, 

заключающие договоры о характере страхования, также должны учитывать их в 

соответствии с МСФО 17. 

МСФО 17 предоставит более согласованную информацию, позволяющую 

пользователям сравнивать результаты и тенденции с результатами других стра-

ховщиков и отраслей в юрисдикциях МСФО. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЛИЗИНГА В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Идея лизинга далеко не нова. Раскрытие сущности лизинговой сделки 

восходит к временам Аристотеля (IV в. до н.э.). Именно ему принадлежат слова 

«богатство состоит в пользовании, а не в праве собственности», то есть, чтобы 

получить доход, хозяйственнику совсем не обязательно иметь в собственности 

какое-то имущество, достаточно лишь иметь право пользоваться им и в резуль-

тате получить доход [2, с. 7]. Лизинг во многих странах мира широко исполь-

зуется и считается наиболее целесообразным способом организации предпри-

нимательской деятельности. В Азербайджане же, несмотря на определенную ак-

тивность, еще только определяются пути и формы его развития. Однако кризис-

ное состояние экономики, когда многие предприятия не способны вкладывать 

крупные финансовые средства в техническое обновление и интенсификацию 

производства, диктует необходимость значительного повышения роли лизинга, 

позволяющего привлекать большие средства, в том числе и частные инвестиции, 

для развития производственной сферы и поддержания отечественного про-

изводства всех форм собственности и в первую очередь занятого инновацион-

ным предпринимательством.  

Лизинг представляет сложный комплекс организационно-экономических 

отношений, в котором взаимосвязаны отношения владения, пользования и рас-

поряжения, с одной стороны, и модифицированные лизинговой сделкой кредит-

ные, арендные и другие отношения – с другой. Совокупность функций, выпол-

няемых лизингом, позволяет определить его как своеобразный вид предприни-

мательской инвестиционной деятельности [2, с. 15]. В зарубежной финансовой 
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литературе можно встретить различные трактовки данного понятия. Так, Р. 

Брейли и С. Майерс дают следующее определение этого термина: «Соглашение 

об аренде длительностью год или более, предусматривающее серии фиксиро-

ванных выплат, называется лизингом» [8, с. 715]. Эти авторы полагают, что 

финансовым лизингом следует считать аренду, удовлетворяющую следующим 

признакам: 

 - право собственности по лизинговому соглашению передается арендатору 

до окончания срока лизинга;  

- арендатор вправе приобрести имущество по договорной цене по 

окончании срока лизинга; 

- срок аренды составляет не менее 75 % срока предполагаемой экономичес-

кой жизни предмета лизинга; 

- приведенная стоимость лизинговых платежей составляет не менее 90 % 

стоимости имущества.  

По Ван Хорну, «Аренда (Lease) – экономическое использование активов, за 

которое арендатор соглашается платить владельцу, арендодателю периодические 

арендные выплаты» [9, с. 577] . Г. Бирман и С. Шмидт в предисловии к главе 11 

(«Покупка или лизинг») своей книги отмечали: «Под словом «аренда» в этой 

главе мы будем иметь в виду финансовый лизинг, т.е. такую аренду, при которой 

фирма официально обязуется вносить заранее оговоренные платежи в течение 

обусловленного периода времени». Следовательно, по экономической природе 

лизинг выражает систему экономических отношений между партнерами (участ-

никами лизинговой сделки), связанную с передачей имущества во временное 

пользование на основе его приобретения и последующей сдачей в долгосрочную 

аренду на условиях платности и возвратности. Одним из основных условий 

высокой эффективности механизма лизинга является его надежное правовое 

обеспечение. В течение длительного времени именно правовая неопределен-

ность отношений партнеров по лизинговым сделкам сдерживала развитие этого 

прогрессивного метода финансирования производства по обновлению основных 

фондов. Предпринимательская деятельность на рынке лизинговых услуг являет-

ся мощным импульсом изменений форм и методов хозяйствования, техничес-

кого перевооружения сферы производства и обращения, поиска и внедрения раз-

личных видов финансирования инвестиций. Эффективно функционирующий 

рынок лизинговых услуг активизирует использование достижений науки и тех-

ники, что существенно влияет на стабилизацию производства и конкурентоспо-

собность субъектов предпринимательской деятельности.  

Для лизинговых компаний лизинг как новая форма инвестирования имеет 

преимущества, состоящие в получении более высокой прибыли на единицу ка-

питала по сравнению с прибыльностью других видов деятельности. Лизинго-

датель имеет льготное налогообложение не только по уплате налога на прибыль, 

полученную им от реализации договора лизинга, но и по налогу на добавленную 

стоимость при выполнении лизинговых услуг. Наличие амортизационных и 

налоговых льгот для лизингодателя стимулирует заключение взаимовыгодных 

лизинговых соглашений с лизингополучателем, что уменьшает размер лизинго-
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вых платежей и устанавливает удобный для сторон график их выплат. Лизинго-

дателю легче получить кредит в банке и в других кредитных организациях под 

меньший процент, поскольку он обладает материальным обеспечением, умень-

шающим степень риска. При существующем положении кредит в банке можно 

получить, как правило, на короткий срок, а по лизингу – на 2–5 лет. Инвестиции 

в форме имущества, в отличие от денежного кредита, снижают риск невозврата 

средств, так как лизингодатель сохраняет право собственности на переданное в 

лизинг имущество и может использовать его в качестве дополнительного 

обеспечения возвратности кредитных средств. Инвестиции в производственное 

оборудование посредством лизинга гарантируют генерирование дохода, покры-

вающего обязательства по лизингу. Инвестору лизинговой деятельности обеспе-

чивается государственная поддержка в виде инвестиционных и других льгот. 

Для банков и страховых компаний лизинг формирует новый источник доходов в 

виде комиссионных выплат, обеспечивает экономические выгоды за счет отно-

сительной простоты лизинговых операций и лизинговых платежей по сравнению 

с операциями долгосрочного кредитования и т. д. Для производителей техники и 

оборудования лизинг позволяет увеличить: 

- объем реализации, массу прибыли;  

- расширить сеть услуг по гарантийному обслуживанию выпускаемого обо-

рудования, круг потребителей; 

- завоевать новые рынки сбыта производимой продукции;  

- расширить сеть услуг по гарантийному обслуживанию выпускаемого 

оборудования, техники и т. д.  

Сделка для продавца выглядит менее рисковой, так как лизингодатель 

берет на себя риск возврата стоимости имущества через лизинговые платежи. 

Для лизингополучателя преимущества лизинга состоят в следующем. Лизинго-

получатель освобождается от полной единовременной оплаты стоимости иму-

щества, получает в пользование технику и оборудование с определенной отсроч-

кой платежей. Приобрести имущество на условиях лизинга проще, чем исполь-

зовать кредит на его приобретение, так как лизинговое имущество само высту-

пает в качестве залога. Кроме того, можно начать свое дело при малом старто-

вом капитале (при наличии 1/3 или менее средств) или свернуть производство 

продукции, не пользующейся спросом, с возвратом оборудования его собствен-

нику (лизингодателю). Лизингополучатель получает возможность использовать 

больше производственных мощностей, чем при покупке того же актива, по-

скольку временно высвобожденные финансовые ресурсы арендатор может ис-

пользовать на другие цели. По сравнению с другими способами его приобрете-

ния (оплата по факту поставки, покупка с отсрочкой оплаты, банковский кредит 

и т. д.) лизинг имеет ряд существенных преимуществ, заключающихся в равно-

мерном распределении затрат на весь срок действия договора; поддержании 

оптимального соотношения собственного и заемного капитала; выплате лизинго-

вых платежей уже после установки, наладки и пуска оборудования в эксплуата-

цию, то есть из средств, поступающих от реализации продукции, выработанной 

на нем; проведении его ремонта и технологического обслуживания; периоди-

ческого обновления морально стареющего оборудования. На условиях лизинга 
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можно получить объект «под ключ», предоставив осуществление всех формаль-

ностей лизинговой компании, и, благодаря этому, сконцентрировать усилия на 

решении других вопросов. Поскольку лизинговые платежи осуществляются по 

фиксированному графику, лизингополучатель имеет большие возможности ко-

ординировать затраты на финансирование капитальных вложений и поступления 

от реализации выпускаемой продукции, чем это имеет место, например, при 

купле-продаже оборудования [3,с.118]. Предприниматели разрабатывают перс-

пективные планы развития, однако их финансовые возможности могут быть 

ограничены; лизинг позволяет преодолеть эти ограничения и увеличить мобиль-

ность при инвестиционном и финансовом планиро-вании. Если при покупке су-

ществует только альтернатива «не покупать», то при лизинге арендатор имеет 

более широкий выбор, поскольку из разработанных лизинговых договоров с 

различными условиями лизингополучатель может выбрать тот, который наибо-

лее точно отвечает его потребностям и возможностям. Лизинговые платежи, 

уплачиваемые лизингополучателем, учитываются у него в себестоимости изго-

тавливаемой продукции, то есть средства на их уплату формируются до образо-

вания облагаемой налогом из прибыли. Кроме того, лизинг не увеличивает долг 

в балансе лизингополучателя, то есть возможности лизингополучателя по полу-

чению дополнительных займов не снижаются. Немаловажным является то, что 

проводимая в стране государственная политика направлена на поощрение и 

расширение лизинговых операций. Возвратный лизинг дает возможность рефи-

нансировать капитальные вложения с меньшими затратами по сравнению с 

вариантом привлечения банковских ссуд, особенно если платежеспособность 

предприятия ставится под сомнение структурами, осуществляющими кредито-

вание, ввиду неблагоприятного соотношения между его уставным капиталом и 

заемными фондами. Лизинг обеспечивает прибыльность производства при наи-

меньших затратах, что позволяет не только наращивать капитал в процессе пред-

принимательской деятельности, но и эффективно использовать экономические 

ресурсы. Порядок осуществления лизинговых платежей является одним из 

преимуществ лизинговых сделок. В договоре могут быть оптимально учтены 

интересы всех сторон сделки, так как размеры и сроки выплат определяются на 

основе совместного соглашения [5, с. 237]. Однако лизинг имеет и недостатки, 

главный из них – относительная дороговизна предмета лизинга для лизингопо-

лучателя по сравнению с покупкой его за счет собственных или заемных сред-

ств. При заключении договора лизинга стоимость привлекаемого заемного 

капитала будет больше, чем при использовании кредита, так как лизинговая 

компания получает вознаграждение за проведение лизинговой операции. Кроме 

того, на лизингодателя ложится риск морального старения имущества и полу-

чения лизинговых платежей. Хотя лизинговые платежи относят на себестои-

мость продукции и тем самым уменьшают налогооблагаемую прибыль, но те же 

самые платежи, будучи завышенными, способны привести к росту цены товара и 

снизить его конкурентоспособность. Вместе с тем вышеперечисленные недос-

татки, присущие финансовому лизингу, не меняют общей положительной оцен-

ки применения этого эффективного метода инвестирования. В рамках исследо-

вания лизинговым компаниям-участникам было предложено оценить степень 
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влияния негативных факторов, которые в настоящее время препятствуют разви-

тию лизингового сектора.  

Главными факторами, сдерживающими развитие рынка, являются нехватка 

надежных клиентов и ограниченные у многих компаний возможности доступа к 

"длинным" и "дешевым" ресурсам. И все же в современных условиях лизинг 

является дополнением к традиционным источникам средств для удовлетворения 

инвестиционных потребностей предприятий.  
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Hüseynov Novruz, doktorant, 

Əmək və Sosial Problemlər üzrə  

Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi 

 

RĠSK YÖNÜMLÜ YANAġMA ƏSASINDA DÖVLƏT SOSĠAL MÜDAFĠƏ 

FONDUNUN MALĠYYƏ RESURSLARININ ĠDARƏ EDĠLMƏSĠ 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi 

üzrə Strateji Yol Xəritəsi‖-nin 2025-ci ilədək uzunmüddətli baxıĢ hissəsində dəstəklə-

yici və asanlaĢdırıcı dövlət sektorunun Azərbaycanda növbəti onillikdə də iqtisadi yük-

səliĢinə təkan verəcəyi qeyd edilir. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi zamanı siyasət, 

tənzimləmə, dövlət sifariĢləri və dövlət sahibkarlığı fəaliyyəti institusional olaraq bir-

birindən ayrılacaqdır. Ġqtisadiyyatın əsas aparıcı qüvvəsi olmaq əvəzinə, dövlət sektoru 

daha çox aĢağıdakı üç prioritet ilə məĢğul olacaqdır: Azərbaycan vətəndaĢları üçün va-

sitə və imkanların yaradılması; müvafiq makroiqtisadi və tənzimləmə çərçivəsi ilə iqti-

sadi inkiĢafa təkan verilməsi; vergi gəlirlərinin ən rasional Ģəkildə xərclənməsinə 

imkan verən inzibati idarəçiliyin qurulması [1, s.47].  
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 Dövlət maliyyəsinin səmərəli, məsuliyyətli və Ģəffaf idarəedilməsi dayanıqlı 

iqtisadi artımın, əhalinin həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsinin, sosial sferada iqtisa-

diyyatın modernləĢdirilməsinin, ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafının digər strateji məq-

sədlərinə nail olunmasının əsas Ģərtidir. Deməli, sosial-iqtisadi inkiĢafın müəyyənləĢ-

dirilən strateji məqsədləri və vəzifələri, bazar islahatlarının dərinləĢməsi, qloballaĢma 

prosesinin sürətlənməsi, maliyyə risklərinin artması dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi 

sisteminin keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçirilməsini zəruri edir.  

Büdcədənkənar dövlət fondlarının (DSMF), fəaliyyətinin, o cümlədən onların 

büdcə xərclərinin (öhdəliklərinin) səmərəliliyinin yüksəldilməsi maliyyə menecmen-

tinin keyfiyyətindən əhəmiyyətli Ģəkildə asılıdır. Fondun maliyyə səmərəliliyinin artı-

rılmasında məqsəd onun büdcəsinin uzunmüddətli sabitliyini və balanslığını təmin et-

məkdir.  

Maliyyə menecmentinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi büdcədənkənar fondun 

inzibati idarəçiliyinin baĢlıca ünsürüdür. Dövlət orqanlarının iĢinin rəqəmsallaĢdırıl-

ması, dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi səmərəliliyinin yüksəldilməsi, dövlət səviy-

yəsində qərarların qəbul edilməsi proseslərinin təkmilləĢdirilməsi, daxili dövlət nəza-

rətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi riskyönümlü yanaĢma metodikasının tətbiq edil-

məsini və fəal Ģəkildə istifadə edilməsinin tələb edir.  

Dövlət maliyyəsinin səmərəli və məsuliyyətli idarəedilməsi ölkənin dayanıqlı 

inkiĢafının və vətəndaĢların layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi üçün sabit və əl-

veriĢli Ģəraitin yaradılması üzrə istənilən dövlət hakimiyyətinin fəaliyyətinin əsasında 

durur. Çoxsaylı xarici mühit amillərin (qeyri-müəyyən, qabaqcadan müəyyən edilə 

bilməyən amillər) fəaliyyət və təsir miqyasının geniĢləndiyi və dünya iqtisadiyyatının 

qloballaĢdığı Ģəraitdə hər bir ölkənin dövlət maliyyəsinin sabitliyi və dayanıqlığı 

risklərin azaldılmasında və iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində əhəmiyyətli rol 

oynaya bilər. Maliyyə risklərinin düzgün idarəedilməsi bütövlükdə ölkənin, o cümlə-

dən onunla iqtisadi münasibətlərdə olan digər ölkənin maliyyə sisteminin sabitliyinə 

və əlveriĢliliyinə mənfi təsir göstərən təhlükələrdən qorumağa imkan verir.  

 Müasir dövrdə dövlət maliyyəsinin, o cümlədən DSMF-nun maliyyə resursla-

rının səmərəli və məsuliyyətli idarəedilməsini müəyyən edən mühüm aspektlərə aid 

edilir. Birincisi, maliyyə, büdcə - vergi sferasının Ģəffaflığıdır. Bu dövlət idarəetmə 

orqanlarının strukturu və funksiyaları, onlar arasında məsuliyyət bölgüsü, hökumətin 

iqtisadiyyatın fəaliyyətinə təsir xarakteri, büdcə-vergi siyasətinin vəzifələri, dövlət 

sektorunun maliyyə hesabatlılığı və proqnozlaĢdırılan büdcə-vergi göstəriciləri haq-

qında informasiyaların cəmiyyət üçün açıqlığını nəzərdə tutur. Ġkincisi, maliyyə siste-

minin dayanıqlığıdır. Bu o deməkdir ki, ölkənin maliyyə sistemi həm cari, həm  orta 

müddətli dövrdə, hətta strateji aspektdə mümkün kənarlaĢmalara qarĢı dayanıqlı 

olmalı, potensial risklər idarəedilməli, maliyyə nəzarəti sistemi və maliyyə münasi-

bətləri səmərəli olmalıdır. Nəhayət, üçüncüsü, büdcə-maliyyə siyasətinin səmərəli 

(nəticəli) olmasıdır [6, s.169]. Bu resursların bölgüsünün, müəyyənləĢdirilmiĢ məqsəd-

lərə nail olmaq baxımından dövlət hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyət səmərəliliyini, 

nəticələr üzərində məsuliyyəti təmin edən mexanizmləri, həmçinin gələcəkdə maliyyə 

vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyini yüksəltmək məqsədilə monitorinq, qiymətlən-

dirmə və auditdən istifadə edilməsini nəzərdə tutur.  

Dövlət maliyyəsinin səmərəli və məsuliyyətli idarəedilməsi müxtəlif istiqamət-
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lərdə (dövlət sektoru və vergi sisteminin inkiĢafı sahəsində prioritetlərin müəyyən 

edilməsi, makrosəviyyədə büdcə-vergi planlaĢdırıması, büdcə prosesi reqlamentlə-

rinin, o cümlədən proqnozlaĢdırma, planlaĢdırma, monitorinq, hesabatlılıq, audit və s. 

ətraflı iĢlənib hazırlanması, aktivlərin, öhdəliklərin, borclanmanın və s. idarəedilməsi) 

əsaslandırılmıĢ qərarların qəbul edilməsini və onların uğurla həyata keçirilməsini tələb 

edir.   

Son dövrlərdə həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə bu qeyd edilən məsələlər 

xüsusi diqqət yetirilir. Dünyanın əksər ölkələrində dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi 

metodlarının təkmilləĢdirilməsi miqyası xeyli artmıĢdır. Azərbaycanda da dövlət ma-

liyyəsi sahəsində intizamın yüksəldilməsi, maliyyə resurslarının səmərəli bölgüsü və 

idarəedilməsi ilə bağlı əhəmiyyətli iĢlər həyata keçirilmiĢdir. Müasir mərhələdə dövlət 

maliyyəsinin idarəedilməsi səmərəliliyinin yüksəldilməsi maliyyə axınlarının monito-

rinqi, hesabatlılığı, qiymətləndirilməsi və auditi sahəsində yeni yanaĢmaların tətbiqini 

zəruri edir.  

Dövlət büdcəsinin və büdcədən kənar dövlət fondlarının uzunmüddətli dayanıq-

lığının və balanslığının təmin edilməsi, dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi keyfiy-

yətinin yüksəldilməsi sahəsində həyata keçirilən dövlət siyasətinin əsas istiqamət-

lərindən biri dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının fəaliyyətində risk əsaslı yanaĢmanın 

tətbiq edilməsidir. Belə yanaĢma dayanıqlı iqtisadi artım, həyat keyfiyyətinin yüksəl-

dilməsi və milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün sabit maliyyə Ģəraiti yaradır. Ma-

liyyə vəziyyətinin sabitliyinə maliyyə axınlarının dəyiĢkənliyini azaltmaq yolu ilə nail 

olmaq olaq ki, bu da dövlət maliyyəsinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla maliyyə 

risklərinin idarəedilməsi vacibliyini ortaya qoyur.  

Dövlət maliyyəsinin formalaĢması, bölgüsü, istifadəsi və icrası və s. kimi fəaliy-

yəti özündə əks etdirən büdcə prosesi istər-istəməz risklərlə bağlıdır [8, səh.39]. Döv-

lət maliyyəsinin idarəedilməsi səmərəliliyinin yüksəldilməsi dövlət idarəetmə sekto-

rundan maliyyə menecmentinin keyfiyyətinin və dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi 

Ģəffaflığının artırılması, büdcə proseslərinin idarəedilməsində proqram-məqsədli me-

todların tətbiq edilməsi, büdcə xərclərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, dövlət idarə-

çiliyində maliyyə nəzarətinin təkmilləĢdirilməsi və s. kimi vəzifələrin yerinə yetiril-

məsini zəruri edir.  

Büdcə proseslərinə xas risklərin idarəedilməsi sistemi diqqəti faktiki və ehtimal 

edilən çatıĢmazlıqların, büdcə parametrlərinin plan və proqnoz məlumatlardan kənar-

laĢmaların daxili səbəblərinə cəmləĢdirməlidir. Deməli, fiskal dayanıqlıq dərəcəsini və 

büdcə proseslərinin həyata keçirilməsi imkanlarını qiymətləndirilmək üçün büdcə gös-

təricilərinin səmərəliliyinə təsir edən daxili və xarici amillərin müntəzəm monitorinqi 

zəruridir. Kompleks təhlil məqsədilə xarici amillərlə (makroiqtisadi, sosial-demo-

qrafik, siyasi və s.), büdcə prosesləri və təsadüfi amillərlə Ģərtlənən risklərin fərqlən-

dirilməsi məqsəduyğundur.  

Büdcə prosesinin riskləri büdcə axınlarının parametlərinin plan göstəricilərinə, 

büdcə siyasətinin məqsəd və vəzifələrinə yaxud iqtisadiyyatın obyektiv tələbatlarına 

kəmiyyət və keyfiyyətcə uyğun olmaması ehtimalıdır [7]. Belə ehtimal büdcə prose-

sinin təĢkili və həyata keçirilməsi metodologiyasının, metodikasının və texnologiyası-

nın mükəmməl olmaması ilə Ģərtlənir. Belə yanaĢma çərçivəsində büdcə prosesinin 

risk göstəriciləri il ərzində büdcə haqqında qanuna edilən dəyiĢiklik və əlavələrin sayı, 
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büdcənin plan göstəricilərinin icra edilməsi (icra edilməməsi), büdcənin kəsrlə (artıq-

laması ilə) yerinə yetirilməsi ola bilər. Qeyd edilən göstəricilər plan göstəricilərin eti-

barlılığı, onların əsaslılığı, gəlir potensialından istifadə səviyyəsi, büdcə vəsaitlərindən 

istifadənin səmərəliliyi haqqında nəticələr əldə etməyə imkan verir.  

Praktiki fəaliyyətdə risklərin idarəedilməsi onların təsnifatlsaĢdırılması və eyni-

ləĢdirilməsi, kəmiyyət və inteqral qiymətləndirilməsi, idarəetmə, monitorinq metodla-

rının seçilməsi kimi vəzifələri özünə daxil edən mürəkkəb  bir prosesdir. Lakin buna 

baxmayaraq büdcə prosesi risklərinin təhlili təcrübəsində riskləri ranjirləĢdirmək və 

büdcə prosesi üçün daha əhəmiyyətli olanı aĢkar etmək məqsədilə ilk növbədə iki 

təsnifatlaĢdırma kriteriyasını (büdcə prosesinin mərhələləri və risklərin yaradan amil-

lər) özündə birləĢdirən risklər xəritəsi tərtib edilir. Büdcə prosesinin mərhələləri kimi 

büdcə layihəsinin tərtibi və onun icrası götürülür. Bu zaman  büdcə uçotunun hə-yata 

keçirilməsi, büdcə hesabatlarının tərtibi və büdcənin icrası üzərində nəzarət büdcə 

prosesinin müstəqil mərhələləri kimi götürülür. Riskyönümlü yanaĢma nəinki risklərin 

aĢkar edilməsini və qiymətləndirilməsini, həm də onların idarəedilməsi üzrə tədbirlərin 

iĢlənib hazırlanmasını nəzərdə tutur [4]. BaĢqa sözlə desək, rısk dərəcəsinin qiymət-

ləndirilməsi əsasında büdcə - maliyyə nəzarəti  idarəetmədə risk-menecment prinsip-

lərinin tətbiqi yolu ilə büdcə proseslərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə, büdcə və 

sosial siyasət məqsədlərinə nail olmaq üçün məhdud resurslardan istifadənin optimal 

yollarının seçilməsinə, dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi səmərəliliyinin artırılmasına 

imkan verir.   

AraĢdırma göstərir ki, büdcə prosesi risklərinin idarəedilməsi sisteminin forma-

laĢdırılması və təkmilləĢdirilməsi risklərin idarəedilməsi prosesinin təĢkilinin bəzi 

problemləri ilə bağlıdır. Bunlara büdcə prosesi risklərində xarici amillərinin payının 

yüksək olmasını, büdcə prosesi risklərinin mənbələri haqqında informasiyanın məhdud 

olmasını, informasiya sisteminin analitik imkanlarının səviyyəsinin aĢağı olmasını, 

təhlil üçün informasiya bazasının kifayətləndirici olmamasını, informasiya sisteminin 

büdcə uçotu və planlaĢdırılması sistemləri ilə əlaqənin olmamasını, qeyri-rəsmi uçot 

və hesabatın müxtəlif formalarının tətbiq edilməsini, nəticəyə yönəlik büdcələĢdirmə 

təcrübəsinin qənaətbəxĢ olmamasını və s. aid etmək olar.    

Büdcə proseslərinin təĢkilində risklərin müntəzəm monitorinqi və qiymətlən-

dirilməsi dövlət maliyyəsinin səmərəli, məsuliyyətli və Ģəffaf idarəedilməsinə, büdcə 

və sosial siyasət sahəsində səmərəli qərarların həyata keçirilməsinə, büdcə xərclərinin 

səmərəliliyini yüksəltmək üçün məhdud büdcə resurslarından istifadənin optimal yol-

larını seçməyə imkan verir.  

Büdcə proseslərinin təĢkilində, o cümlədən büdcədənkənar fondların maliyyə 

resurslarının formalaĢdırılması və istifadəsində riskyönümlü yanaĢmanın tətbiqinin son 

məqsədi büdcənin sabitliyinə və uzunmüddətli dayanıqlığına nail olmaqdır. Belə ya-

naĢmadan istifadə edilməsi  büdcə sferasının müasir vəziyyətinin dərin və hərtərəfli 

dərk edilməsinə, büdcə risklərinin uçotu və real qiymətləndirilməsi sahəsində mövcud 

olan mütərəqqi təcrübəyə əsaslanaraq həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur. 

Azərbaycan cəmiyyətinin və iqtisadiyyatının müasir vəziyyəti dövlət həyatının 

müxtəlif sferalarında, xüsusilə dövlət maliyyəsi sahəsində idarəetmə vəzifələrinin sə-

mərəli həllinə ciddi tələblər irəli sürür. Maliyyə resurslarının idarəedilməsi səmərə-

liliyinə təsir edən amillərdən biri vahid maliyyə nəzarəti sisteminin olmasıdır. Səmə-
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rəli maliyyə nəzarəti dövlətin iqtisadi - maliyyə dayanıqlığının və sosial sabitliyinin, 

iqtisadi təhlükəsizliyinin, vətəndaĢların rifahının mühüm amillərindən biridir. Nəzarə-

tin məzmunu və təĢkili dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi sisteminin vacib ünsürləridir. 

Deməli, nəzarət istənilən fəaliyyətin ayrılmaz ünsürüdür və büdcə proseslərində nəza-

rət və hesabatın rolu danılmazdır.  

Dövlət maliyyəsinin vəziyyəti bütövlükdə cəmiyyətin iqtisadi və sosial vəziy-

yətinə birbaĢa təsir göstərir. Ona görə də dövlət dövlət vəsaitlərinin formalaĢdırılması 

və istifadəsi ilə birbaĢa bağlı olan proseslərə səmərəli nəzarət etməyə çalıĢır. Dövlət 

maliyyə nəzarətinin əsas vəzifələrindən biri dövlət hakimiyyəti orqanlarını və cəmiy-

yəti dövlət vəsaitlərinin formalaĢması və istifadəsi haqqında etibarlı və əhatəli infor-

masiya ilə təmin etməkdir.  

Ali dövlət maliyyə nəzarəti orqanı təqdim edilən maliyyə hesabatı, maliyyənin 

idarəedilməsinin qanuniliyi və düzgünlüyünün yoxlanması ilə yanaĢı dövlət idarəet-

məsinin səmərəliliyinin, qənaətliliyinin və nəticəliliyinin yoxlanmasına istiqamətlənən 

dövlət vəsaitlərinin xərclənməsi səmərəliliyinin auditini də həyata keçirməlidir. Səmə-

rəliliyin auditinə yalnız maliyyə əməliyyatları deyil, bütövlükdə idarəetmə fəaliyyəti 

daxildir [10]. Perspektivdə inteqral strateji səmərəlilik baxımından dövlət vəsait-

lərindən istifadənin qiymətləndirilməsi və idarəedilməsi sisteminin təkmilləĢdirilməsi-

nin mühüm ünsürü səmərəliliyin auditi olmalıdır.  

Dövlət nəzarəti sistemində səmərəliliyin auditinin inkiĢafı dövlət maliyyə nəza-

rətinin nəticəliliyinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi, dövlət vəsaitlərindən istifadə 

edən hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinin əhəmiyyətli Ģəkildə yaxĢılaĢdırılması, büd-

cə vəsaitlərindən istifadə edən təĢkilatların fəaliyyətində Ģəffaflığın gücləndirilməsi 

zəruriliyi və s. əlaqədar olaraq ölkənin nəzarət orqanlarının strateji vəzifəsinə çevril-

məlidir.  

Risklərin təsnifatında maliyyə riski fərqləndirilir. Maliyyə riskləri sistemində 

büdcə riskinə dövlətin funksiya və vəzifələrinin yerinə yetirilməsinin maliyyə təminatı 

üçün nəzərdə tutulan pul vəsaitləri fondunun yaradılması və istifadəsi forması kimi 

baxılır. Bu gün ölkənin müasir büdcə prosesində, büdcənin planlaĢdırılması və icra 

edilməsi mərhələlərində büdcə riski anlayıĢından istifadə edilmir. Bu anlayıĢın mahiy-

yətinə dair ayrı-ayrı müəlliflərin müəyyən fikirlərinin olmasına baxmayaraq büdcə 

riskinin tətbiqi və qiymətləndirilməsi sahəsindəki problemlər elmi tədqiqatlarda özü-

nün  inkiĢafını və adekvat əksini tapmamıĢdır. Bununla yanaĢı plan və faktiki büdcə 

göstəricilərinin üst-üstə düĢməməsi büdcə riskinin mövcudluğu, büdcə prosesində 

onun uçotu, ölçülməsi və strukturlaĢdırılması imkanları haqqında fikirləĢməyə əsas 

verir. 

Risklərin müasir sisteminə əsaslanaraq büdcə risklərinin əsas növlərinə büdcə 

sferasından kənar yaranan (xarici mühit, inflyasiya, nəzarətin diskretlilik, ödəmə qabi-

liyyətliyin zəifləməsi və s.), büdcə sisteminin (daxiolma və ödəmələrin ahəngdarlığı, 

büdcə gəlirlərinin strukturu, büdcənin qeyri-tarazlığı, xarici mənbələrdən asılılıq və s. 

riskləri) və təsadüfi (yanlıĢlıq, obyektiv olaraq qabaqcadan müəyyən edilə bilməyən 

vəziyyət, iqtisadi böhran, büdcənin inkiĢafı və s. riskləri) riskləri aid etmək olar. Büdcə 

risklərinin qiymətləndirilməsi metodlarının tətbiqi və mənfi amillərin təsirinin qarĢısı-

nın alınması üzrə tədbirlərin iĢlənib hazırlanması büdcə prosesinin, o cümlədən risk 

dərəcəsinin qiymətləndirilməsi əsasında dövlət maliyyəsinin  idarəedilməsinin ayrıl-
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maz hissəsi olmalıdır.  

Qeyd edilənlərdən göründüyü kimi, müasir dövrdə dövlət maliyyəsinin idarəedil-

məsi keyfiyyətinin yüksəldilməsi, büdcə riskləri, risk əsaslı nəzarət və audit sisteminin 

formalaĢdırılması problemlərinin aktuallığı əhəmiyyətli Ģəkildə artmıĢdır.Bunu ―2018–

2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasinda rəqəmsal ödəniĢlərin geniĢləndirilməsi 

üzrə dövlət proqraminın‖ qəbul edilməsi bir daha sübut edir. Həmin proqramda prio-

ritet istiqamətlərindən biri kimi sosial müdafiə sisteminin gücləndirilməsi üçün qeyri-

formal məĢğulluğun azaldılması qəbul edilmiĢdir. Burada həyata keçirilən tədbirlər 

içərisində risk əsaslı audit mexanizmlərinin yaradılması imkanlarının nəzərdən ke-

çirilməsi də yer alınmıĢdır [2, səh.34]. Bu da perspektivdə sosial müdafiə tədbirlərinin 

ünvanlılığının və səmərəliliyinin artırılması üçün əsas risk göstəricilərinin monitorinqi 

və təhlili sisteminin qurulmasında, risklərə nəzarət sistemlərinin təkmilləĢdirilməsində 

mühüm rol oynayacaqdır.    
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ĠNSAN KAPĠTALININ ĠNKĠġAFI VƏ TƏHSĠL 

  

Ġnsan kapitalı - Ģəxsin gələcəkdə peĢə fəaliyyəti zamanı gəlir gətirə biləcək iste-

dad və qabiliyyətlərinə qoyulan sərmayələrdir. Elmə həvəsi olan Ģəxs təhsilini davam 

etdirməli, ona sərmayə yatırmalıdır. Hətta onun hər hansı bir kitaba sərf etdiyi maliyyə 

də insan kapitalına yönəldilən sərmayədir. Adətən insan kapitalı dedikdə, insana sərf 

edilən investisiya baĢa düĢülür. Sonralar bu anlayıĢ insanın istehlak xərcləri - insanın 

ailəsinə çəkilən xərc, təhsil, səhiyyə xərcləri, mədəni tələbləri, eyni zamanda, dövlətin 

də xərclərini də ehtiva etməyə baĢladı. Bu gün hamının diqqətini çəkən məsələlərdən 

biri də insan kapitalının necə qazanılmasıdır. Ġnsan kapitalı üçün sərmayələr illərlə 

qoyulur və qazanılır. Nəticədə həmin yığılan sərmayələr  gələcəkdə gəlir gətirmək 

fəaliyyətinə malik olmaqla, insanda peĢə vərdiĢlərinin, texnika ilə davranmaq bacarıq-

larının yaranmasına səbəb olur. Beləliklə də, bu gün o  peĢə vərdiĢ və bacarıqları 

sayəsində toplanılan, qazanılan sərmayələr gələcəkdə insan kapitalının yaranmasına, 

formalaĢmasına çevrilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, insan kapitalının inkiĢafına 

dövlətin qayğısı çox vacibdir. Necə ki, respublikamızda neft sənayesindən gələn gəlir-

lərin insan kapitalına yönəldilməsi prosesi baĢ verməkdədir. Bu da o deməkdir ki, bu 

gün qazanılan insan kapitalı dövlətimizin gənclərinin gələcək peĢə fəaliyyətlərində 

istifadə olunacaqdır. Ümumiyyətlə, insan kapitalının qazanılması vacib olan ən dəyərli 

nailiyyətdir. Çünki bu gün düzgün istiqamətləndirilmiĢ bu proses və ölkəmizdə həyata 

keçirilən sosial-iqtisadi proseslər hər bir Azərbaycan vətəndaĢının rifahının yüksəldil-

məsinə yönəldilib [1].  

Ġnsan kapitalı konsepsiyası müstəqil olaraq XX əsrin II yarısında qərb iqtisadi 

fikrində formalaĢmağa baĢlamıĢdır. Lakin onun təĢəkkül tapması prosesi klassik siyasi 

iqtisadçıların, V.Petti, A.Smit, C.Mill, K.Marksın əsərlərində özünü göstərmisdir. On-

lar əsaslandırırdılar ki, cəmiyyətin bütün sferalarında baĢ verən keyfiyyət dəyiĢik-

likləri ilə yanaĢı, fərdin (insanın) da iqtisadiyyatda və bütövlükdə, cəmiyyətdə rolu və 

yeri dəyiĢir və ictimai əməyin məhsuldarlığı və nəticəliliyi fərdi təsərrüfat subyekt-

lərinin keyfiyyət xüsusiyyətlərindən, onların istehsal proseslərinə nə dərəcədə cəlb 

edilməsi, iĢtirakı imkanlarından asılı olur [3, s.58]. Ġnsan kapitalının müasir konsep-

siyalarının inkiĢafı XX əsrin II yarısında Qərb iqtisadi fikrinin inkiĢafı ilə sıx bağlıdır. 

Bu konsepsiyaların meydana gəlməsi, cəmiyyətin inkiĢaf qanunauyğunluğunun nəti-

cələrindən biridir. Ġnsan kapitalının müasir nəzəriyyələri üzrə əsas iĢlər amerikalı iqti-

sadçılar T.Sults və H.Bekkerin adı ilə bağlıdır. Ġnsan kapitalı ideyasının məĢhurlaĢ-

masında isə T.Sultsun əməyi xüsusi olmuĢdur. 1958-ci ildə nəĢr etdirdiyi «Ali iqtisadi 

təhsil və iqtisadi inkiĢafda onun rolu» əsərində T.Sults təhsili insan kapitalının əsas 

tərkib komponenti kimi nəzərdən keçirmiĢdir. 1960-ci ildə nəĢr etdirdiyi «Təhsil kapi-

talının yaradılması» adlı məqaləsində təhsil xərcləri də daxil olmaqla isçi qüvvəsinin 

dəyərinin qiymətləndirilməsi nəzərdən keçirilmiĢdir. O, insan kapitalını «gələcək əmək 

haqqının və ya tələbatların təmin edilməsinin mənbələrindən biri olaraq nəzərdən ke-

çirməklə, ona kapital forması kimi yanaĢmıĢdır»  [3, s.62]. 

Ġnsan kapitalının formalaĢmasına zəmin yaradan mühüm amillərdən biri də 
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təhsildir. Təhsil insanın nəinki sosial-iqtisadi, mədəni inkiĢafa nail olunmasında, həm-

çinin milli təhlükəsizliyin təmin edilməsində, cəmiyyətin gələcək inkiĢaf perspek-

tivlərinin müəyyənləĢdirilməsi və proqnozlaĢdırılmasında mühüm yer tutan fəaliyyət 

sahəsidir [6].  C. Dyui yazırdı ki, ―ən geniĢ anlamda təhsil həyatın sosial davamı üçün 

bir vasitədir‖ [7, səh. 2]. O qeyd edirdi ki, ―sosial qrupun hər bir üzvünün doğuluĢu və 

ölümünün qaçılmazlığı‖ təhsili labüd edir, zira bu bioloji dövriliyə baxmayaraq, ―qru-

pun həyatı davam etməlidir.‖ [3, səh. 3]. Uzun illərin təcrübəsi göstərir ki, elm və təh-

sil hər bir dövlətin davamlı sosial-iqtisadi və mədəni yüksəliĢində mühüm rol oynayır. 

Təsadüfi deyildir ki, yeni dövrün tələblərinə cavab verən fəal maarifçilik kursunun 

həyata keçirilməsi, mütərəqqi yeniliklərin tətbiq olunması yolu ilə milli təhsil sistemi-

nin müasirləĢdirilməsi, Azərbaycanda reallaĢdırılan dövlət siyasətinin ayrılmaz tərkib 

hissəsinə çevrilmiĢdir. Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın davamlı inkiĢa-

fının yeganə yolunu məhz yüksək təhsildə, xalqın maariflənməsində görmüĢ, elmin, 

təhsilin inkiĢafına milli dövlət quruculuğu prosesinin zəruri əsası kimi yanaĢmıĢ, xal-

qın intellektual səviyyəsinin yüksəlməsini vacib vəzifələrdən biri hesab etmiĢdir. El-

min, təhsilin inkiĢafı, milli-mənəvi dəyərlərə həssas münasibət müstəqil Azərbaycan 

Respublikasına rəhbərliyi dövründə də Ulu Öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətinin əsas 

leytmotivini təĢkil etmiĢdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin "Azərbaycan Respub-

likasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında" 

(30 mart 1998), "Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat Proqramı" (15 

iyun 1999), "Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləĢdirilməsi haq-

qında" (13 iyun 2003), "Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin maddi-

texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında" (4 oktyabr 2002) imzaladığı sərən-

camı və digər sənədlər təhsil sisteminin müasirləĢdirilməsi baxımından böyük əhə-

miyyətə malikdir [2]. 

Ölkə rəhbərliyinin bugünkü dünyanın tələblərinə cavab verən kadr hazırlığına 

xüsusi diqqətlə yanaĢması da respublikada demokratik ölkələrin zəngin təcrübəsinə 

əsaslanan mükəmməl, çevik və mütərəqqi dövlət idarəçilik sistemi formalaĢdırmaq 

niyyətindən irəli gəlir [2]. 

Respublikamızda insan kapitalının formalaĢdırılması və onun səmərəli idarə 

olunması yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi həmiĢə dövlət tərəfindən dəstəklənmiĢdir. 

Belə ki, ―Təhsil haqqında‖, ―Elm haqqında‖ qanunlarda, ―Azərbaycan 2020: gələcəyə 

baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasında, ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə 

Dövlət Strategiyası‖nda insan kapitalının formalaĢması və inkiĢafına xüsusi diqqət 

verilməsi dediklərimizə əyani sübutdur. Ölkədə həyata keçirilən ardıcıl və sistemli 

islahatların tərkib hissəsi kimi insan kapitalının inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində sis-

temli islahatlar aparılır, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ―elm-təhsil-istehsal‖ prin-

sipi ön plana çəkilir [4]. 

Ġnsan kapitalı formalaĢmasının strateji əhəmiyyət daĢıdığını nəzərə alaraq əmək 

bazarının tələblərinə uyğun məktəbəqədər ümumi ibtidai, ümumi əsas və ümumi orta 

məktəblərdə, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsilin keyfiyyətinin yüksəl-

dilməsi üçün müasir texnologiyalar tətbiq edilməli və texniki təminat yaxĢılaĢdırılmalı, 

təhsil müəssisələrinə investisiya ayrılması artırılmalıdır. Ona görə də Strateji Yol Xəri-

təsində insan kapitalının keyfiyyəti iqtisadi artım amillərindən biri kimi ön plana çəki-

lir və göstərilir ki, ―Dünya Ġqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabət Qabiliyyətlilik Hesa-
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batına (2016) əsasən Azərbaycan 144 ölkə arasında ali təhsilə cəlb olunma üzrə 94, 

iĢçi heyətinin təlimi üzrə 82, ibtidai təhsilin keyfiyyət göstəricisi üzrə isə 81-ci yer-

dədir. Bu baxımdan, məhsuldarlıq - əsaslı inkiĢaf modelinə keçid çağırıĢları fonunda 

ən mühüm təkmilləĢdirmə istiqamətlərindən biri də insan kapitalının hazırlanması pro-

sesinin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsidir‖ [4]. AraĢdırmalar və ali təhsil müəssi-

sələrinin təcrübələri göstərir ki, aĢağıdakı amillər təhsilin səviyyəsinə birbaĢa təsir 

edir: innovativ təlim metodlarından və texnologiyalarından istifadə olunmaması, təhsi-

lin keyfiyyəti və Ģəffaflıq tələbatına cavab verməməsi, təhsil infrastrukturunun tələbata 

uyğun olmaması, bir sıra universitetlərdə təhsilin nəticələrə görə cavabdehlik və idarə-

etmə mexanizminin qurulmaması, bəzi universitetlərdə informasiya, fənn proqramları, 

dərslik və dərs vəsaitləri elmi-metodiki təminatın səviyyəsi müasir tələblərə cavab 

verməməsi, özəl universitet məzunlarının iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində iĢlə tə-

minatının zəif olması, bəzi təhsil müəssisələrində təhsilverənlərin əmək haqqının təh-

silin nəticə və keyfiyyətinə uyğun aparılmaması, əksər iĢəgötürənlərin əmək bazarının 

tələbatına uyğun təhsil müəssisəsi ilə əməkdaĢlıq etməməsi və s. 

Göstərilənlərlə yanaĢı, elə təhsil müəssisələri vardır ki, orada insan kapitalının 

formalaĢması beynəlxalq standartlara uyğunlaĢdırılır, rəqabətqabiliyyətli, keyfiyyətli 

təhsil sistemi qurulmuĢ, müsbət meyllər ölkədə və dünya təhsil sistemində rəğbət do-

ğurmuĢdur. Belə ali təhsil müəssisələrindən biri 1993-cü ilin mart ayında təsis edilmiĢ 

Bakı Biznes Universitetidir. Universitetdə 10 ixtisas üzrə bakalavriat (mühasibat uçotu 

və audit, menecment, marketinq, iqtisadiyyat, sənayenin təĢkili və idarə olunması, 

biznesin idarə edilməsi, dövlət və bələdiyyə idarəetməsi, maliyyə, dünya iqtisadiyyatı, 

tərcümə (ingilis dili), 8 ixtisas üzrə magistratura (dünya iqtisadiyyatı, maliyyə, mü-

hasibat uçotu və audit, dövlət və bələdiyyə idarəetməsi, menecment, biznesin idarə 

edilməsi (MBA proqramı üzrə), marketinq, iqtisadiyyat), 3 ixtisas üzrə doktorantura 

(ümumi iqtisadiyyat, mühasibat uçotu, sahə iqtisadiyyatı) istiqamətində kadrlar hazır-

lanır.  Bakı Biznes Universitetində düzgün qurulmuĢ təhsil strategiyası əsasında qeyd 

edəcəyimiz müsbət meyllər əmələ gəlib: universitetdə səriĢtəli təhsilverənlər formalaĢ-

mıĢ, təhsilverənlərin peĢəkarlığının artırılması üçün yeni metodların təlimi sistemləĢ-

dirilmiĢdir. Universitetdə təhsil nəticələrinə görə cavabdehlik, nəzarət və səmərəli 

idarəetmə mexanizmlər, nəticəyönümlü, keyfiyyətli və Ģəffaf təhsil sistemi, müasir 

metodlara uyğun təhsil infrastrukturu qurulmuĢ, təhsil sistemində qabaqcıl ölkələrlə 

inteqrasiya yaradılmıĢdır. Müasir informasiya, proqram, dərslik, dərs vəsaitləri və di-

gər elmi-metodiki təminat yaxĢılaĢdırılmıĢ, tələblərə uyğunlaĢdırılmıĢdır və hazırda 

innovativ təlim metodlarından və texnologiyalarından geniĢ istifadə edilir. Kadr 

potensialını yaxĢılaĢdırmaq üçün tələbələrin, magistrların və doktorantların xaricdə 

təhsili həyata keçirilir. Bakı Biznes Universitetində təhsilalanın öyrənməsi və inkiĢa-

fında həlledici rolunu nəzərə alaraq müəllimin ixtisas səviyyəsinə uyğun fəaliyyətinin 

nəticələrinə və keyfiyyətinə müvafiq qaydalarla onların əmək haqlarının diferensial-

laĢdırılması həyata keçirilmiĢdir. Məhz onun nəticəsidir ki, Dövlət Ġmtahan Mərkəzi 

tərəfindən keçirilən dövlət qulluğuna iĢə qəbul üzrə imtahanda ümumilikdə 65 ali 

təhsil müəssisələrinin məzunları iĢtirak etmiĢdir. Bakı Biznes Universitetinin məzun-

ları dövlət qulluğuna qəbul olan universitetlər arasında 8-ci, özəl universitetlər ara-

sında isə birinci yer tutmuĢdur. Bu, universitetdə təhsilin keyfiyyətinə və insan kapi-

talının formalaĢmasına diqqəti xarakterizə edə bilər [4].  
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Ġnsan kapitalının formalaĢmasında da insan kapitalı birmənalı Ģəkildə rol oynayır. 

Ġqtisadiyyatın inkiĢafında insanın rolu daha düzgün baĢa düĢüldükcə, onun tədqiq 

edilib öyrənilməsi zərurəti də get-gedə daha anlamlı olmuĢ, həmçinin bu sahədə apa-

rılan tədqiqatların əhatə dairəsi və intensivliyi artmıĢdır. Bu baxımdan son illər insan 

inkiĢafı ilə bağlı tədqiqatların aparılması daha da geniĢlənmiĢdir. Belə ki, baĢ verən 

köklü iqtisadi-siyasi dəyiĢikliklər Ģəraitində insan kapitalının inkiĢaf etdirilməsi və bu 

kapitaldan səmərəli istifadə edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki burada məq-

səd sosial proseslərin inkiĢafına təsir edən amilləri aĢkara çıxarmaq, meydana çıxa 

bilən və mümkün olan bütün sosial nəticələrin dövlət səviyyəsində həll edilməsi 

vəziyyətini qiymətləndirən prosesin inkiĢaf meyllərinə fəal təsir göstərməkdən ibarət-

dir. BaĢqa sözlə desək, insan kapitalının inkiĢafı və ondan səmərəli istifadə olunması 

dövlətin fəal siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birini təĢkil edir [5, s.5]. Ġnsan 

kapitalı istehsal prosesinin əsas hərəkətverici amilidir, ictimai təkrar istehsal isə geniĢ, 

xalq təsərrüfatı nöqteyi-nəzərindən məhsul istehsalının yenidən baĢlanılması və bu 

kapitalın özünün təkrar istehsalıdır. Bu cəhətlər iqtisadçı-nəzəriyyəçilərin daim diqqə-

tini cəlb etmiĢdir. A.Smit yazırdı ki, ―faydalı iĢ istehsalının artımı hər Ģeydən əvvəl 

iĢçinin çevikliyinin və bacarığının yüksəldilməsindən, ondan sonra isə iĢlətdiyi maĢın 

və alətlərin təkmilləĢdirilməsindən asılıdır‖. Adətən, ―insan kapitalı‖ ancaq qazanılmıĢ 

vərdiĢ və biliyin əsasında təyin edilir və ölçülür, halbuki insanın təbii xüsusiyyətlərini 

və xarakteristikalarını birləĢdirən insan kapitalının daha geniĢ anlayıĢı müxtəlif dərk 

edilməmiĢ vərdiĢ və digər xüsusiyyətlərin rifahın yaradılmasında necə iĢtirak etdiyini 

daha adekvat göstərir və tədrisi də daxil etməklə ətraf mühitin təsiri altında öz Ģəklini 

dəyiĢə bilər. Ġnsan kapitalı xüsusilə mədəni mühitdə inkiĢaf edir [5, s.8]. Ġnsan kapitalı 

öz təbiətinə görə müxtəlifdir. VərdiĢ və kompetensiya müxtəlif hadisə və vəziyyətlər 

üçün ümumi (məsələn, oxumaq, yazmaq və danıĢmaq qabiliyyəti) yaxud yüksək 

spesifikli və qismən yararlı ola bilər. Lundvall və Cohnson (1994) biliyi dörd kateqo-

riya üzrə təsnifləĢdirirlər: 

1. Bilmək - nə: biliklərə faktlar aiddir. 

2. Bilmək - nə üçün: biliklərə təbiətin prinsipləri və qanunları, insan Ģüuru və 

cəmiyyət aiddir. 

3. Bilmək - necə: vərdiĢlərə aiddir (yəni, bacarıqla nə isə etmək). 

4. Bilmək - kim: sosial qabiliyyətə müxtəlif insan tipləri ilə qarĢılıqlı təsir və 

əməkdaĢlıq aiddir [5, s.28]. 

Prezident Ġlham Əliyevin milli təhsil sisteminin müasirləĢdirilməsi, bu sahədə 

mütərəqqi Qərb təcrübəsinin mənimsənilərək tətbiqi,  eyni zamanda, tarixən formalaĢ-

mıĢ ənənələrin qorunub saxlanılması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər bugünkü 

uğurlarımızın əsasını təĢkil edir. Azərbaycan xalqının nicat yerinə çevrilmiĢ Heydər 

Əliyevin siyasi kursu bu gün də inamla davam etdirilir. Dövlət baĢçısı cənab Ġlham 

Əliyev milli intibaha və yüksəliĢə hesablanmıĢ fəal maarifçilik missiyası həyata keçi-

rir. Ölkə baĢçısının rəhbərliyi altında həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər təkcə sosial-iqti-

sadi inkiĢafa deyil, həm də elmi-intellektual tərəqqiyə, təhsildə dövrün tələbi ilə uzla-

Ģan elm və təhsil islahatlarının həyata keçirilməsinə, insan kapitalının möhkəmləndiril-

məsinə, elmtutumlu texnologiyaların inkiĢafına yönəlmiĢdir.  

2008-ci il sentyabr ayının 12-də Prezident Ġlham Əliyev elmin və təhsilin 

inkiĢafına xidmət edən daha bir mühüm sənəd imzalamıĢdır. Dövlət baĢçısının "Aspi-
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rantlara, ali, orta ixtisas və peĢə məktəblərinin və peĢə liseylərinin tələbələrinə və 

Ģagirdlərinə verilən təqaüdlərin artırılması haqqında" sərəncamı yetiĢməkdə olan gənc 

nəslin intellektual potensialını yüksəltmək, onların elmə olan marağını daha da güc-

ləndirmək məqsədi daĢıyır [2, s.5].  
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SIĞORTA QANUNVERĠCĠLĠYĠ VƏ  SIĞORTA FƏALĠYYƏTĠNĠ 

TƏNZĠMLƏYƏN NORMATĠV HÜQUQĠ AKTLAR 
 

Sığorta sahəsində münasibətlər «Sığorta haqqında» Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktları və beynəlxalq 

müqavilələri, habelə Maliyyə Nazirliyinin normativ hüquqi aktları ilə tənzimlənir. 

«Sığorta haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu sığorta iĢinin inkiĢaf et-

dirilməsinə və etibarlı Ģəkildə həyata keçirilməsinə, sığortalıların hüquq və məna-

felərinin qorunmasına yönəldilir, sığortaçıların maliyyə sabitliyinin təmin edilməsini, 

sığorta sahəsində fiziki və hüquqi Ģəxslərin peĢəkar fəaliyyəti (ekspert, aktual, 

agentlik, broker və produktor fəaliyyətini) göstərmələrini tənzimləyir, sığorta sa-

həsində dövlətin səlahiyyətlərini müəyyən edir. «Sığorta haqqında» Qanunla sığorta 

təĢkilatlarının təĢkilati əsasları, yəni sığortaçı kimi fəaliyyət göstərməsi üçün tələb olu-

nan Ģərtlər və tələblər, sığorta bazarının digər peĢəkar iĢtirakçılarının fəaliyyətinin 

ümumi əsasları, sığorta müqaviləsinin bağlanması, müqavilədən irəli gələn münasibət-

lərin tənzimlənməsi qaydaları, sığortaçıların və sığortalıların hüquq və vəzifələri, 

sığortaçının maliyyə  sığorta qanunvericiliyi və sığorta fəaliyyətini tənzimləyən digər 

normativ hüquqi aktlar sabitliyinin əsasları, habelə sığorta fəaliyyətinə dövlət nəzarə-

tinin forma və prinsipləri müəyyənləĢdirilmiĢdir. «Sığorta haqqında» Qanun sığorta 
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iĢinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi, sığorta fəaliyyəti ilə bağlı münasibətlərin 

tənzimlənməsi vasitəsi kimi sığortanın bazar infrastrukturunun iqtisadi əhəmiyyətli 

sahələrindən biri kimi formalaĢmasında önəmli yer tutur. Sığorta müqavilələrindən irə-

li gələn münasibətlərin tənzimlənməsi üçün həmçinin Azərbaycan Respublikasının 

Mülki Məcəlləsinin 50-ci (Sığorta) fəslində geniĢ müddəalar nəzərdə tutulmuĢdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən sığortanın zəruri hesab edilən 

müəyyən növləri icbari qaydada həyata keçirilə bilər və belə icbari sığortaların 

aparılması Azərbaycan Respublikasının müvafiq icbari sığorta qanunları ilə nəzərdə 

tutulmalıdır. Ġcbari sığorta müqavilələrindən irəli gələn münasibətlər müvafiq icbari 

sığorta qanunları ilə tənzimlənir. Hazırda Azərbaycanda aĢağıdakı qanunlar əsasında 

icbari qaydada 8 sığorta həyata keçirilir:  

- «Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu haqqında» 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Maddə 24 - Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi deputatlarının icbari sığortasını nəzərdə tutur.);  

- «Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliy-

yətinin icbari sığortası haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu (31 may 1996-

cı il);  

- «Əhaliyə tibbi yardımın göstərilməsi, virusologiya məsələləri üzrə elmi tədqi-

qatların aparılması və virus preparatlarının istehsalı ilə məĢğul olan iĢçilərin öz xid-

məti vəzifəlinin yerinə yetirilməsi zamanı insanın immunçatıĢmazlığı virusunun törət-

diyi xəstəliyə (AĠDS) tutulma, habelə bununla əlaqədar baĢ vermiĢ əlillik və ölüm ha-

disələrinin dövlət icbari sığortası qaydaları haqqında» əsasnamənin Sığorta qanun-

vericiliyi və sığorta fəaliyyətini tənzimləyən digər normativ hüquqi aktlar təsdiq edil-

məsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (25 aprel 1997-ci il);  

- «Hərbi qulluqçuların dövlət icbari Ģəxsi sığortası haqqında» Azərbaycan Res-

publikasının Qanunu (20 may 1997-ci il);  

- «Məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları iĢçilərinin dövlət icbari Ģəxsi sığortası 

haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu (05 oktyabr 1999-cu il);  

- «Ġcbari ekoloji sığorta haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu (12 mart 

2002-ci il);  

- «Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında» Azərbaycan Respublika-

sının Qanunu (30 aprel 2002-ci il);  

- «SərniĢinlərin icbari sığortası haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(17 iyun 2003-cü il). 

 Qeyd etmək lazımdır ki, «Sığorta haqqında» Qanunun tələblərinə müvafiq ola-

raq sığorta bazarının peĢəkar iĢtirakçılarının fəaliyyətini, sığorta ehtiyatlarının yaradıl-

ması və ayırmaların hesablanması, həyat sığortası üzrə riyazi ehtiyatların hesablanma-

sı qaydasını tənzimləyən normativ hüquqi aktlar da qəbul edilmiĢdir. Azərbaycan 

Respublikasının sığorta qanunvericiliyi əsas etibarilə aĢağıdakı normativ hüquqi akt-

lardan ibarətdir:  

- «Qeyri-həyat sığortası növləri üzrə sığorta ehtiyatlarının yaradılması və ayır-

maların hesablanması Qaydaları» - Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərə-

findən 20.12.1999-cu il tarixdə qeydiyyata alınmıĢdır (qeydiyyat № 200);  

- «Azərbaycan Respublikasında sığorta və təkrar sığorta brokerlərinin fəaliyyət 

Qaydaları»-Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında  Dövlət Sığorta Nəza-
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rətinin 15.08.2000 Sığorta qanunvericiliyi və sığorta fəaliyyətini tənzimləyən digər 

digər normativ hüquqi aktlar tərəfindən 18.08.2000-ci il tarixdə qeydiyyata alınmıĢdır 

(qeydiyyat Ns 1930);  

- «Aktlar və sığorta ekspertinin fəaliyyət göstərməsi Qaydası» - Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Sığorta Nəzarətinin 15.08.2000-ci il 

tarixli A-43 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiĢ və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 

Nazirliyi tərəfindən 18.08.2000-ci il tarixdə qeydiyyata alınmıĢdır (Qeydiyyat lYe 

1931);  

- Azərbaycan Respublikasında sığorta agentlərinin fəaliyyət Qaydaları»-Azər-

baycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Sığorta Nəzarətinin 

29.09.2000-ci il tarixli A-45 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiĢ və Azərbaycan Respubli-

kası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 15.10.2000-ci il tarixdə qeydiyyata alınmıĢdır 

(Qeydiyyat JVQ 2077). 

Sığortaçıların fəaliyyət göstərməsi üçün tələb olunan ilkin Ģərtlərdən biri sığor-

taçının sığortalılar qarĢısında öhdəliklərinə təminat verə biləcək məbləğdə nizamnamə 

kapitalına malik olmasıdır. Nizamnamə kapitalı sığortaçının maliyyə sabitliyi və 

ödəmə qabiliyyətini təmin edən ən əhəmiyyətli Ģərtlərdəndir. Mövcud qanunvericilik 

sığortaçıların və təkrar sığortaçıların nizamnamə kapitalının minimum məbləğinin 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilməsini nəzərdə 

tutur. Sığorta təĢkilatının sığortaçı kimi fəaliyyətə baĢlamasının digər vacib Ģərt-

lərindən biri də onun sığorta fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) almasıdır. Sığorta 

fəaliyyətinin lisenziyalaĢdırılması Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 

sentyabr tarixli, 782 67 Sığorta qanunvericiliyi və sığorta fəaliyyətini tənzimləyən 

digər digər normativ hüquqi aktlar nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ «Azərbaycan 

Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında 

Qaydalar» və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 7 noyabr 

tarixli, 174 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiĢ «Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən 

asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə ġərtlər»in 17-ci 

bəndi əsasında tənzimlənir. Sığorta təĢkilatlarına sığorta fəaliyyətinə lisenziyanın 

verilməsi Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir və 

qeyd olunan normativ aktlara əsasən sığorta təĢkilatları lisenziya almaq üçün aĢağıdakı 

sənədləri Maliyyə Nazirliyinə təqdim etməlidirlər:  

1. Lisenziya almaq üçün ərizə. Ərizədə aĢağıdakılar öz əksini tapmalıdır:  

- hüquqi Ģəxsin adı, təĢkilati-hüquqi forması, hüquqi və fəaliyyət göstərdiyi 

ünvanı, filiallar barədə məlumat (əgər nəzərdə tutulmuĢdursa), hesablaĢma hesabının 

(hesablarının) nömrəsi və bankın adı, fəaliyyət aparılacaq sığorta növləri;  

2. Müəssisənin təsis sənədlərinin surəti;  

3. Müəssisənin dövlət qeydiyyatı haqqında Ģəhadətnamənin surəti;  

4. Müəssisənin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq 

sənədin surəti; 

 5. Ərizəçinin fəaliyyət aparacağı ünvan, o cümlədən ərizədə göstərilən obyekt-

lərdən (filiallardan) hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət hüququ, 

icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənədin surəti;  

6. Lisenziya almaq üçün dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd; 

7. Sığortaçının nizamnamə kapitalının minimum 68 Sığorta qanunvericiliyi və 
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sığorta fəaliyyətini tənzimləyən digər normativ hüquqi aktlar məbləğinin qanunveri-

ciliklə müəyyən olunmuĢ qaydada ödənilməsini təsdiq edən sənəd;  

8. Sığortanın fəaliyyət aparılması nəzərdə tutulan könüllü növləri üzrə qaydalar; 

9.Rəhbər qismində cəlb edilən mütəxəssislərin ali iqtisadi, texniki, hüquqi və ya 

dəqiq elmlər sahəsində təhsilin və sığorta əməliyyatlarının aparılması ilə əlaqədar 

sığorta sahəsində azı iki il iĢ təcrübəsinin, yaxud bu Ģərtlərdən asılı olmayaraq, ali təh-

silin və belə sahədə azı dörd il iĢ təcrübəsinin olmasını təsdiq edən sənədlərin surəti. 

Lisenziya almaq üçün təqdim edilən sənədlər Maliyyə Nazirliyi tərəfindən qəbul 

edilir, baxılır, çatıĢmazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda qeydə alındığı gündən 

baĢlayaraq 15 gündən gec olmayaraq lisenziya verilməsi haqqında qərar qəbul edilir. 

Bütün fəaliyyət növləri, o cümlədən sığorta fəaliyyəti üçün lisenziyanın müddəti 

qanunvericiliklə 5 il müəyyənləĢdirilmiĢdir. LisenziyalaĢdırma qaydalarında həmçinin, 

lisenziya sahibləri tərəfindən lisenziya tələblərinə və Ģərtlərinə əməl edilməsinə 

nəzarətin həyata keçirilməsi, bu sahədə lisenziya verən orqanın hüquqları müəyyən 

edilmiĢdir. Belə ki, Maliyyə Nazirliyi sığortaçılar tərəfindən lisenziya tələblərinə və 

Ģərtlərinə əməl edilməsinin yoxlanılması zamanı aĢkar olunmuĢ qanun pozuntuları ilə 

əlaqədar lisenziyanın fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması və lisenziyanın ləğv 

edilməsi barədə qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir. Maliyyə Nazirliyi sığorta 

fəaliyyətinə verilmiĢ lisenziyanın fəaliyyətini aĢağıdakı hallarda dayandırır:  

- lisenziya sahibi (sığortaçı) tərəfindən müvafiq ərizə təqdim edildikdə;  

- lisenziya sahibi tərəfindən normativ aktlara əməl edilmədikdə, yaxud Azərbay-

can Respublikasının sığorta qanunvericiliyi və sığorta fəaliyyətini tənzimləyən digər 

normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq müvafiq dövlət orqanı tərəfindən ərizəçinin 

fəaliyyəti dayandırıldıqda;  

- lisenziya sahibinin müflisləĢməsi faktı Azərbaycan Respublikasının qanunveri-

ciliyi ilə təsdiq edildikdə;  

- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan digər hallarda.  

Maliyyə Nazirliyinin aĢağıdakı hallarda lisenziyanı ləğv etmək hüququ vardır:  

- lisenziya sahibi tərəfindən müvafiq ərizə təqdim edildikdə;  

- lisenziya verilməsi üçün təqdim edilən sənədlərdə yanlıĢ məlumat aĢkar edildik-

də;  

- məhkəmənin müvafiq qərarı olduqda; 

- sığortaçı hüquqi Ģəxs kimi ləğv edildikdə;  

- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan digər hallarda.  

Maliyyə Nazirliyi lisenziyanın dövlət reyestrində qeydə alındığı tarixdən 10 gün 

müddətində, lisenziyanın fəaliyyətinin dayandırılması və ya lisenziyanın ləğv edilməsi 

və lisenziyanın bərpa edilməsi barədə isə müvafiq qərarların qəbul edildiyi andan 5 

gün müddətində lisenziya sahibinə və ərazi üzrə dövlət vergi xidməti orqanına rəsmi 

məlumat təqdim etməlidir. Sığortaçılar fəaliyyətlərini bütün hüquqi Ģəxslər kimi ni-

zamnamə əsasında həyata keçirirlər. Sığortaçının təsisçiləri tərəfindən təsdiq edilmiĢ 

nizamnamə hüquqi Ģəxsin təsis sənədidir. Bir təsisçi tərəfindən yaradılan hüquqi Ģəxs 

həmin təsisçinin təsdiq etdiyi nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərir. Sığortaçının ni-

zamnaməsində sığortaçının adı, olduğu yer, fəaliyyətinin idarə edilməsi qaydası, 

habelə onun ləğvi qaydası müəyyənləĢdirilir. Sığorta müqaviləsinin bağlanması üçün 

sığortalı müqavilə bağlamaq niyyəti barəsində sığortaçıya yazılı təklif verməli, yaxud 
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bu niyyətini Ģifahi bildirməlidir. Sığorta müqaviləsinin bağlanması faktı sığorta qay-

daları əlavə edilməklə, sığortalıya verilən sığorta Ģəhadətnaməsi ilə təsdiq edilir. Sığor-

taçının, sığorta agentinin və brokerin sığorta müqaviləsi bağlamaq üçün fiziki və ya 

hüquqi Ģəxslərə onların hüquq və vəzifəsi haqqında, izahat kitabçalarında, reklam və 

elanlarda yalan, çaĢdırıcı və ya aldadıcı məlumat verməsi qadağandır. Sığorta müqavi-

ləsində aĢağıdakılar göstərilməlidir: 

- sığortaçının adı və ünvanı;  
- sığortalının adı və ünvanı;  
- sığorta obyekti və onun olduğu yer;  

- sığorta riskləri;  

- sığorta məbləği və ödəniĢinin verilməsi qaydası;  

- sığorta haqqının məbləği, onun verilməsinin qaydası və müddəti;  

- müqavilənin qüvvədə olduğu müddət; 

- müqavilə üzrə sığorta münasibətlərinin digər iĢtirakçıları varsa, onlar barədə 

məlumat (sığorta olunan, fayda götürən, lazım gəldikdə sığorta agent və brokerləri); 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq, habelə tərəflərin 

razılığı ilə müqavilədə baĢqa Ģərtlər də göstərilə bilər. Azərbaycanda sığorta sekto-

runun qanunvericilik bazasının tarixi 1993-cü ildən baĢlayır. Həmin ildə «Sığorta 

haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunu qəbul edilib. Bunun ardınca müxtəlif 

illərdə «Bankların, sığorta və təkrarsığorta Ģirkətlərinin kapitallaĢma səviyyəsinin 

artırılmasının stimullaĢdırılması haqqında», «Sığorta fəaliyyəti haqqında», «Ġnzibati 

Xətalar Məcəlləsinə dəyiĢikliklər və əlavələr edilməsi haqqında», «Ġnzibati Xətalar 

Məcəlləsindən ÇıxarıĢ», «Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəllənin 50-ci 

(Sığorta) Fəsli», «Auditorun peĢə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında», «Azər-

baycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq təĢkilatlarda fəaliyyət göstərən 

diplomatik nümayəndəliklərində qulluq edən Ģəxslərin icbari sığortası haqqında», 

«Ġcbari ekoloji sığorta haqqında», «Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitəsi 

sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında», «Tibbi sığorta haqqında», 

«Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında», «Hərbi qulluqçuların dövlət icbari 

Ģəxsi sığortası haqqında», «Məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları isçilərinin dövlət 

icbari Ģəxsi sığortası haqqında», «SərniĢinlərin icbari sığortası haqqında», «Yanğından 

icbari sığorta haqqında», «Ġstehsalatda bədbəxt hadisələr və peĢə xəstəlikləri nəticə-

sində peĢə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında» Azər-

baycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının 

Əmək Məcəlləsinə və «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qa-

nununa əlavələr və dəyiĢikliklər edilməsi barədə və «Ġstehsalatda bədbəxt hadisələr və 

peĢə xəstəlikləri nəticəsində peĢə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari 

sığorta haqqında» və ―Ġcbari sığortalar haqqında‖ Azərbaycan Respublikası qanunları 

qəbul edilib. Qanunların say etibarilə çox olmasına rəğmən hökumət də etiraf edir ki, 

Azərbaycanda 13 sığorta sahəsində qanunvericilik bazası orta inkiĢaf səviyyəsinə 

çatdırılmayıb. Əslində 2007-ci ildə «Sığorta fəaliyyəti haqqında» qanunun qəbul edil-

məsindən sonra yaranmıĢ uyğunsuzluqla digər qanunvericilik aktları çərçivəsində də 

nizamlama mexanizmlərinin təkmilləĢdirilməsi vacibdir. Sığorta sektorunun inkiĢaf 

dinamikasının digər sektorlarla müqayisədə geridə qalmasında «Sığorta haqqında» 

qanundakı ciddi boĢluqların da təsiri böyük olub. Halbuki 1993-cü ildə qəbul olunan 
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bu qanun 1999-cu ildə təkmilləĢdirilərək yenidən qəbul edilmiĢdi. Əvvəlki il ilə 

müqayisədə müasir tələblərə cavab versə də, bir sıra çatıĢmazlıqlar qalırdı. Nəhayət, 

2008-ci ildə qanun qüvvədən düĢdü. Sığorta qanunvericiliyi sahəsində qanunların iĢlək 

olmamasının göstəricilərindən biri də məcburi tibbi sığorta ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə 

qanunun 1999-cu ildə qəbul edilməsinə baxmayaraq hələ də tətbiq edilməyib. ĠnkiĢaf 

etmiĢ ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bu sahədəki qanunlar həm sığorta olunanın, əha-

linin maraqlarını müdafiə etməlidir, həm də sığortaçılarının maraqlarını qorumalıdır, 

onları qeyri-proporsional sığorta tariflərinə görə, yaxud zərərlərin artıq ödəniĢləri üçün 

təkrar sığorta ödəmə halında faydasız iqtisadi vəziyyətinə salmamalıdır. 
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SƏHMDAR CƏMĠYYƏTLƏRĠNDƏ XÜSUSĠ KAPĠTALIN 

AUDĠTĠNĠN TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Bazar münasibətlərinin intensiv inkiĢafı bir sıra mühüm mühasibat uçotu və audit 

obyektlərinin yaranmasına gətirib çıxardı, bunlar arasında kapitalın və müəssisənin 

ehtiyatlarının mühasibat uçotu mühüm rol oynayır. Paytaxtdan onun böyüklüyü və 

istifadəsinin səmərəliliyindən müəssisənin maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinin yekun 

nəticələri əsasən asılıdır və müəssisənin ehtiyatları bütün zəruri ödəniĢlərin vaxtında 

aparılmasına imkan yaradır. 

Kapital mühasibat uçotu sistemində ən mühüm sahələrdən biridir olduğundan 

kapitalın auditi istənilən müəssisənin uğurlu fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi qəbul 

http://www.google.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.sspf.gov.az/
http://www.taxes.gov.az/
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edilməlidir. 

Səhmdar cəmiyyətin auditi zamanı ilkin olaraq ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin 

razılaĢdırılması‖ və ―Audit sübutu‖ barədə  210, 500 saylı BAS-ların tələblərinə uyğun 

olaraq iĢlənilmiĢ ilkin uçot və hesabat sənədlərinin tələblərinə əsasən Keçiriləcək 

Auditin bölmələri üzrə sübutların toplanılması məqsədi ilə tapĢırıqların hazırlanması 

və verilməsi prosesi icra olunmalıdır (18).  

Auditin əhatə etdiyi bölmələrə - Müəssisənin fəaliyyət sahələrinə  dair aparılmıĢ 

əməliyyatların, uçota almaların, təsis-qeydiyyat Sənədlərinin düzgünlüyünün və 

qanuniliyinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə ―Maliyyə Hesabatlarının Auditi zamanı 

qanun və qaydaların nəzərə alınması‖ üzrə 250 saylı BAS–ın tələblərinin icrasının 

Auditi aparılmalıdır (18). 

Əsas fəaliyyət  sahələri üzrə daxili nəzarətin  təĢkilinin, öhdəliklərin icra vəziy-

yətinin, rentabelliyinin və davamlı inkiĢaf sabitliyinin Auditi zamanı ―Maliyyə He-

sabatlarının Auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖ və ―Daxili nəzarətlə bağlı çatıĢmazlıqların 

idarəetməyə məsul Ģəxslərə və rəhbərliyə bildirilməsi‖ üzrə  220,265 saylı BAS–ların 

tələblərinin icrasının Auditi məqsədəuyğundur (18). 

Səhmdar cəmiyyətin əməkdaĢları ilə qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması və on-

ların köməyi ilə Audit üzrə konkret tapĢırıqların, prosedurların yerinə yetirilməsi 

―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖,―Maliyyə Hesabatlarının Auditinin keyfiy-

yətinə nəzarət‖, ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ və ―Audit seçməsi‖ üzrə 210, 

220,260, 530 saylı BAS–ların tələblərinə əsasən  icra olunmalıdır (18). 

 ―Müqayisəli göstəricilər və müqayisəli Maliyyə Hesabatları‖ üzrə 710 saylı 

BAS–ın tələblərinin icrası məqsədi ilə Maliyyə hesabat rəqəmlərinin müqayisə  məlu-

matlarının təhlili və düzgünlüyünün Auditi aparılmalıdır. 

Səhmdar cəmiyyətinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsi olan Maliyyə 

hesabatlarının auditi zamanı ―Maliyyə hesabatlarının Auditi zamanı dələduzluqla bağlı 

Auditorun məsuliyyəti‖ və  ―Əlaqəli Tərəflər‖ üzrə  240,550 saylı BAS–ların tələblə-

rinin icrasını təmin etmək  məqsədi ilə Əməliyyatların aparılması və digər hallarda 

Dələduzluq və ya səhv əməllərinin  və bu sahə üzrə  əlaqəli tərəflərin olub–olmaması-

nın təhlili  və qiymətləndirilməsi həyata keçirilməlidir (26). 

Səhmdar cəmiyyətinin yekun olaraq müəyyən olunmuĢ xalis mənfəətinin düz-

günlüyünün, xüsusi kapitalın, mənfəət, fondlar və ehtiyatlara ayırmaların hüquqi ba-

xımdan əsaslılığının, həmin vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə uyğunluğunun və bu 

sahədə aparılmıĢ digər əməliyyatların  təhlili və qiymətləndirilməsi prosesi Mənfəət, 

fondlar və ehtiyatlara dair əməliyyatların Auditi zamanı tam əhatə olunmalıdır. 

Xüsusi kapitalın auditi aparılarkən Nizamnamə kapitalının formalaĢmasının 

auditi xüsusi əhəmiyyət kəsb etməlidir. 

Belə ki, Nizamnamə kapitalının formalaĢmasının auditi aparılarkən nəzərə alın-

malıdır ki, onun formalaĢması təsisçilərin qoyduqları pul vəsaiti, əsas vəsaitlər, qeyri-

maddi aktivlər, avadanlıqlar və digər əmtəə - material dəyərləri əsasında yaradılır. Ona 

görə də nizamnamə kapitalına qoyulan vəsaitlərin düzgün qiymətləndirilməsi və 

sənədləĢdirilməsinə xüsusi diqqət verilməlidir. Digər tərəfdən təsisçinin nizamnamə 

kapitalı kimi verdiyi bəzi vəsaitlər, həmin vəsaitin təsisçinin Ģəxsi əmlakı olduğunu 

sübutedici sənədlərlə təsdiq olunmalıdır. Belə vəsaitlərə özəlləĢdirilmiĢ mənzillər, 

torpaq sahələri, nəqliyyat vəsaiti və s. aid edilir. 
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Təsisiedici sənədlər yoxlanılarkən, auditor nizamnamə kapitalının formalaĢması 

ilə əlaqədar olan vəsaitlərin ödənməsi vaxtında icra olunmasını da yoxlamalıdır.  

Belə ki, mövcud olan qanunvericiliyə görə bütün təsisçilər ödəyəcəkləri vəsaitin 

50 faizini iqtisadi subyektin qeydiyyatdan keçməsinə qədər, qalan vəsaitin 50 faizini 

bir il müddətinə ödəməlidir. 

Təsisçilərdən daxil olan vəsaitlərə nəzarət etmək üçün ilkin mühasibat uço- 

tu sənədləri əsasında 302№-li «Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiĢ hissəsi»  

hesabının krediti və həmin hesabata müxabirləĢən əsas vəsaitlər, pul vəsaiti, qeyri-

maddi aktivlər, istehsal ehtiyatları və digər hesabların debetində əks olunmuĢ göstə-

ricilər əsasında nəzarət edilməlidir. 

Belə ki, kassa mədaxil orderləri, müəssisənin hesablaĢma və valyuta hesablarına 

daxil olan pul vəsaitləri üzrə bank çıxarıĢları və onlara əlavə olunmuĢ sənədlər əsa-

sında daxil olmuĢ ödəniĢlərin məbləği müəyyən olunur. 

Qəbul-təhvil aktları əsasında daxil olan əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktiv- 

lərin 111№-li «Torpaq, tikili və avadanlıqların dəyəri», 101 №-li «Qeyri-maddi aktiv-

lərin dəyəri» hesablarının debetində əks olunmuĢ göstəricilər əsasında avadanlıqların, 

bina, tikili və digər əmlakın dəyəri müəyyənləĢdirilməsi məsələlərinə audit zamanı 

xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Beləliklə, auditor təsisçilərin nizamnamə kapitalının formalaĢmasında verdikləri 

vəsaitlərin sənədlər əsasında yoxlamasını yekunlaĢdırmalıdır. 

Nizamnamə kapitalının formalaĢmasının yoxlama nəticəsində auditorda onun 

düzgün aparılmasına dair tam inam yaranmalıdır. 301№-li «Nizamnamə kapitalı» 

hesabında əks olunmuĢ qalıq (saldo) müəssisənin təsis sənədlərində əks olunmuĢ 

göstəricilərə bərabər olması yoxlanılmalıdır. 301№-li «Nizamnamə kapitalı» hesabı 

üzrə yazılıĢların səhmdar cəmiyyətinin təsisedici sənədlərində müvafiq dəyiĢikliklər 

edildikdən sonra nizamnamə kapitalının müəyyən edilmiĢ qaydada həyata keçirilən 

artması və azalması hallarının uçotunun aparılması vəziyyəti auditlə əhatə olunmalıdır. 

Nizamnamə fondunun yaradılma qaydasının qanunverici və təsisedici sənədlərə 

əsaslanmasını nəzərə alaraqdan auditlə 301 №-li «Nizamnamə kapitalı» hesabı üzrə 

analitik uçotun  təĢkil olunması vəziyyətinin səhmdar cəmiyyətin təsisçiləri, kapitalın 

yaradılması mərhələləri və səhmlərin növləri üzrə informasiyanın formalaĢması  məsə-

lələrinin özündə tamlıqla əks etdirilib–etdirilməməsinə diqqət yetirilməlidir. 

Ġqtisadi subyektin təsisçiləri ilə aparılan hesablaĢmaların bütün formalarını ümu-

miləĢdirmək üçün, yəni nizamnamə kapitalına qoyuluĢlar, müəssisə mənfəətindən 

dividendlərin ödənilməsi və s. əməliyyatların ümumiləĢdirilməsi üçün mühasibat uço-

tunun hesablar planında aparılmıĢ əməliyyatlar audit zamanı analiz edilməlidir. 

Bu sahə üzrə subhesablarda əks olunmuĢ göstəricilər əsasında auditor tərəfindən 

nizamnamə kapitalına qoyuluĢlar üzrə hesablaĢmaların təsisçilərlə necə aparılması 

yoxlanılmalıdır. 

Yoxlama zamanı auditor aĢağıdakılara xüsusilə diqqət verməlidir: 

- Təsisçilərin pul Ģəklində qoyduqları məbləğlər daxil olduqda 302№-li 

―Nizamnamə (nominal) kapitalın ödənilməmiĢ hissəsi‖ hesabının kreditinə, pul vəsait-

lərini uçota alan hesabların 221№-li «Kassa», 223№-li ―HesablaĢma hesabı‖ debitinə 

yazılıĢ aparılması vəziyyətinə;  

- Material və digər qiymətlər (pul vəsaitlərində baĢqa) Ģəklində qoyuluĢlar 111 

https://muhasib.az/Muhasibat/teshkili/hesab_yeni.php?n=302
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№-li «Torpaq, tikili və avadanlıqlar», 101 №-li «Qeyri-maddi aktivlər», 201 №-li 

«materiallar», 205 №-1i «mallar» hesabları ilə müxabirləĢməklə 302 №-li ―Nizam-

namə (nominal) kapitalın ödənilməmiĢ hissəsi‖ hesabının krediti üzrə yazılıĢlarla rəs-

miləĢdirilməsi  vəziyyətinə; 

- QoyuluĢ Ģəklində müəssisəyə binalardan, qurğulardan və avadanlıqlardan müəs-

sisəyə istifadə hüquqi verildikdə 302№-li ―Nizamnamə (nominal) kapitalın ödənil-

məmiĢ hissəsi‖ hesabının kreditinə və 111№-li «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» hesa-

bının debitinə yazılıĢla rəsmiləĢdirilməsi vəziyyətinə; 

- Nizamnamə kapitalına qoyuluĢlar hesabına (səhmlərin ödənilməsinə) natural 

formada müəssisənin mülkiyyətinə verilən əmlakın mədaxili təsisçilərin razılığı ilə 

müəyyənləĢdirilmiĢ qiymətlərlə aparılması vəziyyətinə. 

Nizamnamə kapitalına qoyuluĢlar hesabına natural formada səhmdar cəmiyyətin 

istifadəsinə verilmiĢ əmlakın mədaxil edilməsi, onun istifadəsinə görə icarə haqqından 

asılı olaraq müəyyənləĢdirilmiĢ qiymətlə yerinə yetirilməsi audit zamanı araĢdırılma-

lıdır. 

Belə ki, bu zaman 302 №-li ―Nizamnamə (nominal) kapitalın ödənilməmiĢ his-

səsi‖ hesabının debetində və 301 №-li «Nizamnamə kapitalı» hesabının kreditində 

(nizamnamə kapitalının təsisedici sənədlərində göstərilmiĢ bütün məbləği həcmində) 

yazılıĢ aparılması vəziyyəti yoxlanılmalıdır. 

Səhmdar cəmiyyətinin səhmləri onların nominal dəyərindən artıq qiymətə satılan 

hallarda satıĢ və nominal dəyərləri arasındakı fərq məbləğinin mühasibat uçotunun 

hesablar planında əks etdirilməsi vəziyyəti audit zamanı təhlil edilməlidir. 

Audit zamanı səhmdar cəmiyyətlərində iĢtiraka görə gəlirlərin hesablanması 

341№-li «Xalis mənfəət (ödənilməmiĢ zərər)» hesabının debetində (hesabat ilinin 

mənfəəti və ya keçmiĢ illərlə bölüĢdürülməmiĢ mənfəət hesabına) və 302 №-li ―Ni-

zamnamə (nominal) kapitalın ödənilməmiĢ hissəsi‖ hesabının kreditinə əks etdirilib - 

etdirilməməsi araĢdırılmalıdır. 

Nəzərə alsaq ki, Səhmdar cəmiyyətləri hesabat dövrünün rüblük, yarim illik və 

illik nəticələri ilə əlaqədar olaraq dividend ödənilməsinə dair qərar qəbul edir. Divi-

dend-səhmdar cəmiyyətinin təmiz mənfəətinin bir hissəsinin onun nizamnaməsində 

müəyyən olunmuĢ qaydaya uyğun olaraq səhmdarlara ödənilən məbləğdir. Dividend 

pul Ģəklində və ya cəmiyyətin nizamnaməsində müəyyən olunmuĢ formada əmlak 

formasında ödənilə bilər. Təsisçilərlə hesablaĢmaların auditi aparılarkən təsisçilərə 

ödənən dividendlərin uçotunun təĢkilinə və ödənilməsinə xüsusi diqqət verilməlidir. 

Səhmdar cəmiyyətinin Ġmtiyazlı səhmlərinə görə cəmiyyətin illik mənfəətinin 

məbləğində səhmdar malik olduğu səhmin və ya müvəqqəti səhm Ģəhadətnaməsinin 

dəyərinə uyğun olaraq dividend alıb – almaması yoxlanılmalıdır.  

Belə ki, hər bir səhmə düĢən dividendin məbləği səhmdarların ümumi yığınca-

ğında müəyyən edilir, Ġmtiyazlı səhmlərə görə onun sahibinə qeyd edilmiĢ həcmdə 

gəlir dividend ödənilir. Audit aparılarkən adi səhmlərə görə isə ödənilən dividend 

məbləğinin Səhmdar cəmiyyətinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə uyğun olaraq 

icra olunub – olunmaması nəzərə alınmalıdır. Dividendlərin ödənilməsi əməliyyat-

larının mühasibat uçotunun  hesablar planının 302 №-li ―Nizamnamə (nominal) kapi-

talın ödənilməmiĢ hissəsi‖ hesabının subhesabı üzrə düzgün və tam olaraq uçota alınıb 

- alınmaması vəziyyəti auditlə araĢdırılmalıdır.  
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ÖLKƏNĠN ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFINDA MALĠYYƏ BAZARININ  

ROLU VƏ MAHĠYYƏTĠ 

 

Bazar iqtisadiyyatına keçid Ģəraitində maliyyə ehtiyatlarının mütəmadi olaraq 

ölkə iqtisadiyyatına istiqamətləndirilməsi vacib amillərdəndir.  Azərbaycanda Respub-

likasında həyata keçirilən iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının dərinləĢməsi iqtisadiy-

yatın fasiləsiz inkiĢafını sürətləndirir. Ölkənin xarici və daxili resursların iqtisadi 

inkiĢafa yönəldən maliyyə bazarının mövcudluğu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə 

ki, hal-hazırki Ģəraitdə maliyyə bazarları mülkiyyət formasından asılı olmayaraq sər-

bəst Ģəkildə həm dövlət səviyyəsində, həm də makroiqtisadi səviyyədə, onların maliy-

yə ehtiyatları ilə təmin edilməsində əsas rol oynayır. Deməli, maliyyə bazarı olmadan 

bazar iqtisadiyyatının inkiĢafı qeyri-mümkündür. Maliyyə bazarı pul resurslarının 

fasiləsiz hərəkətinin təĢkilinin əsas formasıdır və maliyyə münasibətləri zamanı alqı-

satqı münasibətlərinin məcmusudur. 

Maliyyə bazarlarının yaradılması və inkiĢaf etdirilməsi obyektiv xarakter daĢıyır, 

belə ki, o dövlətin və müxtəlif təĢkilati - hüquqi formalı müəssisələrin fəaliyyəti ilə 

bağlı olaraq daha da inkiĢafı sürətlənmiĢdir. Maliyyə bazarına digər tərəfdən bazar 

iqtisadiyyatı dövründə müəssisələrlə - dövlətin qarĢılıqlı fəaliyyəti, dövlətin iqtisadiy-

yata müdaxiləsi öz təsirini göstərir. 

Maliyyə bazarı  elə bazardır ki, bu bazarda əmtəə kimi maliyyə ehtiyatları alınıb-

satılması baĢ verir. BaĢqa sözlə desək, maliyyə bazarı pul resurslarının iqtisadi sub-

yektlər arasında bölgüsünü təmin edən bazardır. Maliyyə bazarının məqsədi - pul 

resurslarının səmərəli Ģəkildə bölgüsünü, səfərbər edilməsini və onların maliyyə 

ehtiyatlarına ehtiyacı olanlara satıĢmı gerçəkləĢdirməkdən ibarətdir. 

Maliyyə bazarının yaranmasının əsas zəruri cəhətlərindən  biri maliyyə vəsait-

lərinin qeyri - bərabər paylanmasıdır. Belə bölgü zamanı bir qisim müəssisələrdə 

maliyyə vəsaitlərinin artıqlığı, digər qisimdə isə maliyyə vəsaitlərinin azlığı özünə 



524 
 

büruzə verir. Bu zaman maliyyə resurslarının bir müəssisədən digərinə doğru yerdə-

yiĢməsini həyata keçirmək üçün maliyyə bazarının rolu əvəzsizdir. Deməli, maliyyə 

bazarı pul ehtiyatlarının pul artıqlığı yaranan sahiblərindən ehtiyacı olanlara doğru 

istiqamətlənməsində vasitəçi kimi çıxıĢ edir. 

Maliyyə bazarının mahiyyətini izah etmək üçün iqtisadiyyatda maliyyə ehtiyatla-

rının hərəkətini, bölüĢdürülməsi və yenidən bölüĢdürülməsini prosesini dərindən araĢ-

dırmaq lazımdır. Müasir bazar iqtisadiyyatı dövründə bir tərəfdən maliyyə vəsait-

lərinə tələb yaranır. Əhalinin müəyyən hissəsi isə  öz izafi resurslarını səmərəli isti-

fadə etməklə onun məbləğini daha da çoxaltmağa çalıĢır. Artıq pulu olanlarla pula 

ehtiyacı olanların görüĢməsi maliyyə  bazarı və maliyyə vasitəçiləri ilə birgə yerinə 

yetirilir. Maliyyə bazarının ormal fəaliyyəti üçün cəmiyyətdə sərbəst pul vəsaitləri 

(əmanətlər) olmalıdır. Ümumi Ģəkildə əmanət gəlirdən istehsala sərf edilən xərclər 

çıxıldıqdan sonra qalan məbləğdir. 

Ġnvestisiya ilə əmanətin çoxluğu cəmiyyətin aktivliyini xarakterizə edən bir 

göstəricidir. Ġnvestisiya ilə əmanətin çox sıx qarĢılıqlı əlaqəsi vardır. Maliyyə bazarı o 

ölkədə daha çox inkiĢaf edir ki, həmin ölkədə əmanətlər daha çox investisiya olunur. 

Cəmiyyətin iqtisadi aktivləri artsa belə, həmin aktivlər istehsal prosesinə, xidmət 

sahələrinə, ümumiyyətlə iqtisadiyyatın inkiĢafına yönəldilməzsə, cəmiyyət üçün  lazım 

olan məhsul istehsal edilməyəcək, xidmət göstərilməyəcək, əlavə iĢ yeri açılmayacaq, 

pul qıtlığı yaranacaq, əlavə emissiya ediləcək və inflyasiya artacaqdır. Ona görə də 

əmanətləri investisiyaya yönəltmək üçün maliyyə bazarının mövcudluğu zəruridir. Pul 

vəsaitlərinin hərəkəti pulun əmanət sahiblərindən pula ehtiyacı olanlara keçməsi ilə 

müĢayiət olunur. Pula ehtiyacı olanlar firmalar, hökumət, əhali və xarici vətəndaĢ-

lardır. Eyni zamanda həmin subyektlərdə maliyyə vəsaitlərinin artıqlığı da yarana 

bilər. Yəni bir sahədə maliyyə vəsaitlərinin artıqlığı, digər sahədə çatıĢmamazlığı 

varsa, vəsaitin bir sahədən (subyektdən) baĢqa sahəyə axını baĢ verir. Bu axın maliyyə 

vasitəçiliyi və maliyyə bazarı vasitəsilə həyata keçirilir. Adətən maliyyə vasitəçiləri ilə 

kapitalın hərəkəti daha səmərəlidir.  

 Maliyyə vasitəçiləri kapitalın cəlb edilməsi və bölüĢdürülməsi zamanı xərclərin 

artmasına səbəb olurlar. Hal – hazırkı dövr üçün maliyyə bazarı iqtisadiyyatın ―sinir 

nöqtəsi‖ hesab olunur.      

 Sərbəst pul vəsaitləri əsasən ev təsərrüfatında yaranır. Maliyyə vəsaitlərinə olan 

ehtiyac dövlətdə daha böyükdür və dövlət maliyyə bazarında borclu kimi çıxıĢ edir və 

dövlət maliyyə bazarının digər iĢtirakçılarından borc alır. 

 Bəzi hallarda isə maliyyə vəsaitlərinin hərəkəti əksinə olur. Məsələn, dövlət 

yeni baĢlayan kommersiya firmalarına maliyyə köməyi etmək məqsədilə güzəĢtli 

kreditlər verir. Bundan əlavə ayrı-ayrı sektorlarda də maliyyə vəsaitlərinin hərəkəti baĢ 

verir. 

 Ümumiyyətlə, digər amilləri təsiri nəzərə almasaq, iqtisadiyyatın bütün sahələri 

üzrə yığımın (maliyyə aktivlərinin) ümumi məbləği investisiyanın (maliyyə öhdəli-

yinin) məbləğinə bərabər olmalıdır. 

 Beləliklə, hüquqi və fiziki Ģəxslərdə olan sərbəst pul vəsaitlərinin ehtiyacı olan-

lara ötürülməsi zərurəti yarandıqda maliyyə bazarına ehtiyac yaranır. Məhz maliyyə 
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vəsaitlərinin satıcı və alıcıları maliyyə bazarında görüĢürlər. 

Son illər Respublikamızda maliyyə bazarı və onun alt sistemləri üzrə bir sıra 

qanunlar və normativ aktlar qəbul edilmiĢdir ki, onlara da, «Ġnvestisiya fəaliyyəti haq-

qında», «Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət haqqında», «Qiymətli kağızlar haq-

qında», «Qiymətli kağızlar və fond birjaları haqqında», Azərbaycan Respublikasının 

Qanunları, 2020-ci ilədək qiymətli kağızlar bazarının inkiĢafı haqqında müvafiq 

Dövlət Proqramını və eləcə də Respublika Nazirlər Kabinetinin bir sıra qərarlarını 

misal göstərmək olar.  

 Bu gün maliyyə bazarının infrastrukturunun uğurla formalaĢması kommersiya 

banklarının, sığorta kompaniyalarının və digər maliyyə institutlarının fəaliyyətindən 

asılıdır.  

Maliyyə bazarlarında satıĢ predmeti olaraq qiymətli kağızlar iĢtirak edir və  

bazarda onların  alqı–satqısı prosesi yerinə yetirilir. Bu bazarın yaranmasının ĢərtləĢ-

dirən əsas səbəblərindən biri də maliyyə vəsaitlərinin qeyri-bərabər  formada bölüĢdü-

rülməsidir. Maliyyə bazarının mahiyyəti isə həmin bazarda yerinə yetirilən  funksiya-

ların məcmusunu özündə əks etdirir. 

Bazar münasibətləri Ģəraitində maliyyə bazarı aĢağıdakı funksiyaları  həyata keçirir : 

- Maliyyə mənbəyindən vəsaitin ehtiyacı olan tərəfə müəyyən Ģərtlər daxilində təyin 

olunmuĢ müddətə və müvafiq ödəniĢ Ģərtləri ilə ayrılması; 

- Aktivlərin tələb və təklifə müvafiq qiymətinin satıcı və alıcının konkret görüĢmə-

sinin nəticəsində razılaĢma yolu ilə müəyyənləĢdirilməsi; 

- Ġnvestisiya vəsaitlərinin optimal xərclənməsi üçün konkret məkanın müəyyənləĢdi-

rilməsi və müvafiq Ģəraitin yaradılması. 

 Ġnvestor öz vəsaitini geri almaq tələbilə və ya geri almamaq Ģərti ilə verə bilər. 

Öz vəsaitini investor müəyyən müddətdən sonra geri almaq və əlavə faiz almaq 

məqsədi ilə tətbiq edirsə bu vəsaitlər borc qiymətli kağızları ilə rəsmiləĢdirilir. 

 Ġnvestor öz vəsaitini hər hansı müəssisənin müəyyən hissəsinin alınmasına sərf 

edirsə bu səhmlərlə rəsmiləĢdirilir. 

 Dövlət maliyyə bazarında həm borc alan kimi çıxıĢ edir, həm də maliyyə müna-

sibətlərini tənzimləyir. Maliyyə bazarında dövlətin əsas funksiyaları aĢağıdakılardır: 

 büdcə kəsirini örtmək üçün vəsait cəlb etmək; 

 bankın kredit faizinin tənzimlənməsi; 

 pul kütləsi üzərində nəzarəti həyata keçirmək; 

 dövlət qiymətli kağızlarını satmaq vasitəsilə tədavüldə olan pulun bir hissəsini 

dövriyyədən çıxarır və pulun alıcılıq qabiliyyəti güclənir; 

 uzunmüddətli qiymətli kağızları buraxmaqla maliyyə vəsaitlərinin yenidən 

bölüĢdürülməsi. 

Maliyyə bazarı — əmanətçilərin vəsaitlərini birbaĢa borc götürənlərə ötürülmə-

sinə Ģərait yaradan maliyyə qurumlarıdır. Maliyyə bazarının yaranması zəruriliyinin 

vacib elementlərindən biri maliyyə vəsaitlərinin qeyri-bərabər bölgüsüdür. Çünki bu 

bölgü baĢ verdikdə bir qisim müəssisələrdə maliyyə vəsaitlərinin artıqlığı, digər 

qismin müəssisələrdə isə maliyyə ehtiyatlarının tamamlanmamasında özünü büruzə 

verir. Bu zaman maliyyə vəsaitlərinin bir müəssisədən digərinə doğru hərəkətinin 
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təmin edilməsinin mühüm forması kimi maliyyə bazarı əsas rol oynayır. Deməli, 

maliyyə bazarı pul ehtiyatlarının sahiblərindən ehtiyacı olanlara doğru istiamətlənmə-

sində vasitəçi kimi çıxıĢ edir.  

Maliyyə bazarlarının əsas iqtisadi funksiyası izafi maliyyə vəsaitlərinin ev təsər-

rüfatları, firmalar və hökumətlər arasında optimal və səmərəli hərəkətini təmin etmək-

dən ibarətdir. Maliyyə vasitəçiləri (məs, banklar) də eyni funksiyanı yerinə yetirir, 

lakin onlardan fərqli olaraq kreditorlarla debitorları dolayı deyil birbaĢa olaraq əlaqə-

ləndirir. Maliyyə vasitəçilərinin özləri də maliyyə bazarlarının iĢtirakçıları kimi çıxıĢ 

edirlər. 

Maliyyə bazarları hər bir ölkə iqtisadi inkiĢafı üçün vacib amillərdəndir. Belə ki, 

hal-hazırki dövrdə ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafı bilavasitə qarĢılıqlı ticarətdən asılıdır. 

Çünki, beynəlxalq və yerli Ģəraitdə qarĢılıqlı ticarət həm ixrac, həm də idxal edən 

tərəflər üçün yüksək əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan maliyyə axınlarının təĢkil 

olunmasında maliyyə bazarları bilavasitə aktual istiqamətlərdəndir. 

Maliyyə bazarına vəsaitləri təklif edən əsas subyektlərdən biri ev təsərrüfatıdır. 

Çünki bu sahədə Ģəxsi adamlarda əmanət formalaĢır. Burada əmanətin iki forması 

mövcud olur: istehlak əmanəti (cari) və investisiya əmanəti. 

Tələbin xüsusiyyətinə görə maliyyə bazarı borc bazarına və səhm bazarına 

ayrılır. Borc bazarı emitentlə investor arasında borc münasibətlərini əks etdirən, 

qiymətli kağızların alqı-satqısını nəzərdə tutan bazardan ibarətdir. Maliyyə bazarının 

borc bazarına və səhm (pay) bazarına bölünməsi bilavasitə qiymətli kağızların borc və 

pay qiymətli kağızlarından ibarət olması ilə əlaqədardır. Bu bölgünün əsasında inves-

torun vəsaitinin istifadə edilməsinin iki mümkün metodu durur. Ġnvestorun vəsaiti mü-

əssisənin mülkiyyət aktivlərinin alınmasına və yaxud həmin müəssisənin müvəqqəti 

istifadəsinə verilə bilər. Əgər qiymətli kağızlar müəyyən dövr üçün müəyyən faizlə 

qoyulmuĢ vəsaitin geri qaytarılması məqsədilə buraxılırsa belə qiymətli kağızlar borc 

qiymətli kağızlar adlandırılır. Borc qiymətli kağızlarına veksel, istiqraz, depozit sertifi-

katları, girov kağızı, ipoteka Ģəhadətnaməsi aiddir. Borc bazarı isə bu qiymətli 

kağızların alınıb satılmasını nəzərdə tutan bazardan ibarətdir. 

 Pay qiymətli kağızlar müəssisənin aktivlərinə mülkiyyət hüququ verən qiymətli 

kağızlardır ki, onun da ən geniĢ yayılmıĢ nümayəndəsi səhmdir. Səhm bazarının və 

borc bazarının emitentləri müqayisə edildikdə məlum olur ki, borc qiymətli kağız-

larının bəzi üstünlüklərə malikdir. Bu üstünlüklər - borc qiymətli kağızları daha az 

risklidir, digər qiymətli kağızlara nisbətən müəssisə borc qiymətli kağızlarını ilk növ-

bədə ödəyir. Müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətindən asılı olmayaraq, borc 

qiymətli kağızlar üzrə ödəniĢlər mütləq ödənilməlidir. Səhm bazarının elementi  olan 

səhmlər üzrə gəlirlər borc alətlərinə nisbətən yüksəkdirlər və bu əlamətinə görə borc 

bazarından fərqlənirlər, lakin səhmlər üzrə gəlirlər müəssisənin maliyyə təsərrüfat 

fəaliyyətindən asılıdır və riski böyükdür. Ümumiyyətlə qiymətli kağızları riskliyi üzrə 

müqayisə etsək görərik ki, daha yüksək gəlirliyə malik olan qiymətli kağızlar daha 

risklidir. 

Göründüyü kimi səhmlər və törəmə qiymətli kağızları riskli olduqları halda bu 

qiymətli kağızlar üzrə gəlirlilikdə yüksəkdir. Veksel, istiqraz və dövlət qiymətli 
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kağızları  üzrə gəlirlilik nisbətən az olsa da bu qiymətli kağızlar üzrə risk də aĢağıdır. 

Maliyyə bazarı müddətinə görə kapital və pul bazarına bölünür. Kapital bazarı 

bir ildən yuxarı müddətə alınıb satılan qiymətli kağızların bazarından ibarətdir. Bu 

bazarın alətlərinə bir ildən çox müddətə buraxılan bütün qiymətli kağızlar o cümlədən, 

istiqrazlar, veksel, səhm, özəlləĢdirmə çekləri və digər qiymətli kağızlar daxildir. Ka-

pital bazarı adətən uzunmüddətli investisiya məqsədlərinə xidmət edir. Pul bazarında 

adətən bir ilə qədər fəaliyyət göstərən qiymətli kağızların alqı-satqısı prosesi nəzərdə 

tutulur. Pul bazarının əsas alətləri dövlət tərəfindən buraxılan  qısamüddətli istiqrazlar, 

xəzinə vekselləri və bir il müddətinə buraxılan digər qiymətli kağızlardır.  

Maliyyə bazarının iqtisadi sistemə təsirini qiymətləndirmək üçün belə bir misala 

nəzər salaq. Bildiyimiz kimi, inflyasiyanı yaradan səbəblərdən biri də dövriyyədə olan 

pul kütləsinin artımıdır. Qiymətli kağızlar bazarı inflyasiya ilə bir-biri ilə qarĢılıqlı 

əlaqədədir. Müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin Ģəxsi istehlaka istiqamətləndirməklə 

deyil, investisiya proseslərinə yönəltdikdə inflyasiya problemini dəf etmək mümkün-

dür. Bu isə yalnız maliyyə bazarının inkiĢaf etməsi ilə mümkündür. Burada dövlət 

qiymətli kağızların rolu əvəz edilməzdir. Dövlət və korporativ qiymətli kağızların 

buraxılıĢı absorbent rolunu oynayaraq dövriyyədə olan artıq (izafi) pul kütləsini inves-

tisiya məqsədlərinə yönəldir ki, bu da inflyasiyanın qarĢısını alır. Hazırda buraxılan 

dövlət qiymətli kağızları (DQĠV və notlar) inflyasiyanın aĢağı salınmasında öz rolunu 

oynayır. 

Qiymətli kağızlar bazarının əsas subyekt kimi investorlar, borcalanlar, kreditorlar, 

peĢəkar və qeyri-peĢəkar iĢtirakçılar çıxıĢ edir. Qiymətli kağızlar bazarının peĢəkar 

iĢtirakçılarına vasitəçi broker, diler, depozitlər və klirinq fəaliyyəti həyata keçirən 

təĢkilatlar aiddir. Qeyri-peĢəkar iĢtirakçılar - müstəqil, vasitəçi olmadan xüsusi qiymətli 

kağızlarını yerləĢdirən və ya qiymətli kağızları digər təĢkilatlardan alan, bazarın peĢəkar 

iĢtirakçısı olmayan təĢkilatlardır. 

Qiymətli kağızların obyektləri səhmlər, istiqrazlar, veksel və depozit (əmanət) 

sertifikatları, habelə fyuçerslər, opsionlar, depozitar qəbzləri, digər törəmə qiymətli ka-

ğızlar və maliyyə alətləri aiddir [1,s.249]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarın-

da sahibkarlıq fəaliyyəti, xüsusilə qiymətli kağızların yerləĢdirilməsi, satılması və di-

gər xidmətlərin göstərilməsi lisenziyalar əsasında peĢəkar iĢtirakçılar tərəfindən həyata 

keçirilir. 

Qiymətli kağızlar bazarının əsası investorlardan ibarətdir ki, onlar qiymətli ka-

ğızlar bazarında fəaliyyət göstərən hüquqi Ģəxslərdir. Ġnvestorlar öz pullarını mənfəət 

üçün investisiyalara sərf edirlər. 

Qiymətli kağızların satıĢına görə maliyyə bazarı ilkin və ikinci bazardan iba-

rətdir. Ġlkin bazar yeni buraxılmıĢ qiymətli kağızların satıĢı üçün nəzərdə tutulur. Bu 

bazar adətən səhmdar cəmiyyəti yaradılan zaman buraxılan səhmlərin ilk sahiblərinə 

çatması üçün nəzərdə tutulur. Ġlkin bazarın iĢtirakçıları qiymətli kağızın emitentləri və 

investorlarıdır. Ġlkin bazarda müvəqqəti, sərbəst vəsaitlərin toplanması və investisiyaya 

yönəlməsi baĢ verir. Ġlkin bazar iqtisadiyyatın əsas tənzimləyicisi kimi çıxıĢ edir və 

ölkədə yığımı, investisiyanın ölçülərini müəyyən edir, təsərrüfatların proporsional 
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inkiĢafı üçün Ģərait yaradır, ölkədə mənfəətin maksimallaĢdırılmasının meyarı kimi 

çıxıĢ edir. 

 Ġlkin bazarın fəaliyyəti mütləq ikinci bazarın olmasını tələb edir. Ġkinci bazar 

əvvəllər (ilkin bazarda) buraxılmıĢ qiymətli kağızların alınıb satılmasını nəzərdə tutur. 

Bu bazarın əsas subyektləri emitentlər deyil, müəyyən mənfəət, qazanc əldə etmək 

məqsədi ilə fəaliyyət göstərən vasitəçilərdir.  

Qiymətli kağızlar bazarı çox mürəkkəb bir sistemdir və onun özünəməxsus struk-

turu vardir. Bu strukturun əsasını qiymətli kağızlar bazarında ticarətin əsas predmeti 

sayılan qiymətli kağızlar və onlardan törəmələr, qiymətli kağızlar bazarının iĢtirak-

çıları və tənzimləmə sistemi təĢkil edir. 

 Qiymətli kağızlar bazarı bazar əsas elementlərindəndir. Müasir dövrdə qiymətli 

kağızlar bazarının fəaliyyətinə rast gəlinməyən dövlətlərdə yüksək səviyyədə inkiĢaf 

etmiĢ bazar iqtisadiyyatından danıĢmaq qeyri-mümkündür. Qiymətli kağızlar bazarı 

pul vəsaitlərinə olan tələblə təklifin qarĢılıqlı əlaqədə olan münasibətlərini əhatə edir.  

 Kredit resurslarının baha və məhdud olduğu Ģəraitdə qiymətli kağızlar vasitəsilə 

pul vəsaitlərinin ehtiyacı olanlara verilir. Bu proses inzibati amirlik metodu ilə deyil, 

maddi maraq və könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilir. 

 Qiymətli kağızlar bazarının mühüm tərkib hissəsi qısa müddətli borc öhdəliklə-

rinin, xüsusilə də xəzinə veksellərinin və istiqrazların dövr etdiyi valyuta bazarıdır. Bu 

bazar dövlətin pul vəsaitlərinə olan ehtiyaclarını çevik surətdə ödəməyə imkan ver-

məklə yanaĢı, ayrı-ayrı hüquqi və fiziki Ģəxslərlə öz sərbəst pul vəsaitlərini investisiya 

Ģəklində dövriyyəyə qatmaqla qazanc əldə etmək imkanı verir. 

Maliyyə bazarı ilə əlaqədar aparılan araĢdırmalar zamanı belə yekun nəticəyə 

gəlmək olar ki, bazar iqtisadiyyatı Ģəraitdə maliyyə bazarı maliyyə resurslarının hərə-

kətini təĢkil etmək, onların düzgün istiqamətləndirilməsini təmin etmək, dövlətin ma-

liyyə və pul-kredit siyasətinin əsas aləti kimi çıxıĢ etmək və s. baxımından iqtisa-

diyyatın inkiĢafinda mühüm rol oynayır, yeni inkiĢaf etməkdə olan ölkələrində bazarın 

inkiĢafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, ilk növbədə ölkəmizdə milli 

mənafelər nəzərə alınmaqla maliyyə bazarlarının tənzimlənməsi və inkiĢafı üçün bey-

nəlxalq təcrübəni özündə əks etdirən mükəmməl qanunvericilik bazası yaradılmalı və 

hüquqi-normativ aktlar sistemi formalaĢdırılmalı, iqtisadi məsələlərin həlli üçün 

müasir informasiya - kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə səmərəli 

qərarların qəbul edilməsinə nail olmaq lazımdır. 
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MALĠYYƏ MENECMENTĠ SĠSTEMĠNĠN MALĠYYƏ STRUKTURUNUN VƏ 

METODLARININ ĠNKĠġAF PERSPEKTĠVLƏRĠ 

 

Maliyyə ixtisaslaĢma tələb edən geniĢ bilik və təcrübəvi fəaliyyət sahəsidir. 

Hazırda  maliyyənin fəaliyyətinin beĢ daha iri sferasını ayırmaq olar: dövlət maliyyəsi; 

sahə maliyyəsi; kredit və pul dövriyyəsi; sığorta; qiymətli kağızlar bazarı. Maliyyə 

menecmenti bütün sahələri əhatə edir, lakin daha çox ―sahə maliyyəsi‖ sferasında 

həyata keçirilir. Ġngilis termini olan «financial management» hərfi olaraq «maliyyə 

idarəetməsi», yəni idarəetmə metodlarından biri kimi, bizim tərcüməyə görə isə 

"maliyyənin idarə edilməsi" kimi tərcümə olunur. Bu iki termin eyni olaraq ən sadə-

dən daha mürəkkəbə doğru inkiĢafı, yəni maliyyədən maliyyə menecmentinə doğru 

inkiĢafı göstərir. 

Maliyyə pul münasibətləri sistemi kimi müəyyən edilməklə, gəlirlərin formalaĢ-

masında, xərclərin həyata keçirilməsində, qeyd olunan proseslərin səmərəliliyinin 

monitorinqində, sosial və iqtisadi inkiĢaf effektivliyinin konkret monitorinqində ifadə 

edilir. Burada qeyd edək ki, dar və təmiz maliyyə mənasında səmərəlilik zərərsizliyi, 

gəlirliliyi, rentabelliyi, daha dəqiq isə, aĢağı düĢməyən, artan rentabelliyi nəzərdə 

tutur. 

Lakin görürük ki, maliyyə kateqoriyasının tərifi yalnız cəmiyyətdə iyerarxiyanın 

bütün səviyyələrinə  və  bu Ģərhin müəyyən redaksiyada məzmununa deyil, yaranan, 

bölüĢdürülən və təkrar bölüĢdürülən pul resurslarının, mərkəzləĢdirilmiĢ və mərkəzləĢ-

dirilməmiĢ pul fondlarının tərkibindəki dəyiĢiklikləri birgə maliyyə fəaliyyətinin bütün 

sahələrinə aiddir [3, s. 29]. MərkəzləĢdirilməmiĢ pul fondları müəyyən xərclərə görə 

yığımı, ayrılmanı və hədəflənməni nəzərdə tutur. Buna zərurətin olması aydındır: pul  

mücərrəddir – o, alqı vasitəsidir; əgər hər hansı bir pul fondundan ciddi məqsədli 

istifadəyə vəsait ayrılmırsa, onda bunu demək olar ki, istənilən ehtiyac üçün sərf etmək 

olar. 

BaĢqa sözlə, resurslar kimi pul fondları da vahid təyinata malik olub,  maliyyə 

qanunvericiliyi ilə və ya idarəetmə qərarları ilə müəyyən edilən məsrəflərin, inves-

tisiya xərclərinin mənbəyi kimi çıxıĢ edir. Buna baxmayaraq, maliyyə resursları anla-

yıĢı  pul fondlarından daha geniĢ anlayıĢdır. Onları resurslar hesabına yaradılan, lakin 

nisbi sabitliyi nəzərdə tutan pul fondlarından fərqli olaraq dövriyyədən azad olun-

masına və ya əlavə dövriyyə yüklənməsinə qabil  məqsədyönlü pul vəsaitlərinin məc-

musu kimi müəyyən etmək olar.  

Maliyyə menecmentinin tərifinə gəlincə, o, iqtisadi menecmentin fəal tərkib 

hissəsi kimi, maliyyənin idarəetmə mexanizmi və ya maliyyə mexanizmi anlayıĢı ilə 

bağlıdır. Onu bütün iyerarxik səviyyələrdə istehsalın idarə edilməsi prosesinin iqtisadi 

idarəetmə forma və üsullarının kompleksi kimi müəyyən etmək olar [2, s.11]. Maliyyə 

mexanizmi isə  cəmiyyətin (müvafiq olaraq onun bütün özəklərinin) sosial-iqtisadi in-

kiĢafı prosesinin idarə edilməsinin maliyyə formaları və metodlarının kompleksidir [5, 

s.93-98]. Bu Ģərh maliyyə mexanizmini eyni vaxtda iqtisadi idarəetmə mexanizminə 

daxil edir və onu sonuncunun çərçivəsindən çıxarır. Əgər iqtisadi mexanizm  üstün 

olaraq baza kateqoriyasıdırsa, maliyyə mexanizmi maliyyənin özü kimi bazis və 
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üstqurum kateqoriyalarının əlaqələndiricisi sayılmaqla hər iki sferada fəaliyyət göstə-

rir. 

Maliyyə menecmentinin prinsipləri onun metodologiyasının prosedur tərəflərini 

tənzimləyir, onun metodunun inkiĢafına və təkmilləĢdirilməsinə kömək edən dinamik 

komponenti sayılır. Maliyyə menecmentinin  müəssisənin ümumi idarəetmə sisteminə 

inteqrasiyası, idarəetmə qərarlarının formalaĢmasının kompleks xarakteri, idarəetmə-

nin yüksək dinamizmi, idarəetmə qərarlarının iĢlənib hazırlanmasına yanaĢmaların 

dəyiĢkənliyi və müəssisənin strateji məqsədlərinə istiqamətlənmə kimi ümumi qəbul 

edilmiĢ prinsipləri [2, s.12] Ģirkətlərdə  bu biznesin spesifikliyi baxımından tamamlan-

malıdır. Məsələn, bura müəssisənin maliyyə sərbəstliyi, müəssisənin özünü maliyyə-

ləĢdirməsi,  müəssisənin maddi marağı,  maddi məsuliyyət, risklərin maliyyə ehtiyat-

ları ilə təmin olunması kimi spesifik və konkret xarakter daĢıyan prinsipləri əlavə edə 

bilərik [1, s.8]. 

"BüdcələĢdimə" anlayıĢının Ģərhinin müxtəlifliyi və çoxplanlılığı onunla əlaqə-

dardır ki, bu termin bizim mütəxəssislər üçün yenidir, Qərbdə dəqiqliklə tədqiq olun-

muĢ və hələlik yerli Ģəraitə uyğunlaĢdırılmayan anlayıĢdır. Digər səbəb odur ki, büd-

cələĢdirməyə müxtəlif  komponentlərə malik sistemlərdən, konkret halda isə maliyyə 

menecmentindən, mühasibat idarəetmə uçotu sistemindən, səmərəli menecment siste-

mindən ibarət mürəkkəb bir sistem kimi baxılır. 

Səciyyəvi haldır ki, eyni müəlliflər öz tədqiqatlarının gediĢində daim "büdcələĢ-

dirmə" termininin mənasını, ona çox vaxt bir az fərqli məna verməklə dəqiqləĢdirir  və  

ya  dəyiĢdirirlər. Bir çox müəlliflərin fikirlərini ümumiləĢdirərək təsdiq etmək olar ki, 

büdcələĢdirmə, özündə onu təĢkil edən komponentlərin məzmunu üzrə çoxsaylı və 

müxtəlif cür  komponentləri birləĢdirən prosesdir. Həmin müəlliflərdən bəziləri büdcə-

ləĢdirməyə proses kimi baxır, bəziləri onun məqsəd, vəzifə, alət və prinsiplərinin han-

sılar olduğuna diqqət yetirir; digərləri isə bu prosesin köməyi ilə  hansı kompleks 

məsələlərin və hansı vaxt intervalı ərzində həll edilə biləcəyinə cavab tapmaq istəyirlər 

[4]. 

Bizim fikrimizcə, büdcələĢdirmə, məsuliyyət mərkəzləri, icraya nəzarətin təĢkili, 

büdcə göstəricilərindən kənarlaĢmaların təhlili kontekstində büdcələrin iĢlənib hazır-

lanmasına əsaslanan  təĢkilatların maliyyə resurslarının idarə edilməsi və həmin fəaliy-

yət əsasında maliyyə strukturunu inkiĢaf etdirmək və gözlənilən nəticələrə nail olmaq 

məqsədilə  tənzimlənməsi üçün nəzərdə tutulan xüsusi metoddur.  

Yerli Ģirkətlər üçün büdcələĢdirmə prosesinin informasiya təminatı sisteminin 

öyrənilməsi və formalaĢdırılması  məqsədilə ―informasiya təminatı sistemi‖ anlayıĢını  

öyrənilən obyektin idarəetmə üçün bir sıra təsnifat əlamətləri üzrə ayrılmıĢ müvafiq 

qruplara aid edilməsi yolu ilə konkretləĢdirmək olar.  Bu sistem mürəkkəb açıq deter-

minantlaĢdırılmıĢ sistem sayılır. Yerli Ģirkətlər üçün büdcələĢdirmə prosesinin infor-

masiya təminatı sisteminin modeli mərhələlər üzrə qurulur. AyrılmıĢ mərhələlərin 

mahiyyəti aĢağıdakılardan ibarətdir: 

- birinci mərhələ - bir sıra ümumi prinsipləri müəyyən etmək. Həmin prinsiplərə 

yerli Ģirkətlərdə büdcələĢdirmə prosesinin həyata keçirilməsi üçün informasiya təmi-

natı sisteminin qurulması zamanı əməl olunmalıdır. Buraya vahidlik, inkiĢaf, qeyri-

mərkəzləĢdirmə, iyerarxiya, təĢkilatilik, qeyri-müəyyənlik prinsipləri və qlobal məq-

sədlər prinsipi daxildir. Nəzəri müddəaları müəyyən etmək üçün uyğunluq, qənaət-

cillik, tənzimləyici, öz-özünə nəzarət, inteqrallıq, adaptasiya kimi xüsusi prinsipləri 
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ayırmaq lazımdır;  
- ikinci mərhələ - tətbiqi istənilən yerli Ģirkət tərəfindən mümkün olan büdcə-

ləĢdirmə prosesinin informasiya təminatı sisteminin modelini qurmaq; 
- üçüncü mərhələ - maliyyə strukturunun müayinəsinin aparılması və sxem Ģək-

lində fəaliyyət istiqamətləri üzrə məsuliyyət mərkəzlərini ayırmaq. Burada  hər hansı  
müəssisənin təĢkilati strukturunu təsəvvür etmək olar. Bu mərhələ istehsal fəaliyyə-
tinin dərin təhlilinin zəruriliyi ilə, maliyyənin idarə edilməsinin dəqiq məqsəd və vəzi-
fələrinin qurulması, məsuliyyət mərkəzlərinin ayrılması və onların fəaliyyətinə nəzarət 
üsullarının müəyyən edilməsi ilə, eləcə də məsul Ģəxslərə səlahiyyətlərin verilməsi ilə 
xarakterizə olunur; 

- dördüncü mərhələ - ikinci və üçüncü mərhələlər çərçivəsində iĢlənib hazırlan-
mıĢ sxemləri müqayisə etmək. Bu, biznesin idarə olunması sahəsində toplanmıĢ təcrü-
bəni və elmi-praktiki araĢdırmaları birləĢdirməyə imkanı verəcək.  
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MÜƏSSĠSƏLƏRDƏ SOSĠAL MƏSULĠYYƏT VƏ ONLARIN RƏQABƏT 

QABĠLĠYYƏTLĠLĠYĠNDƏ ROLU 
 
Ġqtisadiyyatda müəssisələrin əsas məqsədi mənfəət əldə etməkdən ibarətdir, lakin 

sadəcə bu məqsədi irəlidə tutaraq iqtisadiyyatda yalnız müəyyən səviyyəyə gəlib çata 
bilərlər. Cəmiyyətin sağlamlığına, iĢçilərin fəaliyyətinə lazımi diqqəti verməyən hər 
bir biznes strukturu yekunda müvəffəqiyyətsizliyə uğrayır. Bu səbəbdən artıq müəssi-
sələr sadəcə texniki və iqtisadi struktura deyil, həm də sosial məsələlərə diqqət yetir-
məyə baĢlamıĢlar. Hal-hazırda müəssisələr iqtisadi vəzifəsi olduğu qədər də sosial bir 
vəzifəsi olduğu müəyyən olunur [4]. Rəqabətdə üstünlük əldə etmək üçün sosial məsu-
liyyətli müəssisə olmaq, çox vacib bir kriteriya halını almıĢdır.   
  Müəssisələr tərəfdaĢlarına qarĢı bir sıra müxtəlif məsuliyyətlər daĢıyırlar. Bu 
məsuliyyətlər iqtisadi, hüquqi, etik və könüllü məsuliyyətlər olaraq 4 əsas qrupa ayrıl-
mıĢdır və bir piramida kimi formalaĢmıĢdır [2, s.503].  
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Ġqtisadi məsuliyyətlər, müəssisələrin ən bazis məsuliyyəti olaraq dəyərləndirilir. 

Çünki, müəssisələrin mövcud olma səbəbləri mənfəət əldə etməkdir. Ġqtisadı Mark və 

Karol məhz bu səbəbdən iqtisadi məsuliyyəti piramidanın bazisi olaraq vermiĢdir. 

Biznes fəaliyyətində daha çox mənfəət əldə etmək arzusu bir müddətdən sonra ətraf 

mühitə və iĢçilərə zərərverici həddə gəlib çatır. Bunun qarĢısının alınması üçün isə 

hüquqi məsuliyyət fəaliyyətə baĢlayır. Ancaq sadəcə hüquqi və iqtisadi məsuliyyətin 

yerinə yetirilməsi müəssisə üçün kifayət etmir. Hər bir müəssisə iĢçilərinə və tərəf 

müqabili olduğu firmalara qarĢı etik davranmaq məcburiyyətindədir, yəni etik 

məsuliyyətli olmalıdır [1,s.5-7]. Sonda isə qloballaĢma Ģəraitində bazar rəqiblərinə 

qarĢı daha güclü ola bilməsi üçün könüllü məsuliyyəti olmalıdır. Beləliklə, bu pirami-

danın  son sahəsi də öz yerinə oturmuĢ olur. Ġndi isə onları daha yaxından təhlil edək.

 Ġqtisadi məsuliyyət müəssisənin mənfəət əldə etmək məqsədidir. Müasir dövrdə  

iqtisadi məsuliyyət, bütün dünya səviyyəsində rəqabətə davamlı olaraq ən mühüm ün-

sür olaraq öz mövcudluğunu qoruyub saxlayır. Çünki, yeni dövr sürətlə inkiĢaf edən, 

investisiya, informasiya və texnoloji bazarlarının hədsiz geniĢləndiyi bir dövrdür. 

Gələcək dövrdə rəqabət fərqli olacaqdır.  

  ġirkətlər rentabelli və dividentli olmaq məcburiyyətindədirlər. Rentabelli olma-

yan, mənfəət əldə etməyən bir Ģirkətin öz fəaliyyətini həyata keçirməsi mümkünsüz-

dür. Müəssisələr tərəfdaĢlarından, iĢçilərindən, tərəf müqabili olduğu fiziki və hüquqi 

Ģəxslərdən müəyyən miqdarda gəlir gətirməyini gözləyirlər. Bu durumun əksinin ol-

ması halında problemlər baĢ qaldıracaq və müəssisə üçün çətin günlər baĢlayacaqdır. 

Bundan baĢqa müəssisə istehsal resursları aldığı və istehsal etdikləri məhsulları satdıq-

ları müəssisələrə qarĢı da düzgün fəaliyyət göstərməlidirlər. Ġstehsal məhsulu əldə 

etdiyi müəssisələrə ödəmələr vaxtlı - vaxtında və düzgün Ģəkildə ödənilməlidir. Məh-

sul satıĢını həyata keçirdiyi müəssisələrə isə qüsurlu əmtəə göndərməməli, təmiz 

rəqabət aparmalıdır. 

Müəssisələr mənfəət əldə edərkən qanun və qaydalara əməl etməsi müəssisənin 

hüquqi məsuliyyətidir. Ġqtisadi məsuliyyətdən də əlavə biznes müəssisələri hüquqi 

məsuliyyətlərə də sahibdirlər. Ticari fəaliyyətə nəzarət edilməsi bütün ticari və iqtisadi 
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qərar və qanunlarla tənzimlənir. Qanunların əksəriyyəti etik standartları özündə əks 

etdirməklə bərabər qlobal dünyada qəbul olunmuĢ ticarət ilə bağlı hüquqları da özündə 

əks etdirir.   

  Hər bir müəssisə qanun və qaydalara riayət etməlidir. Müəssisələr fəaliyyət 

göstərmələri üçün, qarĢıya qoyulmuĢ məqsədləri hüquq çərçivəsində həyata keçirilmə-

lidir. ĠĢçilərin sosial hüquqları, əmək haqlarının tənzimlənməsi, iĢçilərin sosial sığor-

tasının təmin olunması, ətraf mühitin qorunması, istehsal standartlarının müəyyən 

olunması kimi hüquqi məsələlərə önəm verilməlidir. Ġqtisadi və hüquqi məsuliyyətlə 

yanaĢı müəssisələr etik məsuliyyəti də yerinə yetirməlidirlər. Etik məsuliyyət qanun və 

qaydalarla müəyyən olunmur, onlar sosial fərdlər tərəfindən mənimsənilir, həm 

müsbət, həm də mənfi mənada olan hər bir çalıĢma, siyasət və davranıĢları özündə əks 

etdirir.  

  Etik məsuliyyət digər növlərə nisbətən daha aktualdır. Hal-hazırda ticarətdə 

keçmiĢə nəzərən xüsusilə son on il ərzində daha çox biznes fəaliyyətində etik davranıĢ-

lardan Ethics Officers Association və Bizness for Social Responsibility kimi qurumlar 

sosial məsuliyyətin daha da qloballaĢmasına çalıĢırlar. Hətta onu da qeyd etmək lazım-

dır ki, statistik göstəricilərə əsasən müəssisələr etika üzrə mütəxəssislərə ildə 1 milyon 

dollardan artıq ödəniĢ həyata keçirirlər.  

  Müəssisələr cəmiyyətə qarĢı dürüst və adil hərəkət edərək onlara zərər vermək-

dən çəkinməlidirlər. Bir müəssisənin dürüst, adicə doğru olması, verdiyi sözlərə əməl 

etməsi, hiyləli yollarla məhsul istehsal etməməsi ən baĢlıcası göstərilə biləcək etik 

davranıĢlardır. Etik məsuliyyət iĢçilərin, müĢtərilərin, cəmiyyətin və səhmdarların mə-

nafeyinə zərər vurmayan qaydaları özündə əks etdirir. Etik məsuliyyət anlayıĢı daha 

çox iĢ əxlaqı adı altında qarĢımıza çıxır [3,  s.516].  

  Sonuncu olan könüllü məsuliyyət xeyirxahlıq olaraq həyata keçirilən fəaliyyət-

dir. Buraya əsasən cəmiyyətin  ehtiyacı olan, inkiĢafına əlavə kömək göstərən xidmət-

ləri, qarĢılıq gözlənilmədən həyata keçirmək, könüllü ianələr vermək daxildir. ġirkətlər 

insan sağlamlığının qorunması və cəmiyyətin təhlükəsizliyinin pozulmaması məsələ-

sində həssas davranmalıdırlar.  

  Yekun olaraq onu qeyd edək ki,  sosial məsuliyyətli bir müəssisə - mənfəət əldə 

edə bilən, qanunlara riayət edən, etik davranıĢlara malik, xeyriyyə fəaliyyəti həyata 

keçirə bilən bir müəssisədir. 

 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1. Argüden, Y. Kurumsal sosyal sorumluluk. Kal-Der Forum, 2004. 

2. Mark, S. S., Carroll A.B.  Corporate social responsibility: A three-domain 

approach, 2003. 

3. Molteni M. The social-competitive innovation pyramid. Corporate 

Governance, 2006. 

4. https://www.investopedia.com/terms/s/socialresponsibility.asp 

 

 

 

https://www.investopedia.com/terms/s/socialresponsibility.asp


534 
 

Heydərova Sevda, doktorant, 

Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu  

 

TƏHSĠL SĠSTEMĠNDƏ KEYFĠYYƏTĠN YÜKSƏLMƏSĠNƏ TƏMĠNAT 

 

XX əsrin sonlarından etibarən Azərbaycan xalqının qazandığı ən böyük uğur və 

zəfər müstəqil, suveren Azərbaycan  Respublikasının yaradılması oldu. Gənc, lakin 

böyük  amallara əsaslanan Azərbaycan  Respublikası  öz  dövlətçiliyini, müstəqilliyini 

bərpa edib, dünya  ictimaiyyətinə  bəyan  etdi.  Ġctimai  həyatın  bütün  sahələrində, o 

cümlədən  təhsil  sahəsində  dərin  və  keyfiyyətli  dəyiĢikliklərin  edilməsi üçün   kəs-

kin tələbat yarandı .  

Azərbaycan Respublikasında təhsil sistemində köklü dəyiĢikliyin yaranması,  

qlobal dünyanın təhsil sisteminə inteqrasiya edərək müasir elmin nailiyyətlərinə 

yiyələnən, təhsil sahəsində yüksək  keyfiyyət qazanaraq, hərtərəfli  idraki və məntiqi 

təfəkkürü formalaĢdıran, müasir texnologiyaları mənimsəyən,  əmək bazarında  layiqli yer 

tutmağı bacaran, milli - mənəvi dəyərləri inkiĢaf etdirən, yüksək əxlaqi-etik  mənəviyyata  

sahib  olan Ģəxsiyyətlərin  yetiĢdirilməsi  günün  prioritet  məsələsinə  çevrildi.  

Elm və təhsil sahəsində  bu  gün  qazanılan müasir uğurlar Azərbaycan Respub-

likasında milli təhsil sisteminin qurulması sahəsində məqsədyönlü və  ardıcıl  siyasətin  

nəticəsində  əldə  olunub. 

Bu  gün də  uğurla  həyata  keçirilən təhsil  islahatlarının əsasında, 1999-cu ildə 

öz  təsdiqini  tapmıĢ  proqram  durur. Proqramın əsasını Heydər  Əliyevin tələbə gənc-

lər və təhsil iĢçiləri ilə çoxsaylı görüĢlərində irəli sürdüyü ideyalar təĢkil edir. Proq-

ram, islahatın gediĢatında yerinə yetiriləcək tapĢırıqları dəqiq müəyyən etdi. Təhsil 

sisteminin idarə olunması, yüksək keyfiyyətə nail olmaq, maddi-texniki bazanın yeni-

ləĢdirilməsi, təhsilin məzmunu və qiymətləndirilməsi ənənəvi təhsil sistemindən  köklü 

surətdə fərqlənərək  yeniləndi. 

Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən təhsil sisteminin islahatı, xalqı-

mızın milli spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla,  Avropa və dünya standartlarının 

əldə olunmasına, həmçinin onun bütün strukturlarının hərtərəfli inkiĢafına və demo-

kratikləĢməsinə yönəldilib.  

XXI əsrin  inkiĢaf parametrlərinə nəzər salsaq "Ġslahat proqramı‖nın əsas vəzifə-

si,  müstəqil Azərbaycanın yeni təhsil sisteminin yaradılmasıdır. 

Aparılan islahatlar təhsilin humanistləĢdirilməsinə, demokratikləĢməsinə və in-

teqrasiya olunmasına əsaslanaraq müstəqil dövlətin iqtisadi və siyasi bazasının əsa-

sında həyata keçirilir. 

Təhsildə yüksək keyfiyyət əldə etmək üçün qloballaĢan dünya təhsil sisteminə 

inteqrasiya etməyi bacaran, ümumbəĢəri dəyərlərini formalaĢdıran, daim yeniləĢən tex-

nologiyaların mənimsənilməsini öyrənən bilikli, bacarıqlı Ģəxsiyyətlərin yetiĢdirilməsi 

əsas amillərdəndir. 

Azərbaycan Respublikasında  2009-cu ildə qəbul olunan qiymətləndirmə konsep-

siyası Ģagird nailiyyətinin düzgün qiymətləndirilməsində təhsilin  keyfiyyət göstəricisi  

olaraq  Ġslahatlar  Proqramının tərkib hissəsi oldu. Orta ümümtəhsil məktəblərində təh-

sil sistemində gedən sürətli inkiĢaf  qiymətləndirmə sahəsində yeni fikirlərin  və  qa-

nunların  yaranmasına zərurət yaratdı. 
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Orta  ümumtəhsil  müəssisələrində  maddi - texniki  bazanın olması, onlardan  sə-
mərəli  və  məqsədyönlü  Ģəkildə istifadə, təhsildə keyfiyyətin yüksək  təminatıdır. 

Bu gün  Azərbaycan Respublikasında sürətlə  inkiĢaf  edən  təhsil sistemi dünya 
təhsil sisteminə inteqrasiya edərək bir  çox  uğurlara imza atıb. 

Hazırda dünyada davamlı artan elmi-texniki tərəqqi beynəlxalq təhsil sistemində  
əhəmiyyətli  və  ən  aparıcı amillərdən birinə çevrilmiĢdir. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələr dünya 
bazarına getdikcə daha çox texnoloji  biliklərin  bacarıqlara çevrilməsinə  marağını  
artırır.  Bu  zaman  təhsilin  keyfiyyətinin  yüksək  təminatı müasir  texnologiyanın  in-
tensiv  tətbiq   edilməsinin  nəticəsinə  çevrilir.  

BəĢəriyyətin təkamülünün  əsas amillərindən  biri, tərəqqinin hərəkətverici qüv-
vəsidir, əməkdaĢlıqdır. Elmi-texniki əməkdaĢlıq - obyektiv zərurətdən yaranmıĢ,  
beynəlxalq  əmək bölgüsü və elmi tərəqqinin nəticəsidir və bu adi ticarət çərçivəsini 
aĢan bir prosesdir. 

Hal-hazırda "beynəlxalq elmi-texniki əməkdaĢlıq" məfhumuna daha çox xarici 
elmi-praktiki əsərlərdə, normativ aktlarda rast gəlinir.  

BETƏ-ın sferası fundamental elmi tədqiqatlardan tutmuĢ  praktik tapĢırıqların 
həllinə qədər geniĢ spektrli məsələləri əhatə edir. Elmi-texniki informasiyaların,  alim 
və mütəxəssislərin mübadiləsi, birgə elmi tədqiqatların və elmi-texniki layihələrin 
yerinə yetirilməsi, yeni texnologiyaların yaradılmasını təmin edən birgə elmi kollek-
tivlərin, laboratoriyaların və s. vasitələrlə həyata keçirilə bilər. Belə əməkdaĢlıq sahə-
lərinin  müxtəlifliyi ölkələrə öz milli maraqlarına uyğun olan formaları seçməyə imkan 
verir.  

Elmi-texniki  əməkdaĢlıq  tərəf  ölkələrin elmlər akademiyaları, elmi təĢkilatları, 
ali təhsil ocaqları arasındakı ayrı-ayrı müqavilələr əsasında, səlahiyyətləri  çərçivəsində 
və tərəflərin dövlətlərinin milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq  həyata keçirilir.  Ha-
zırda respublikamızın bir sıra dövlətlərlə elmi-texniki əməkdaĢlıq haqqında birbaĢa 
hökumətlərarası  müqavilələri  mövcuddur. Belə dövlətlər sırasına  həm əvvəldən  el-
mi-texniki  əlaqələri mövcud olmuĢ keçmiĢ sovet respublikaları, həmçinin qonĢu və 
uzaq xarici ölkələr daxildir. Onlardan Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, Gürcüstan, Lat-
viya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, o cümlədən Bolqarıstan, Rumıniya, Çe-
xiya, Slovakiya, PolĢa, Türkiyə, Ġran, Ġraq, Pakistan, Ġsrail, Misir, Hindistan, Alma-
niya, Böyük Britaniya, Ġtaliya, Fransa, ÇXR və s. ölkələri misal göstərə bilərik. Eyni 
zamanda bir sıra dövlətlərlə (Avstriya, Yunanıstan, Hindistan, Suriya və s.) müvafiq 
sahələrdə hökumətlərarası birgə iĢçi komissiya fəaliyyət göstərir. Bundan baĢqa, 
respublikamızın Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxil olan respublikalar (Tatarıstan 
Respublikası, Dağıstan Respublikası, Qaraçay-Çərkəs Respublikası və s.), həmçinin 
ayrı-ayrı vilayətlərlə təhsil və elmi-texniki əməkdaĢlıq müqavilələri mövcuddur.  

Azərbaycan  hökuməti və dövlət orqanlarının ayrı-ayrı ölkələrlə təhsil, elmi-tex-
niki əməkdaĢlıq sahəsində imzaladığı müqavilə və saziĢləri, həmçinin müvafiq birgə 
komissiyaların protokollarını nəzərdən keçirdikdə qeyd olunan bütün məsələlərin ən 
mühüm, aktual, respublika üçün əhəmiyyətli mövzuları əhatə etdiyini görə bilərik.  

Hazırda dünyada davamlı artan elmi-texniki tərəqqi beynəlxalq təhsil sistemində  
əhəmiyyətli  və  ən  aparıcı amillərdən birinə çevrilmiĢdir. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələr dünya 
bazarına getdikcə daha çox texnoloji  biliklərin  bacarıqlara çevrilməsinə  marağını  
artırır. Bu  zaman  təhsilin  keyfiyyətinin  yüksək  təminatı müasir  texnologiyanın  in-
tensiv  tətbiq  edilməsinin  nəticəsinə  çevrilir.  
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Hacıyev Tacəddin, doktorant, 

Əmək və Sosial Problemlər üzrə 

 Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi 

 

TƏġKĠLATLARDA ĠSTEHSAL XƏRCLƏRĠNĠN ĠDARƏ EDĠLMƏSĠNDƏ 

ĠNFORMASĠYA TƏMĠNATININ TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ 

     

 XXI əsr informasiya cəmiyyətinin formalaĢmasına əhəmiyyətli Ģərait yaratmıĢ-

dır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin inkiĢafında informasiyanın rolunun gündən-günə artma-

sı iqtisadi proses və hadisələrin yerinə yetirilməsində və operativ qərarların qəbul 

edilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Strateji Yol Xəritəsinin tətbiqi Ģəraitində 

təĢkilatların idarə edilməsi əsas mühasibat informasiya hesabına həyata keçirilir. 

Mühasibat uçotu informasiyaları bu sahədə hazırda xüsusi rol oynamaqla, strateji 

ehtiyat kimi təĢkilat və təsərrüfat subyektlərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin möv-

cud imkanlarını gələcəkdə proqnozlaĢdırılmasına imkan yaradır. Strateji Yol Xəritə-

sinin tətbiqi Ģəraitində informasiyanın mövcud xüsusiyyətlərini (tamlıq, etibarlılıq, 

dəyərlilik, adekvatlıq, aktuallıq, aydınlıq, ardıcıllıq) nəzərə almaqla, istehsal xərcləri-

nin idarə edilməsində informasiya təminatının təkmilləĢdirilməsində böyük rolu vardır. 

Belə ki, xərclərin idarə edilməsinin informasiyalarına gəlirlər və xərclər kimi maliyyə 

informasiyaları və istehlakçı məmnuniyyəti, keyfiyyət, məhsuldarlıq kimi qeyri-

maliyyə informasiyaları daxil olunur. Bu informasiyalardan daha çox xərclərin və 

maliyyə nəticələrinin optimallaĢdırılması və qərarların əsaslandırılması zamanı istifadə 

olunur.  

Bu baxımdan təĢkilatda uçot informasiya sistemini iki alt sistemə bölmək olar: 

- Maliyyə-uçot informasiya sistemi; 

- Ġdarəetmə-uçot informasiya sistemi. 

Bunların baĢlıca səbəbi informasiya istifadəçilərinin tələbat və ehtiyacları ilə 

bilavasitə bağlıdır.  

Bu zaman daha çox xarici bazar istifadəçiləri etibarlı və müqayisə oluna bilən 

informasiya ilə təmin edən maliyyə-uçot informasiyası təĢkilatda adətən illik, bəzi 

vaxtlarda isə rüblük hazırlanır. Maliyyə-uçot informasiyalarının əsas xarakterik xüsu-

http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=865&type=news
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siyyətləri müasir Ģəraitdə müqayisə oluna bilməkdədir. TəĢkilatların məsuliyyət mər-

kəzlərində baĢ verən təsərrüfat prosesləri və əməliyyatlar üzrə qərarların qəbul edilmə-

sini çətinləĢdirən maliyyə-uçot informasiya sistemini müəyyən standartlar, empirik 

qaydalar və formatlar əsasında hazırlanır. Vahid uçot standartı və prinsiplərinə uyğun 

maliyyə-uçot informasiyalarından xərclərin səmərəli istifadə edilməsi məqsədləri üçün 

istifadə imkanları çox vaxt məhdud olur ki, bu da xərclərin uçot sistemi üzrə informa-

siyaların əldə olunmasını bir daha aktuallaĢdırır. Hazırda beynəlxalq səviyyədə maliy-

yə-uçot informasiyalarının hazırlanması ―Ümumi qəbul edilmiĢ uçot prinsip-ləri‖nə 

(GAAP) və ya ―Beynəlxalq maliyyə hesabatlarının hazırlanması standartları‖na (ĠFRS) 

əsaslanır ki, bu da uçot informasiyalarında ardıcıllıq prinsipinin yaranmasını təmin 

edir. Ümumiyyətlə, maliyyə hesabatlarının hazırlanması məqsədi ilə xərc-uçot infor-

masiyalarından satıĢın maya dəyərinin və hazır məhsul qalığının dəyərləndirilməsi 

üçün istifadə olunur.  

TəĢkilat və təsərrüfat subyektlərində ayrı – ayrı istehsal prosesləri və bu proseslər 

üzrə yaranan məsrəflər, eynilə xərc drayverləri barədə relevant informasiyaların əldə 

edilməsi və əməliyyat qərarlarının verilməsinə imkan verməyən maliyyə-uçot infor-

masiya sisteminin çatıĢmamazlığını xərc-uçot informasiya sistemi aradan qaldırır. 

Xərc-uçot informasiya sistemi geniĢ miqyasda təĢkilatın əməliyyat, maliyyə və kapital 

qoyuluĢları üzrə fəaliyyətindən yararlanan məsrəflər haqqında informasiyanı, əsasən, 

iki mənbədə əldə edir. Bunlara daxildir : 

1. Uçot məlumatları – uçotun növləri (operativ, mühasibat, statistik) və bu sahə-

lər üzrə hesabatlar, eyni zamanda seçmə uçot məlumatları. 

2. Qeyri – uçot məlumatları – reqlamentləĢdirilmiĢ təĢkilatdaxili və xarici audit, 

təftiĢ materialları, vergi yoxlamaları, istehsalat və əmək kollektivinin ümumi proto-

kolları, izahedici və hesabat xarakterli qeydlər və s. daxildir.  

Xərc – uçot informasiyaları daxili istifadəçilər və ya menecerlər üçün nəzərdə 

tutulmuĢ bir informasiya sistemidir və əldə edilmiĢ uçot informasiyaları xarici maraqlı 

tərəfdaĢlar üçün ictimailəĢdirilmir. Onda xərc – uçot informasiyaları müqayisə olunan 

deyildir və hər təĢkilat üçün istifadəçinin maraqlarına uyğun və əməliyyat məqsəd-

lərinə müvafiq hazırlanır. Beləliklə, ümumiləĢdirərək xərc idarəetmə sistemi proqnoz-

laĢdırma, nəzarət – kontrollinq, davamlı inkiĢaf etmək və qərar qəbulu məqsədləri 

çərçivəsində məhsulların (iĢ və xidmət) maya dəyərinin, ayrı – ayrı müĢtərilər, təchi-

zatçı və relevant xərc obyektləri üzrə çəkilmiĢ istehsal məsrəflərinin müəyyən edilməsi 

üçün daxili istifadəçilər üçün aidiyyəti informasiyaları müəyyən edir. Daha doğrusu, 

toplayır, ölçür və təsnifləĢdirir. 

Xərclərin idarə edilməsi üçün məhsul istehsalı və satıĢının hər bir mərhələsində 

istifadə olunan istehsal resursları və ya baĢ verən xərclər barədə dəqiq informasiya 

əldə etmək lazımdır. Müasir Ģəraitdə informasiyanın natamamlığı və onun aĢağı key-

fiyyətli olması təĢkilat və təsərrüfat subyektlərində məsrəflərin səmərəli idarə edilməsi 

imkanlarını pisləĢdirir ki, bu da yekunda təsərrüfatlar üçün çox vacib olan  nəticələrin 

zərərlə yekunlaĢmasına gətirib çıxarır. Bununla yanaĢı, təĢkilat və təsərrüfat subyekt-

lərinin uzunmüddətli strateji hədəflərinə uyğun olmayan xərc–uçot informasiyaları 

sistemi məhsulun rəqabətliliyinin pisləĢməsinə, təĢkilatın uzunmüddətli aktivlərindən 

və cari istehsal ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin aĢağı düĢməsinə, xərclərin 

uçotu və öhdəlikləri üzrə ödəniĢlərin təmin edilməsinə və bir sıra ciddi nöqsanların 
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yaranmasına gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə, Strateji Yol Xəritəsinin hədəflərinə uyğun 

olaraq, xərc – uçot informasiya sistemi özündə təĢkilat və təsərrüfat subyektlərində 

əsas fəaliyyət sahəsi olan istehsal, təchizat, satıĢ, müĢtəri xidmətləri, keyfiyyət, maliy-

yə, nəzarət, nəhayət, audit fəaliyyətini birləĢdirən uçot informasiya sisteminin alt siste-

mini təĢkil edir. Bütün bunlar təĢkilat və təsərrüfat subyektlərində istehsal xərclərinin 

idarə edilməsində bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinə uyğun informasiya təminatının 

yaxĢılaĢdırılmasına Ģərait yaratmıĢ olacaqdır. 
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Rəhimov Tərlan, doktorant, 
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SAHĠBKARLIĞIN ĠNKĠġAFININ ELMĠ-NƏZƏRĠ ƏSASLARI 

 

Ġqtisad inkiĢafda sahibkarlıq rolunu tədqiq edən bir çox alimlər, qeyd edirlər ki, 

məhz sahibkarlıq iqtisadi səmərəliliyin artmasına kömək edən baĢlıca amillərdən 

biridir. Sahibkarlar yeni məhsulların və texnologiyaların kommersiyalaĢmasında əsas 

rol oynayır, məĢğulluq problemlərini effektiv həll edir, istifadə olunmamıĢ resursları 

cəlb edərək yeni bazarlar yaradırlar. Bu xüsusiyyətlər sayəsində sahibkarlıq haqqında 

verilən nəzəriyyələrdə sahibkar bazar iqtisadiyyatının əsas elementi kimi qəbul edilir 

və onun effektivliyini və inkiĢafını müəyyənləĢdirir. 

Sahibkarlıq haqqında bu nəzəriyyələr A.Smit, D.Rikardo, J.B.Say, I.Schumpeter 

və digər tanınmıĢ iqtisadçıların əsərlərində qeyd edilmiĢdir. Beləliklə, dünyanın qabaq-

cıl ölkələrinin iqtisadiyyatında sahibkar iqtisadi münasibətlərin əsas subyektlərin-

dəndir və demək milli iqtisadiyyatın stabil, davamlı və rəqabətqabiliyyətli olmasında 

məhz sahibkarlığın əvəzsiz rolu vardır. Bu həqiqətə əsasən sənayeləĢmiĢ ölkələrin 

hökumətləri sahibkarlara iqtisadi fəaliyyətlərində yardım edir və sahibkarlığın inkiĢafı 

üçün bir sıra tədbirlər görürlər. Buna baxmayaraq, sənayesi inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə 

iqtisadi azadlığın geniĢlənməsi və bazar sisteminin vacib elementi olan sahibkarlığa 

hərtərəfli dəstək göstərilməsinə baxmayaraq qeyd etmək lazımdır ki, fərqli ölkələrin 

bazar sistemləri arasında əhəmiyyətli fərq var. ABġ, Yaponiya, Böyük Britaniya, 
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Almaniya, Fransa və digər ölkələrin iqtisadiyyatı eyni prinsiplər əsasında - bazar iqti-

sadiyyatı prinsipləri üzərində qurulmuĢdur, lakin bu ölkələrin müxtəlif xüsusiyyətlərə 

malikdir. 

Hal-hazırda dünyada üç əsas bazar iqtisadiyyatı modeli geniĢ yayılmıĢdır: birin-

cisi, "ABġ modeli" (ABġ, Böyük Britaniya və s.); ikincisi, Almaniyada və Ġsveçrədə 

mövcud olan "sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatı" (tez-tez "Ren modeli" və ya "ümumi 

rifah iqtisadiyyatı" istifadə olunur); üçüncüsü, Yapon modeli (bəzi tədqiqatçılar 

Cənub-ġərqi Asiya və Sakit okean regionunda geniĢ yayıldığı üçün "Asiya modeli" 

adını istifadə edirlər). 

Amerika modelinin xarakterik xüsusiyyətləri onun sahibkarlıq fəaliyyətinin 

hərtərəfli təĢviqi, əhalinin ən aktiv hissəsinin zənginləĢdirilməsi sistemi üzərində qu-

rulmasıdır. Dövlət tənzimləməsinə azad rəqabət əsasında effektiv idarəetməyə tabe 

olmayan istehsal aspektləri daxildir. Vergi siyasəti gəlirləri yenidən bölüĢdürmək 

deyil, qiymətləri idarə etmək və ümumi tələb və təklif parametrlərinə təsir etmək 

üçündür. 

Sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatında mərkəzi yer sahibkarlığa (Amerika mode-

lində olduğu kimi) məxsus olsa da, dövlət bu model çərçivəsində iqtisadiyyata daha 

çox müdaxilə edir. Dövlətin funksiyalarından bu model üçün ―biznes siyasəti‖ 

fərqlənir. Ona əsasən dövlətin əsas məqsədi bazarı təĢkil etməkdir, belə ki birbaĢa iqti-

sadiyyatı tənzimləmək arxa plana keçir. Bazarı düzgün təĢkil etdikdə təsərrüfat pro-

sesləri müstəqil bazar subyektləri tərəfindən birbaĢa tənzimlənir. Yürüdülən siyasətin 

baĢlıca məqsədi azadlıq və ədaləti təmin etməkdir. 

Bazar iqtisadiyyatının Yapon modeli, milli ənənələri və sosial-mədəni əhəmiy-

yətli yerlərin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq inĢa edilir. Buna görə, Yapon iqtisadiyyatı 

digər inkiĢaf etmiĢ ölkələrin iqtisadiyyatlarından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir, bax-

mayaraq ki, bazar növüdür. Yaponiyada dövlət "bazar zəifliyi" təzahürlərinin qarĢısını 

almaq məqsədi ilə iqtisadiyyata aktiv olaraq müdaxilə edir. Eyni zamanda, 

Yaponiyanın sahibkarları bu prosesdə əhəmiyyətli rol oynayırlar. Yaponiyada özəl 

kapital bazarda olan qeyri-müəyyənliyi azaltmaq üçün nəzərdə tutulmuĢdur (mülkiyyət 

qruplaĢması). Güclü dövlət tənzimləməsi ilə korporativ qruplaĢmanın birləĢməsi həm 

milli, həm də beynəlxalq səviyyədə Yaponiyanın uğurluna kömək edir. Bazar 

iqtisadiyyatının bütün üç modelində dövlət əsas fəaliyyətini - tənzimləmə funksiyasını 

yerinə yetirir [1, s.9-11].  

Azərbaycan Respublikasında dövlət tərəfindən ölkədə sahibkarlığın inkiĢaf 

etdirilməsi üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Bu zaman biznes mühitin daha da 

yaxĢılaĢdırılmasına xüsusi önəm verilir, sahibkarlığa dövlət dəstəyinin gücləndiril-

məsi, maarifləndirmə fəaliyyəti, qanunvericilik bazasının təkmilləĢdirilməsi prosedur-

larının sadələĢdirilməsi, sağlam rəqabətin təmin edilməsi kimi tədbirlər həyata keçi-

rilir. Ən vacib addımların vergi mexanizminin təkmilləĢdirilməsi, ödəmə prosedur-

larının asanlaĢdırılması, vergi yükünün azaldılması, vahid məlumat reyestrinin yaradıl-

ması, idxal-ixrac əməliyyatlarının rəsmiləĢdirilməsi prosedurlarının sadələĢdirilməsi, 
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sahibkarlıq subyektlərinə güzəĢtli kreditlərin verilməsi üzrə addımların atılması 

nəzərdə tutulur. Ölkə rəhbərliyi qarĢısına - Azərbaycanın ÜDM istehsalında özəl 

sektorun payını artırmaq, kiçik və orta sahibkarlığın ixrac potensialının artırılmasında 

rolunu artırmaq, milli iqtisadiyyatın yenidən strukturlaĢdırılması vəzifələrini qoyub [2, 

s.128-129]. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 mart 2016-cı il tarixli ―Milli 

iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsinin baĢlıca 

istiqamətləri‖nin təsdiqi və bundan irəli gələn məsələlər haqqında‖ sərəncamı, habelə 

həmin sərəncamdan irəli gələn vəzifələrin icrası məqsədi ilə ölkə baĢçısının 2016-cı il 

6 dekabr tarixində imzaladığı ―Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 

Strateji Yol Xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında‖ fərmanı sahibkarlığa dəstəyin ən 

bariz nümunəsi kimi hesab etmək olar. Eləcədə, Azərbaycan Respublikasında 

sahibkarlığın inkiĢafına dövlət dəstəyi mexanizminin təkmilləĢdirilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı, Sahibkarlığın inkiĢafına mane olan 

müdaxilələrin qarĢısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

fərmanı diqqəti cəlb etməyə bilməz. Atılan addımlar sahəsində AR Dövlət Statistika 

Komitəsinin açıqlamasında 2018-ci ildə iqtisadi artım 1,4% təĢkil edib, qeyri-neft 

sektoru 1,8%, kənd təsərrüfatı 4,6%,qeyri-neft sənaye məhsulu 9,1%, əhalinin nominal 

gəlirləri 9,2% artıb, əsas kapitala 17,2 mlrd. manat investisiya qoyulub, ölkənin 

valyuta ehtiyatları 3 mlrd. dollar artaraq 45 mlrd. dollara çatıb, 118 min daimi iĢ yeri 

yaradılıb, xarici borcun ÜDM-ə nisbəti 19%-dək enib.  
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              AMEA-nın  İqtisadiyyat İnstitutu   

 

ĠNVESTĠSĠYA LAYĠHƏLƏRĠNĠN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠNĠN ƏSAS 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Hər bir ölkənin iqtisadiyyatına və onun ayrı-ayrı sahələrinə qoyulan investisi-

yaların layihə baxımından qiymətləndirilməsi hər bir dövrdə iqtisadi tələb kimi qarĢıda 

durmuĢdur. Ġqtisadiyyatın inkiĢaf səviyyəsindən asılı olmayaraq sahəyə yatırılmalı 

olan investisiyalar mütəxəssislər tərəfindən qiymətləndirilərək oradakı bir sıra iqtisadi 

məqamlara aydınlıq gətirilməlidir. Onlara investisiyanın məbləği, onun müddəti, 

qoyuluĢ forması, riski, gəlirliyi və s. aid etmək olar. Bu məsələdə Ģübhəsiz ki, investi-

siya layihələrinə bir tam kimi yanaĢmaq və sistemli davranmaq lazımdır. Qeyd olunan 
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cəhətlər Ģübhəsiz ki, iqtisadiyyatın hər bir sahəsində olduğu kimi, neft sənayesi sfera-

sında da aktuallıq kəsb edir. Ġlk öncə ona görə ki, müasir dövrə qədər neft sənayesinə 

çoxlu həcmdə investisyalar qoyulmuĢ, ikincisi isə perspektiv dövr üçün bu sahənin 

investisiya tələbi formalaĢdırılmalı və ayrı-ayrı sahələrə inteqrasiya etdirilməlidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, investisiya layihəsi tətbiq olunan sahənin sosial-iqtisadi 

inkiĢafı baxımından onun ayrı-ayrı proqramlarını müstəqil formada planlaĢdıraraq 

həyata keçirən ilkin təzahür elementi kimi çıxıĢ edir. O da məlumdur ki, investisiya 

qoyuluĢlarının reallaĢdırılmasının inkiĢafa təsiri qiymətləndirilərkən investisiya layihə-

sinin həyata keçirilməsi vəziyyəti istənilən Ģərtlər daxilində müəyyən edilir və müqa-

yisə ilə onun real gücü yoxlanılır. 

Tətbiqinin hansı sahə olmasından asılı olmayaraq müasir dövr üçün investi-siya 

layihələrinin idarə edilməsinin yüksək səmərə metodologiyasına aĢağıdakı elementlər 

təmin olunduğu təqdirdə keçərli hesab oluna bilər. Onlara aĢağıdakıları aid edə bilərik: 

- sahə üzrə investisiya bazarının təhlil edilməsi və müəssisənin investisiya port-

felinin formalaĢması; 

- risk və qeyri-müəyyən proseslərin nəzərə alınması ilə qoyulmuĢ olan investisi-

yaların səmərəliliyinin hesablanması; 

- müəssisələrin investisiya resurslarının formalaĢması strategiyasının hazırlan-

ması; 

- praktik layihələrin düzgün müəyyən olunması və bu istiqamətdə investisiyaları 

seçmək və qiymətləndirmək; 

- ayrı-ayrı layihələrin investisiya keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və onlardan ən 

səmərəlisinin seçilməsi; 

- konkret investisiya və layihə-proqramların reallaĢmasının planlaĢdırılması, də-

yərləndirilərək operativ idarə edilməsinin həyata keçirilməsi [1, s.397]; 

- investisiya layihəsinin keyfiyyətinin kompleks idarə edilməsi, həmçinin məhsul 

alıĢı və satıĢının təĢkil olunması; 

- investisiya proseslərinin tənzimlənməsinin təmin edilməsi; 

- nəticədə, layihənin tamamlanmasının təĢkil olunması və ümumi qiymətləndir-

mənin ortaya qoyulması.   

 Neft sənayesinə investisiya layihəsinin tərtib edilməsi digər sahələrə görə bir sıra 

özünəməxsus xüsusiyyətlərlə səciyyələnir. Bu sahədə səmərəliliyin qiymətləndiril-

məsi maliyyə və iqtisadi təhlillər əsasında həyata keçirilsə də nəzərə almaq lazımdır ki, 

sahənin məhsulunun qiymət dəyiĢikliyi bu prosesdə mühüm rol oynayır. Ġlk öncə onu 

qeyd edək ki, maliyyə təhlili əsasən faktiki qiymətlərin əsasında investisiya layihələ-

rinin qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Ġqtisadi təhlil isə qiymətlərin dəyiĢən səviyyəsi də 

nəzərə alınmaqla layihənin birbaĢa vermiĢ olacağı faydanı qiymətləndirməyə imkan 

verir. Demək ki, neft sənayesi üzrə investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi dəyi-

Ģən qiymət (həmçinin, dəyiĢən faiz dərəcələri, əmək haqqı səviyyəsi, valyuta məzən-

nəsi və s. dəyiĢiklikdə öz əksini tapan meyarlardan hesab olunur) amilinin fonunda 

daha çox iqtisadi təhlil ilə həyata keçirilməlidir. Ümumi iqtisadiyyat nöqteyi-nəzərdən 

araĢdırma apardıqda aydın olur ki, neft sənayesi üzrə investisiya layihələrinin qiymət-

ləndirilməsi zamanı istifadə edilən iqtisadi təhlil metodu dövlət tənzmlənməsinin tət-



542 
 

biq gücündən də bilavasitə asılıdır. 

Ümumiyyətlə, investisiya layihələrinin təhlilinin aparılmasında əsas məqsəd Ģüb-

həsiz ki, resursların daha səmərəli bölüĢdürülməsinə nail olunması, investisiya və 

istehlak ilə bağlı gəlirlərin səviyyəsində artıma nail olmaqdan ibarətdir. Bir çox mütə-

xəssisin ortaq qənaətinə görə investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsinin məqsədi 

nəzərdə tutulmuĢ nəticənin əldə olunması üçün ən az resurs tələb edən və ya sərf 

edilən resurslara görə ən yüksək nəticənin əldə edilməsinə imkan verən variantın seçil-

məsidir [2, s.189]. Qiymətləndirmədə istifadə edilən maliyyə və iqtisadi təhlil metod-

larının da bir özəlliyi vardır ki, onlar da aĢağıdakı cəhətləri özündə birləĢdirir: 

1. Maliyyə təhlil metodu-daha çox investisiya iĢtirakçılarının mənafeyini təcəs-

süm etdirir və özündə investisiya riskini, investisiya gəlirliyini və innovasiyalı isti-

qamətləri birləĢdirir. 

2. Ġqtisadi təhlil metodu-daha çox cəmiyyət üzvlərinin maraqlarının reallaĢacaq 

layihədə öz əksini tapması ilə səciyyələnir. Özlüyündə sosial xarakterli infrastruk-

turları və ekoloji mühitin qorunmasını birləĢdirir. 

Investisiya layihələrinin tətbiq imkanlarının yaxĢılaĢdırılması istiqamətləri inves-

tisiya qoyuluĢunun istiqamətlərindən asılı olaraq səmərəlilik üzrə müxtəlif olur və 

hesablanmada əsasən fərqli metodikalardan istifadə edilir [3, s.537]. Ġlk öncə onu qeyd 

edək ki, investisiya layihələrinn daha təkmil formada ortaya çıxması üçün qoyulmalı 

olan investisiya istiqamətlərini aĢağıdakı kimi qruplaĢdırırlar: 

1. Ġnvestisiya qoyuluĢlarının neft sənayesi müəssisəsində yeni texnika və qabaq-

cıl texnologiyanın tətbiqinə istiqamətlənməsi; 

Bu halda: investisiya layihəsində iqtisadi səmərəliliyin hesablanması aĢağıdakı 

düsturla ifadə olunacaqdır:                                       

 

Stex=[(X-X
ı
)-(En x Ġtəd):Nil] x Nil                                                       (1) 

 

burada, X və X
ı 
-investisiya layihəsinin həyata keçirilməsindən əvvəl və sonra tikinti 

iĢlərinə sərf edilən xərclərin məbləği, manat; Nil –il ərzində yaradılacaq yeni texni-

kanın miqdarı, ədəd; En-investisiya qoyuluĢunun normativ effektivlik əmsalı, Ġtəd–

tədbirlərin həyata keçirilməsinə yönəldilmiĢ investisiya qoyuluĢunun həcmi, manatla.  

2. Ġnvestisiya qoyuluĢlarının neft sənayesi müəssisəsində istehsal prosesinin me-

xanikləĢdirilməsi və avtomatlaĢdırılmasına tətbiqinə istiqamətlənməsi. Bu halda inves-

tisiya layihəsində iqtisadi səmərəliliyin hesablanması üçün investisiya qoyuluĢunun 

özünü ödəmə müddətindən və onun effektivlik əmsalından istifadə edilir. 

3. Ġnvestisiya qoyuluĢlarının neft sənayesi müəssisəsində iĢ vaxtı itkilərinin və 

boĢdayanma hallarının aradan qaldırılmasına istiqamətlənməsi. Bu halda iĢ vaxtı itkilə-

rinin və boĢdayanma hallarının aradan qaldırılması hesabına əmək məhsuldarlığının 

artım faizini hesablamaq üçün aĢağıdakı düsturdan istifadə etmək lazımdır. 

 

Əit = [(Kit –K
ı
it) x 100] : (100 – Kit)                                 (2) 

 

burada, Əit – tkilərə görə əmək məhsuldarlığı, Kit  və K
ı
it  - layihənin tətbiqindən əvvəl 
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və sonra iĢ vaxtı itkiləri, %-lə. 

4. Ġnvestisiya qoyuluĢlarının neft sənayesi müəssisəsində avadanlıqların sərbəst-

ləĢdirilməsinə istiqamətlənməsi. Bu halda avadanlıqların sərbəstləĢdirilməsi nəticəsin-

də əldə edilən qənaətin məbləği aĢağıdakı düsturla müəyyən olunacaq: 

 

Qav = [(A
ı
ay : N

ı
il) – (Aay : Nil)] x Nil                                 (3)  

 

Burada, Aay və  A
ı
ay – layihənin tətbiqindən əvvəl və sonra amortizasiya ayır-

malarının məbləği, manatla; Nil və N
ı
il – həmin dövrlərdə illik məhsul buraxılıĢının 

miqdarı. 

Ġnvestisiya layihələrinin neft sənayesi üçün fəaliyyət dəyərləndirildikdə, illər üzrə 

bu istiqamətdə maliyyə təhlilinin aparılmasını tələb edən fəaliyyət xərcləri özündə 

aĢağıdakı göstəriciləri birləĢdirməlidir: sahə üzrə illik xammal xərclərini, əlavə-kö-

məkçi material xərclərini, iĢçilərin və idarə edicilərin saxlanma xərclərini, təmir, 

lisenziya və patent üzrə xərcləri, digər xərcləri. 

Ġnvestisiya layihələrinin tətbiqi zamanı maliyyə təhlilinin həyata keçirilməsində 

məqsəd aĢağıdakı məsələlərin həllinə istiqamətlənməlidir: 

- Maliyyə-investisiya ehtiyatlarının tərkibinin müəyyənliyi və onların neft səna-

yesində iĢin icrası üçün kifayət edib-etməyəcəyinin müəyyən edilməsi; 

- Ehtiyac duyulduqda tələb olunan yeni maliyyə-investisiya ehtiyatlarının əldə 

edilməsi imkanlarının axtarılıb tapılması; 

- Maliyyə-investisiya ehtiyatlarına bilavasitə olaraq aid olan riskləri, xərclərin və 

onların investisiya layihəsinə gətirmiĢ olduğu yükün müəyyən edilməsi; 

- Mövcud olan müxtəlif maliyyə-investisiya ehtiyatları arasında daha uyğun 

olanının investisiya layihəsi üçün seçilməsi; 

- Ġnvestisiya layihəsində iĢtirak edən tərəflərin maliyyə vəziyyətlərinin araĢdırıl-

ması və onların real fond bazar vəziyyətinin qiymətləndirilməsi; 

- Ġnvestisiya layihəsinin real baxımından iĢləmək gücünün müəyyən edilməsi [4, 

s. 146]; 

- Nəzərdə tutulmayan xərclərin meydana gəlməsi ilə onların artmasının qarĢısının 

alınması. 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1. Nəsirov E. Ġnvestisiya siyasəti və Azərbaycan iqtisadiyyatının inkiĢafı. 

AMEA. Məqalələr toplusu. Bakı-Elm-2003 V (XIV). 

2. Namazov C. Ġnvestisiya layihəsi və onun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. 

AMEA-nın Xəbərləri. Ġqtisadiyyat elmləri seriyası, 2008 №2. 

3. YüzbaĢıyeva G.Z., Abdullayev Z.S. Azərbaycanın neft-qaz strategiyası: 

problemlər və proqnozlar. Bakı-Nurlan-2006. 755 səh. 

4. Qocayeva E.Ə. Ġnvestisiya risklərinin idarə olunmasında maliyyə təhlilinin 

rolu. AMEA-nın Xəbərləri (Ġqtisadiyyat seriyası) №1-2012. 

 

 



544 
 

Kərimova Məhbubə, dissertant, 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

KLASSĠK TĠPLƏRƏ AĠD OLMAYAN SĠNQULYAR HƏYƏCANLANMIġ 

KVAZĠXƏTTĠ DĠFERENSĠAL TƏNLĠK ÜÇÜN SONSUZ YARIMZOLAQDA 

QOYULMUġ SƏRHƏD MƏSƏLƏSĠNĠN HƏLLĠNĠN ASĠMPTOTĠKASI 

 

Klassik tiplərə aid olmayan sinqulyar həyəcanlanmıĢ diferensial tənliklər üçün 

sərhəd məsələləri nisbətən az öyrənilmiĢdir. Bu iĢdə   yxyx 0,10),(  

sonsuz yarımzolağında aĢağıdakı sərhəd məsələsinə baxılır: 
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 -Laplas operatoru, ),,( uyxF -isə 

verilmiĢ funksiyadır. 

ĠĢdə məqsəd (1)-(3) sərhəd məsələsinin həllinin  kiçik parametrə nəzərən 

asimptotik ayrılıĢını qurmaqdır. [1]-də ),,( uyxF funksiyası u  funksiyasından xətti 

asılı olan halda (1)-(3) məsələsinin həllinin tam asimptotikası qurulmuĢdur. [2]-də (1) 

tənliyi üçün düzbucaqlı oblastda qoyulmuĢ sərhəd məsələsinin həllinin birinci rübün 

tənböləni yaxınlığında daxili sərhəd zolaq tipli funksiya qurmaqla baxılan sərhəd 

məsələsinin həllinin asimptotikasına birinci yaxınlaĢma alınmıĢdır. [3]-də (1) tənliyi 

üçün düzbucaqlı oblastda qoyulmuĢ sərhəd məsələsinin  həllinin tam asimptotikası 

qurulmuĢdur. 

(1)-(3) sərhəd məsələsinin həllinin asimptotik ayrılıĢını qurmaq üçün ViĢik-

Lyüsternik metodundan istifadə olunur. Asimptotik ayrılıĢı almaq üçün iterasiya 

prosesləri aparılır. Birinci iterasiya prosesində (1) tənliyinin təqribi həlli 
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Ģərtini ödəyirlər. 0k  olduqda (11)-dən alınır  ki, ),( yxW
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Beləliklə, birinci iterasiya prosesində elə W  funksiyası qurulur ki, bu funksiya 
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sərhəd Ģərtlərini ödəyir. Lakin W  funksiyası (2)-də 1x  üzərində olan sərhəd 

Ģərtlərini ödəməyə bilər. 1x  üzərindəki  sərhəd Ģərtlərinin ödənilməsini təmin etmək 
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məqsədi ilə sərhəd zolaq tipli funksiyalar qurulur. 

 1x  yaxınlığındakı sərhəd zolaq tipli funksiyaları qurmaq üçün ikinci ite-

rasiya prosesi aparılır. Ikinci iterasiya prosesini aparmaq üçün isə əvvəlcə 1x  

yaxınlığında yytx  ,1   əvəzləməsi aparılaraq L  operatorunun ),( yt  koor-

dinatlarında kiçik parametrə nəzərən yeni 1,L  ayrılıĢı  yazılır. 1x  yaxınlığında 

sərhəd zolaq tipli funksiya  
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1,1,

 nWLVWL   

tənliyinin təqribi həlli kimi, 
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yalardır. 

 (13), (14) adi diferensial tənliklərinə uyğun olan xarakteristik tənliklərin həqiqi 

hissəsi mənfi olan iki kökləri vardır.  Birinci iterasiya prosesində itən sərhəd Ģərtlərinin 

də sayı ikiyə bərabərdir. Bu fakt onu bildirir ki, (1)-(3) sərhəd məsələsi 1x  sərhədi 

üzərində requlyar olaraq cırlaĢır. Bütün 
j

V  funksiyalarını hamarlayıcı funksiyalara 

vuraq və alınan yeni funksiyalar üçün əvvəlki 
j

V ; nj ...,,1,0  iĢarələrini saxlayaq. 

Hamarlayıcı funksiyalar hesabına bütün j
V ; nj ...,,1,0  funksiyaları 0x  olduqda 

sıfra çevrilirlər. 

 (10), (11) Ģərtlərindən istifadə olunaraq isbat olunur ki, qurulmuĢ 
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sərhəd Ģərtlərini ödəyir. (1)-(3) sərhəd məsələsinin dəqiq həlli olan u  ilə, qurulmuĢ u~  

təqribi həllinin fərqini zuu  ~  ilə iĢarə etdikdə, baxılan sərhəd məsələsinin həllinin 

kiçik parametrə nəzərən aĢağıdakı asimptotik ayrılıĢı alınır: 
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Bu iĢdə alınan nəticələr aĢağıdakı teorem Ģəklində ifadə olunur. 

Teorem. Fərz edək ki, ));0((),,( )2(2  nCuyxF  və (6), (7), (9) Ģərtləri 

ödənilir. Onda (1)-(3) sərhəd məsələsinin həlli üçün (15) asimptotik ayrılıĢı doğrudur. 

Burada i
W -funksiyaları birinci iterasiya prosesində təyin edilirlər, 

j
V -funksiyaları  

1x  yaxınlığında sərhəd zolaq tipli funksiyalar olub, ikinci iterasiya prosesində təyin 
olunurlar, z -qalıq həddidir və onun üçün aĢağıdakı qiymətləndirmə doğrudur: 
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 cc   sabitləri   -dan asılı deyillər. 
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MĠLLĠ - MƏDƏNĠ FƏALĠYYƏTDƏ ELĠTAR ĠNKĠġAFIN KÜTLƏYƏ 

TƏSĠRĠNĠN ƏHƏMĠYYƏTĠ 
 
Hazırda milli mədəniyyətlərin beynəlxalq mədəni əlaqələrdə əhəmiyyəti böyük-

dür və təbii ki, milli mədəni dəyərlər təĢəkkül edərək digər mədəniyyətlərlə qarĢılıqlı 
əlaqədə daha mükəmməl inkiĢaf mexanizminə malik olduğundan, dünya mədəniy-
yətində öz təsir gücünü göstərməkdədir. Hər bir milli mədəniyyət ayrı-ayrı tarixi 
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mərhələlərdə öz daxilində formalaĢan müəyyən qrup elit qüvvənin ətraf mühitə-küt-
ləyə məqsədli təsiri sayəsində inkiĢaf etmiĢ və nəhayətdə tərəqqi nəticəsində bəĢər 
mədəniyyətini zənginləĢdirmiĢdir. Təbii ki, bu proseslərdə zehni inkiĢafın təsiri nəticə-
sində fəaliyyətdə gələcəyə baxıĢ mexanizminin təyini halları baĢ vermiĢdir. Müxtəlif 
mühitlərdə müxtəlif tarixi mərhələlər daxilində baĢ verən belə hadisələr təbii Ģərait və 
insan amili ilə bilavasitə bağlı olmuĢdur.  

Dünya mədəniyyətinə zənginlik gətirən, hələ orta əsrlərə qədərki dövrlərdən 
intibaha baĢlayan mədəniyyətlərdən olan Azərbaycan mədəniyyəti hazırda sürətli və 
dinamik inkiĢafı ilə bəĢər mədəniyyətində seçilməkdədir. Milli mədəniyyətimiz təkcə 
öz xalqımıza xidmət etməklə kifayətlənmir, eyni zamanda bəĢər mədəniyyətinin tərəq-
qisinə rəvac verir, onunla sıx vəhdətdə sürətli inkiĢafını davam etdirməkdədir. Ġste-
dadla yaradılmıĢ sənət əsəri yalnız bir millətə yox, bütün millətə məxsusdur. Homer, 
Firdovsi, Nizami, ġekspir, Bethoven, Bax, Ü.Hacıbəyov, Mikelancelo - hər biri öz 
millətinin və bütün bəĢəriyyətindir (1, səh. 77). 

Milli mədəniyyətlər arasında sərhəd olmamalıdır, əksinə Azərbaycanda və digər 
xalqlarla təmasda, ünsiyyətdə olan müxtəlif millətlərin mədəniyyətlərini bir araya 
gətirmək, ayrı-ayrı mənəvi dəyərləri qiymətləndirmək, müqayisələr aparmaq bəĢər 
mədəniyyətinin qarĢısında duran ən mühüm vəzifələrdəndir (2, səh.4). Bütün bu pro-
seslərdə milli dəyərlərin ümumbəĢəri dəyərlərə çevrilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir 
ki, bu da ayrı-ayrı Ģəxsiyyətlərin, elit qüvvənin tərkibi sayılan müvafiq bilik, bacarıq, 
vərdiĢə malik intellektlərlə yerinə yetirilir.  

―Konkret cəmiyyət vəya mədəniyyətlə, konkret tarixi dövrlə bağlanmayan, insan-
ların əksəriyyəti tərəfindən qəbul edilən dəyərlər ümumbəĢəri dəyərlər hesab olunur‖ 
(3, səh. 69).  

Digər tərəfdən ―...fərd, sosial qrup və ya bütövlükdə cəmiyyət üçün zəruri olan, 
onların tələbatlarını, maraq və məqsədlərini ödəməyə qadir olan hər Ģey dəyərlər kimi 
baĢa düĢülür‖ (3, səh. 64). Mədəni dəyərlərə həmçinin tələbat və maraqlar nöqteyi-
nəzərdən də münasibət bildirmək olar. Mədəni tələbatlar bioloji, maraqlar isə ictimai 
xarakter daĢıyır. Milli mədəni dəyərlər ictimai inkiĢafın mərhələlərinə görə dəyiĢir, 
lakin əvvəlki keyfiyyət və əhəmiyyətini itirmir, sonrakı tarixi dövrlərdə də milli 
mədəni dəyər kimi mövcud olur. Milli mədəni dəyərlər maraqlara görə daha geniĢ 
əhatəli ola bilər, müxtəlif tarixi dövrlərdə müvafiq olaraq öz təsir gücünü göstərə bilər. 
Doğrudur, hazırda elektron əsri olduğundan, informasiya daĢıyıcıları bütün dünyaya 
yayıldığından bəzən milli mənəvi dəyərlərin tənəzzülü prosesləri baĢ verir. Lakin 
xalqlar çalıĢmalıdırlar ki, onların tarixlər boyu nəsildən-nəslə böyük zəhmət bahasına 
ötürdükləri mədəni dəyərləri silinməsin. Əgər belə olarsa, həmin xalqın bir xalq kimi 
mövcudluğu Ģübhə doğura bilər. 

Milli mənəvi dəyərlərin qiymətləndirilərək bəĢəri dəyərlər sırasında fərqlən-
dirilməsi də mürəkkəblik müstəvisindədir. Burada əvvəlcə elit sayılan intellekt vasitə-
silə fərdi ―nailiyyət‖i xalqın ―nailiyyəti‖nə çevirmək, buna nail olmaq, sonrakı mərhə-
lələrdə isə ―əldə olunan‖ın bəĢəriləĢməsinə nail olmaq prosesləri ayrı-ayrı tarixi dövr-
lərdə baĢ verir. Bu prosesdə daxildə xalq tərəfindən  dəyərləndirilmə, sonra isə bəĢər 
tərəfindən dəyərləndirilmə mərhələlərində ―qəbul olunma‖ və yaxud bunun əksi baĢ 
verir. Təbii ki, bu zaman milli-mənəvi mədəni dəyərlərin özlərinə məxsusluqları ilə 
yanaĢı, xüsusiyyətləri də mövcuddur: 

Birincisi, milli mədəni dəyərlərdə mürəkkəblik mövcuddur. Çünki, hər bir xalqın 
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özünəməxsus mühit Ģəraiti, tarixi, adət-ənənəsi və fəaliyyət tarixi mövcuddur. 
Ikincisi, hər bir milli mədəniyyətdə ziddiyyətlilik vardır, daim inkiĢafdadır və bu 

inkiĢafda intellekt-fərdin, Ģəxsiyyətin elitarlıq səviyyəsində çıxıĢ ziddiyyətlərlə müĢa-
yiət olunur. Fərd inkiĢaf edərək ―Ģəxsiyyət‖ə qədərki və sonra elitarlığadək olan mər-
hələlərdə həmiĢə ziddiyyətdə olur.  

Üçüncüsü, hər bir milli mədəniyyətdə zənginlik vardır ki, məhz elit Ģəxsiyyət-
lərin məqsədyönlü fəaliyyətləri sayəsində bu zənginlik daha qabarıq Ģəkildə həm xalq 
arasında, həm də dünya mədəniyyətinə inteqrasiyada tətbiq edilir. 

Dördüncüsü, hər bir milli mədəniyyətin tərkibində ictimai hadisələr, tarixi mə-
qamlar, keçdiyi inkiĢaf yolu olduqca maraqlıdır və digər xalqlarda da maraqlar yaradır. 
Milli mədəniyyətin maraqlı mexanizm olması və bəĢər mədəniyyətinə də daha ―rən-
garəng‖ ötürülməsi həmin xalqın tərkibindən yetiĢmiĢ elit-fərdin bacarıq və qabi-
liyyəti ilə ölçülür. 

Beləliklə, milli mədəniyyət bəĢər mədəniyyətinə çevrildikdən sonra bütövlükdə 
cəmiyyətin inkiĢafında əhəmiyyət kəsb edir. Yeni yaranan və bəĢər mədəniyyəti 
vasitəsilə formalaĢan yeni nəsillərdə yeni tələbatlar meydana çıxır. Yeni tələbatlar da 
öz növbəsində ayrı-ayrı milli mədəniyyətlərin yeni və müasir tələbatlı mədəniyyətlərin 
yaranmasını tələb edir. Bundan ötrü daha intellektli elitar qüvvəyə ehtiyac yaranır. Bu 
isə insanın biliklərinin və dünyagörüĢünün durmadan artırılmasını tələb edir. Yəni 
formalaĢmaqda olan insan kapitalına durmadan ehtiyac artır.  

Elitar inkiĢafda birinci və əsas amil olan Ģəxsiyyətin inkiĢafı ilə bağlı üç əsas-
bioloji, sosioloji və biososioloji istiqamətlər vardır.  

Birinci-bioloji istiqamətin nümayəndələri hesab edirlər ki, Ģəxsiyyətə məxsus 
xüsusiyyətləri uĢaq anadan olanda özü ilə gətirib, sonradan heç nə yaranmayıb. 

Ġkinci-sosioloji istiqamətin nümayəndələri bioloji varlıq kimi insanın dünyaya 
gəlməsini qəbul edirlər və isbat etməyə çalıĢırlar ki, insan tədricən ünsiyyətdə olduğu 
əhatənin-sosial qrupların təsiri ilə getdikcə sosiallaĢırlar və cəmiyyətdə daha da seçi-
lirlər.  

Üçüncü-biososial istiqamətin nümayəndələri isə fərqli fikirlər söyləyirlər. Onla-
rın fikrincə, inkiĢafın mərhələləri sayəsində insanın bioloji inkiĢafı baĢ verir və bu 
proses onun fiziki inkiĢafı ilə xarakterizə olunur. Burada bioloji və sosial inkiĢafın 
sintezi yaranır və nəticədə inkiĢaf öz nəticəsini verir.  

Elitar inkiĢafın kütləviləĢməsi məhz Ģəxsiyyət vasitəsilə həyata keçirilir və 
Ģəxsiyyətin inkiĢafı ilə əlaqədar fikirlərdə də müxtəliflik mövcuddur. Məsələn, meta-
fiziklər formalaĢmaya inkiĢafa mövcud hadisənin artırılması, azaldılması, hadisələrin 
təkrarlanması kimi baxırlar. Dialektik materializmin nümayəndələri isə ibtidaidən ali-
yə, sadədən mürəkkəbə, köhnənin silinib getməsi və ya baĢqa formada mövcud olması, 
yeninin təĢəkkül tapması kimi fikirləri ilə inkiĢaf haqqında münasibətlərini bildirirlər. 
Bu fikirlərin özündə də müəyyən ziddiyyətli məqamlar vardır. Mədəni fəaliyyətin 
yaratdığı yeni tələbatlarla onların ötürülməsi arasında da ziddiyyətlər vardır.  Belə zid-
diyyətlər bütün tarixi dövrlərdə mövcud olmuĢdur. Lakin yaddan çıxarmaq olmaz ki, 
ümumiyyətlə mədəni fəaliyyət tarixi dövrlərin, zamanın məhsuludur. 

ġəxsiyyətin formalaĢması həmçinin irsiyyət amili ilə də bağlıdır. Yəni intellek-
tual səviyyə irsi qabiliyyətlərin ötürülməsi ilə baĢ versə də, bəzi halda bunun əksi də 
ola bilər. Məsələn, spirtli içki aludəçisi olanların uĢaqlarında belə hal baĢ verə bilər.  

Beləliklə, beynəlxalq mədəni əlaqələr artdıqca, əhatə dairəsi geniĢləndikcə intel-
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lekt keyfiyyəti də daim formalaĢır. Belə mədəni inkiĢafın təsiri nəticəsində insanlar 
intellektuallaĢır, kütlələrə təsirliliyi daha da artır (2, səh. 5). 

Milli mədəniyyətlərin bəĢər mədəniyyətinə inteqrasiyası prosesində bir neçə 
baĢlıca tələblərə əməl olunması vacibdir: 

1. Elitar inkiĢafın mühüm amili olan Ģəxsiyyətin nüfuzunun qorunması, onun 
milli və bəĢər mədəniyyətinə verdiyi töhfələr qiymətləndirilməli, ictimaiyyətdə təbliğ 
edilməli, kütlələr tərəfindən daha dərindən qiymətləndirilməsinə Ģərait yaradılmalıdır.  

2. Elitar inkiĢafa təkan verən formalar, imkanlar yaradılmalı, elm, mədəniyyət, 
incəsənət və digər sahələrdə tərəqqiyə nail olmaq istiqamətində xalq arasında tədbirlər 
həyata keçirilməli, yeniliyin tanıdılması və təbliğinə ciddi diqqət və qayğı göstərilmə-
lidir. 

3. Milli mənəvi dəyərlər, milli xüsusiyyətlə qorunmalı, mühafizə edilməli, ayrı-
ayı tarixi dövrlərə malik maddi, mənəvi dəyərlər, bədii sənətkarlıq nümunələrinin 
bərpası və gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində də müvafiq tədbirlər həyata keçi-
rilməlidir.  

4. Mədəniyyətlərin inteqrasiyasından sonra beynəlxalq mədəni təcrübələrin milli-
mənəvi, ənənəvi xüsusiyyətlərlə əlaqələndirilməsi və fərqləndirmə prinsipinə əməl 
edilməsi əhəmiyyətlidir. 

5. Elitar inkiĢafın kütləvi mədəniyyətə təsirinin nizamlanması, planlı Ģəkildə hə-
yata keçirilməsi, millətlərin mədəni fəaliyyətlərinin daha da çiçəklənməsinə yönəl-
dilməsi tədbirlərinin qarĢılıqlı əlaqəli təĢkilinə önəm verilməlidir.  

6. Milli mədəni fəaliyyətin inkiĢafı prosesində xalqın tarixi, etnoqrafiyası, ədə-
biyyatı, dekorativ-tətbiqi sənətkarlığı, memarlığı və digər mədəni aspekt və istiqa-
mətlərinin nəzərə alınması və onlara dəyər verilməsi. 

7. Dünya mədəniyyət siyasətinin mahiyyət etibarilə bəĢəri olduğuna görə bu pro-
sesin tətbiqində milli mədəniyyətlərin əlaqələndirilməsi sayəsində bəĢəriyyətə huma-
nist ideyalar aĢılanmalı, bəĢər mədəniyyətinə müasir prizmadan baxıĢın həyata keçiril-
məsi beynəlxalq qurumların öhdəsinə düĢür. 

8. Yaradılan mədəni əlaqələr ayrı-ayrı xalqları bir-birinə yaxınlaĢdırmalı, birgə 
mədəni layihələrin yerinə yetirilməsinə xidmət etməlidir. 

9. Xalqlar bir-birinin mədəni sərvətlərindən bəhrələnməli, zəngin mədəniyyət-
lərlə bağlı elmi-mədəni tədbirlər planlaĢdırılmalıdır, ayrı-ayrı xalqların mədəni inkiĢaf 
təcrübələri öyrənilməlidir. 

Bütün belə səpkili tədbirlər xalqlar arasında ünsiyyətin məzmununu zənginləĢ-
dirir, çoxĢaxəli fəaliyyətlərin qurulmasına, mövcud problemlərin həllinə geniĢ imkan-
lar açır. Mədəni əlaqələr xalqlar arasında ən ziddiyyətli və gərginliklərin nizama salın-
masının ən çevik və vacib vasitəsidir. Milli mədəniyyətlərin qarĢılıqlı əlaqələri nəticə-
sində yaratdıqları bəĢər mədəniyyətində əsas iki tərəfin - fərqlənən, seçilən, nəhayət 
elit nümayəndə olan Ģəxsiyyətlə, ərsəyə gələn, kütləviləĢən, bəĢəriyyətin ―məhsuluna‖ 
çevrilən mədəniyyətin təsir gücü əhəmiyyət daĢıyır. Məhz insanın fəaliyyətinin nəti-
cəsi müasir dünyanın obyektiv reallığıdır. Hadisələri məzmunlaĢdıran, gerçəkləĢdirən, 
qoruyan, nümayiĢ etdirən, beynəlmiləlləĢdirən, gələcək nəsillərə ötürən insandır. Belə 
tarixi mərhələlikdə insanlar intellektuallaĢır, elitar qüvvəyə çevrilir, davranıĢ və vər-
diĢlərdə humanist dəyərlər daha önə keçir, bəĢər mədəniyyətinin yaĢamasına və təb-
liğinə böyük imkanlar yaranır.  
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Eminova Gülşən, dissertant, 

baş müəllim, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

                                                                                                              

AZƏRBAYCANDA ĠNKLÜZĠV TƏHSĠL ÜZRƏ  TƏHSĠL VƏ TƏDRĠS                 

PROQRAMLARININ TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠNĠN ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

Azərbaycan Respublikasında təhsil sistemi özünün zəngin mütərəqqi ənənələrinə, 

milli – mənəvi və ümumbəĢəri dəyərlərə, beynəlxalq təcrübələrə əsaslanaraq inkiĢaf 

edir. 

Sosial sahənin inkiĢafı ilə bağlı dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də 

əlilliyi olan Ģəxslərin təhsil və bütün sahələrdə əlçatanlığı təmin edən və onlardan 

bərabər hüquqlu istifadəyə imkan verən inklüziv mühitin yaradılmasına yönəlib. 

Ġnklüziv təhsil sisteminin beynəlxalq normalara uyğun olaraq inkiĢaf etdirilməsi 

üçün ölkəmizdə konkret proqramlar icra olunur. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ġlham Əliyevin  14 dekabr 2017-ci il ta-

rixli sərancamı ilə təsdiqlədiyi ―2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında 

sağlamlıq imkanları məhdud Ģəxslər üçün inklüziv təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət 

Proqramı‖da sağlamlıq imkanları məhdud Ģəxslərin bütün pillələri üzrə digər əlilliyi 

olmayan Ģəxslərlə bərabər səviyyədə təmin etməyə onların təhsili və məĢğulluğu üçün 

maneəsiz mühit yaratmağa xidmət edir. 

 Dövlət Proqramı özündə 5 əsas vəzifəni normativ–hüquqi aktların təkmilləĢ-

dirilməsi, infrastruktur və məzmununun Ģəxslərin ehtiyaclarına, pedaqoji kadrların 

hazırlanması və əlavə təhsilə cəlb olunması məlumat bazasının yaradılması, bu sahədə 

aidiyyatı dövlət qurumları ilə birlikdə təbliğat və ictimai marifləndirmənin aparılma-

sını ehtiva edir. 

 Dövlət proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində əlilliyi olan Ģəxslərin təhsil 

inkiĢafında qarĢıya qoyulmuĢ məqsəd və gözlənilən nəticələr aĢağıdakılar kimi müəy-

yənləĢdirilmiĢdir. 

- Təhsilin bütün pillələri üzrə təhsil müəssisələrinin infrastrukturunun sağlamlıq 

imkanları məhdud olan Ģəxslərin ehtiyaclarına uyğunlaĢdırılması nəzərə alınaraq təmin 

ediləcək; 

- Informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə sağlamlıq imkanları məhdud olan 

Ģəxslər üçün informasiya əldə etmək imkanları geniĢlənəcək; 

- Məktəbəqədər, ümumi və ilk peĢə ixtisas təlimi və təhsili üzrə təhsil proqram-
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larında sağlamlıq imkanları məhdud olan Ģəxslərin təhsildən istifadə imkanları ilə 

digər əlilliyi olmayan Ģəxslərlə bərabər səviyyədə təmin edən dəyiĢikliklər yaranacaq; 

- sağlamlıq imkanları məhdud olan Ģəxslərin inklüziv təhsilə cəlb olunmaları  

üzrə məlumat bazası yaradılacaq; 

- sağlamlıq imkanları məhdud olan Ģəxslərin təhsilə cəlb olunması imkanlarının  

qiymətləndirilməsində yeni qaydaların tətbiqi; 

- təhsil hüquqları barədə sağlamlıq imkanları məhdud olan Ģəxslərin məlumatlılıq 

səviyyəsi artacaq. 

Hal-hazırda inklüziv təhsilin tətbiqini dəstəkləmək üçün ―Ġnklüziv təhsil üzrə 

müəllim inkiĢaf proqramları‖ hazırlanıb. Proqramın məqsədi: 

- Azərbaycanda müəllimlərin inklüziv sinif otaqlarında dərs keçmək üçün səriĢtə-

lərinin  artırılması; 

- mövcud resursları bir araya toplamaq; 

- vəsaitlərin izdivacı üçün rahatlığını artırmaq məqsədilə məzmunun sadələĢ-

dirilməsi; 

- məktəblərdə praktik tətbiqi stimullaĢdırılması. 

Ġnklüziv təhsil sahəsində Müəllim ĠnkiĢaf Proqramları Azərbaycanda inklüziv 

təhsillə bağlı dövlət proqramının icrasına dəstək  göstərir. 

Materiallar aĢağıdakı iki layihə çərçivəsində hazırlanaraq Avropa Ġttifaqı, Azər-

baycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, UNĠCEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyi və 

―Regional ĠnkiĢaf‖ Ġctimai Birliyinin rəhbərliyi və maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir: 

1-ci layihə: Azərbaycanda əlilliyi olan uĢaqlar üçün keyfiyyətli inklüziv təhsilin 

geniĢləndirilməsi; 

2-ci layihə: Müəllimlərin inklüziv təhsilə hazırlığın təmin edilməsi.  

Ġnklüziv təhsil üzrə Müəllim ĠnkiĢaf Proqramları üç əsas hədəf qrupu üçün nəzər-

də tutularaq həyata keçirilir. 

1. Ümumi təhsil müəllimləri. 

2. Xüsusi pedaqoqlar. 

3. Ġlkin pedaqoji təhsil alan tələbələr. 

Proqramın əsası təhsilalana yönələn, fəal və təcrübi fəaliyyətə əsaslanan yanaĢ-

manı dəstəkləyir, konsepsiyaların praktik tətbiqi və refleksiya vasitəsilə müəllimləri və 

ilkin pedaqoji təhsil alan tələbələri istiqamətləndirir. 
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Musayev  V.H., dissertant, 

AMEA-nın  İqtisadiyyat İnstitutu 

 

XARĠCĠ ĠQTĠSADĠ ƏLAQƏLƏRĠN ĠNKĠġAFINDA MALĠYYƏ-VALYUTA 

SĠSTEMĠNĠN ROLU 

 

Son dövrlərdə milli iqtisadiyyatda inkiĢafın davamlı xarakter alması xarici 

iqtisadi əlaqələrin təkmil formada səmərəli inteqrasiyasından bilavasitə olaraq asılıdır. 

Xarici iqtisadi əlaqələrin səmərəli qurulması istiqamətində Ģübhəsiz ki, əsas pay sahibi 

sahələrdən biri də maliyyə-valyuta sistemi üzrə münasibətlərdir. Bu münasibətlərin 

ölkə iqtisadiyyatının maraqları çərçivəsində inkiĢaf edib geniĢ-lənməsi bütövlükdə 

ölkənin xarici iqtisadi fəaliyyətində müsbət meyllərə Ģərait yaradacaqdır. Həmçinin, 

onu da vurğulamaq lazımdır ki, ölkənin xarici ticarət sferasında fəaliyyətinin səmərəli 

qurulması da bilavasitə olaraq maliyyə-valyuta münasibətlərinin effektiv təĢkil 

olunmasından qaynaqlanır və Ģərtlənir. Bu baxım-dan hesab edirik ki, Azərbaycanın 

xarici iqtisadi əlaqələrinin səmərəli qurulması istiqamətlərindən biri də məhz onun 

beynəlxalq maliyyə-valyuta münasibətlərinin daha da optimal Ģəkildə təzahür etməsi 

ilə əlaqəlidir.  

Ümumən götürdükdə xarici iqtisadi əlaqələr baxımından maliyyə-valyuta 

münasibətləri üzrə ölkənin görünən məqsədlər ardıcıllığı aĢağıdakılardan ibarətdir: 

- Ġlk növbədə maliyyə-valyuta münasibətlərində tələb olunan vacib amil-milli 

iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin qorunması məqsədi; 

- Dövlətin xarici Ģirkət və ölkələr qarĢısında mövcud öhdəliklərin yerinə 

yetirilməsi məqsədi; 

- HesablaĢmalar balansında ölkənin iqtisadi vəziyyətinə xeyir verə biləcək 

müsbət balansın təmin edilməsi məqsədi; 

- Ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının artırılmasına istiqamətlənən fəaliyyət 

məqsədi; 

- Milli iqtisadiyyatda mövcud və davam etməkdə olan iqtisadi artım prosesinə-

makroiqtisadi tarazlığa zəmin yaradacaq valyuta siyasətinin formalaĢ-ması məqsədi; 

- Daha çox xarici investisiyaların, əsasən də qeyri-neft sahələri üçün bu prosesin 

daha da cəlbedici olması üzrə fəaliyyət məqsədi; 

- Ġxrac olunan malların stimullaĢdırılması məqsədi; 

- Ġdxal olunan malların maliyyələĢdirilməsi məqsədi; 

- Daxili istehsalın inkiĢafı və emaledici sənaye məhsullarının ixraca yönəlik 

istehsalının təĢkili məqsədi. 

Respublikamızda valyuta nəzarətinin xarici iqtisadi əlaqələr baxımından ma-

hiyyətinin dərk olunması olduqca vacibdir. Ġqtisadi inteqrasiyanın dərinləĢməsi və 

qloballaĢmaının geniĢ vüsət alması özlüyündə valyuta nəzarətinin daha da dayanıqlı 

halda olmasını labüd etmiĢdir. Ġstənilən halda milli iqtisadiyyat səviyyəsində həyata 

keçirilən iqtisadi siyasətlər və dövlət proqramları ölkənin xarici iqtisadi fəaliyyət 

mövqeyi ilə əsaslandırılmalı və inkiĢaf etdirilməlidir.  
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Nəzərə almaq lazımdır ki, maliyyə-valyuta sistemi üzrə xarici iqtisadi əlaqə-lərdə 

səmərəliliyin təmin edilməsinin üçüncü istiqaməti olan maliyyə-investisiya 

fəaliyyətinin daha da effektli formada təĢkil edilməsi Ģübhəsiz ki, sözü gedən mü-

nasibətlərə səmərəliliyə də yön və istiqamət vermiĢ olacaqdır. Bu baxımdan maliy-yə-

valyuta sistemi üzrə liberallaĢma xarici borcun idarə olunması və onun yaran-dığı 

sahələrdə yerli təĢkilatların fəallıq göstərməsi ilə nəticələnməlidir. Dəyər-ləndirmə 

apardıqda görürük ki, investisiya üzrə layihələrin maliyyələĢ-dirilməsi zamanı alınmıĢ 

kreditlər aĢağıdakı məqsədlər üçün xərclənməlidir: 

- respublikamızın xarici iqtisadi əlaqələrinin daha da səmərəli olması üçün 

ixracyönümlü və ya idxalı əvəzləyəcək məhsulların istehsalının maliyyələĢdirilməsinə; 

- dövlət proqramlarının tələblərindən irəli gələrək yeni daimi iĢ yerlərinin 

yaradılmasına; 

- iqtisadi sahələrlə yanaĢı sosial sferada prioritet təĢkil edən bir sıra infra-struktur 

və obyektlərin maliyyələĢdirilməsinə. 

Qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə-valyuta əməliyyatları üzrə daxil olmalarda 

xüsusi yer tutan xarici investisiya axını ölkə üzrə bəlli sahələrə bölüĢdürülməklə 

yanaĢı alternativ sahələri də özündə ehtiva etməlidir. Bu sahələrə aĢağıdakıları aid 

etmək olar: 

- Dövlət təĢkilatlarına biznes planların təqdim olunması ilə onların investi-

siyalaĢdırılması sahəsi. 

- Yerli təsərrüfat subyektlərinin təqdim olunmuĢ investisiya layihələrinin 

maliyyələĢdirilməsi sahəsi. 

- Ölkə təsərrüfat subyektləri vasitəsilə idxal olunacaq əmtəə və xidmətlərin 

dəyəri üzrə ödəniĢlərin maliyyələĢdirilməsi sahəsi. Bu sahədə maliyyələĢmənin əsas 

spesifik cəhəti ondan ibarətdir ki, yalnız kredit götürülən ölkədən daxil olmuĢ əmtəə 

və xidmətlərin dəyərinin ödənilməsinə yönəldilə bilər. Bu hal həmçinin, xarici iqtisadi 

fəaliyyətdə qarĢılıqlı anlaĢmanın zəruriliyindən irəli gələrək ödəmə-ləri vaxtında 

həyata keçirilməsinə də əsaslanacaqdır [1, s.159].  

-  Ümumən milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün idxalın sahəvi 

olaraq maliyyələĢmə əhatəsinə salınması. Bu həmçinin böhran dövrlərində ölkənin 

iqtisadi dayanıqlığını da ĢərtləndirmiĢ olacaqdır. 

Bütün hallarda isə, kapital və maliyyənin beynəlxalq hərəkəti bir sıra sosial-iqti-

sadi nəticələrlə xarakterizə olunur. Bu nəticələr isə, öz növbəsində, investisiya qoyan 

və onu qəbul edən tərəflər üçün çox fərqlənir. Belə ki, xarici investisiya onu qəbul 

edən ölkədə kapital yığımı və istehsal güclərinə bilavasitə təsir edir. Kapital yığımı 

problemi inkiĢaf etməkdə olan ölkələr üçün xüsusən böyük əhəmiyyət daĢıyır. Xarici 

investisiya qoyulduğu ölkədə həm fəaliyyətə baĢlarkən gətirdiyi investisiya ilə, həm də 

mənfəətdən yığıma ayırmalarla istehsal güclərini artırır. Xarici investisiya özü ilə 

birlikdə texnologiya və müasir idarəçilik təcrübəsini də gətirir, elmi-tədqiqat iĢlərini 

təĢkil edir, yerli kadrların hazırlanmasına yardım edir. Xarici investisiyanın gətirdiyi 

valyuta, idxal olunan məhsulların istehsalını daxildə təĢkil etməsi (idxalın əvəz olun-

ması) və ixrac potensialının artırılması üzrə gördüyü iĢlər onu qəbul edən ölkənin 
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tədiyyə balansı tarazlığı üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Lakin, sonralar əldə olunan 

mənfəətin bir hissəsinin xaricə köçürülməsi tədiyyə balansı müvazinatına mənfi təsir 

edir. Ona görə də, kapitalı qəbul edən ölkələr çox vaxt mənfəətin xaricə köçürülməsini 

məhdudlaĢdırırlar. ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələr xarici investisiya üzrə yeritdikləri 

siyasətdə bu kapitalların ixrac yönlü istehsala qoyulmasını geniĢ təĢviq edirlər. Çünki, 

TMġ-lərin xarici bazarlarda bütün dünya miqyasında böyük Ģəbəkə və təcrübələri 

vardır. Xarici investisiya iqtisadiyyata dinamik xarakter verir və daxili rəqabəti artırır. 

Əgər ölkə daxilində hər hansı bir sahədə inhisar varsa, xarici investisiyanın daxil ol-

ması onu aradan qaldırır, istehsalın artmasına və qiymətlərin aĢağı düĢməsinə səbəb 

olur. Eyni za-manda xarici investisiya qoyuluĢları yaratdığı yeni iĢ yerləri ilə iĢsizlik 

probleminin həll olunmasına yardım edir. Xarici sektor üzrə dünya dövlətləri müxtəlif 

siyasət yeridirlər. Onların əksəriyyəti liberal siyasət yeritdiyi halda, bəziləri onların 

fəaliyyətini məhdudlaĢdırmağa çalıĢırlar. Bu məhdudiyyətlər kapitalın qoyulma, 

gətirilən texnologiyanın növü, xarici kapitalın yerli iĢtiraklarda payı, mənfəəti 

köçürmə payı, fəaliyyət kimi tələblər aiddir. Bir çox iqtisadçılar birbaĢa xarici 

investisiya qoyan TMK-nın yaratdıqları müəssisələrin idarə olunmasını öz əllərində 

saxladıqları üçün ehtiyat edirlər ki, onlar aparıcı iqtisadi sahələri ələ keçirərək bütün 

iqtisadiyyatı öz nəzarəti altına ala bilərlər. Bunun nəticəsində isə ölkə mustəqil 

maliyyə, kredit və xarici ticarət siyasəti yeridə bilmək imkanını itirər, siyasi təĢkilatlar 

da xaricilərin təsiri altına düĢə bilər [2, s. 56, 95] 

AraĢdırmalar göstərir ki, ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafında inkaredilməz əhəmiy-

yətə malik olduğu halda, Kanada, Yaponiya və Qərbi Avropanın kimi bir sıra inkiĢaf 

etmiĢ ölkələri milli iqtisadi mexanizm üzərində nəzarət sükanını itirməkdən qorxaraq 

öz ərazisində xarici investisiyaları məhdudlaĢdırmağa çalıĢırlar. ĠnkiĢaf etməkdə olan 

ölkələrin mövqeyi ikilidir. Onlar ölkəyə xarici kapital qoyluĢlarının həm artmasından, 

həm də azalmasından narahatdırlar və bir tərəfdən xarici istismarın artmasından 

qorxurlar, digər tərəfdən isə xarici kapital və texnologiyanın məhdudlaĢa biləcəyindən 

ehtiyat edirlər. Ancaq, ümumiyyətlə götürüldükdə dünya təsərrüfat əlaqalərində birbaĢa 

xarici investisiyalar sahəsində liberallaĢdırma meyli, məhdudlaĢdırma meylindən qat-

qat yüksəkdir. Yalnız onu göstərmək kifayətdir ki, 1991-1994-ci illər ərzində dünyada 

milli investisiya qanunlarına edilmiĢ 373 düzəliĢdən 368-i liberallaĢma istiqamətində 

edilmiĢdir. Həmin illər ərzində xarici investisiyanın qorunması haqqında 900-dən çox 

ikitərəfli saziĢlər bağlanmıĢdır. Dünya dövlətlərinin əksəriyyətində birbaĢa xarici 

investisiyaların təĢviq olunması üçün geniĢ miqyaslı maliyyə və digər tədbirlər sistemi 

həyata keçirilir [3, c.112, 117]. 

Aydın məsələdir ki, istər tədiyyə balansının, istərsə də milli iqtisadiyyatda 

iqtisadi artıma nail olunması baxımından istənilən halda xarici investisiyaların cəlb 

olunması müsbət hal kimi qiymətləndirilmiĢdir. Respublikamızın timsalında daha 

məqsədəuyğun hal kimi qeyri-neft sektoru üzrə sahələrə onların yönəldilməsi daha 

məqbul kimi görünür. Lakin, onu da qeyd etmək lazımdır ki, istənilən formada və açıq 

Ģəkildə belə ölkə iqtisadiyyatına qoyulan xarici investisiyaların milli iqtisadiy-yatda 

hər hansı çətinliklər yaratmayacağı heç bir halda sığortalanmıĢ hal kimi də qələmə 
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vermək olmaz. Məhz bu amil diqqət mərkəzində saxlanılmaqla xarici iqti-sadi 

əlaqələrdə inkiĢafın ―məcburetmə‖ metoduna yol verməmək lazımdır. Belə ki, iqtisadi 

inkiĢaf səviyyəsi normal göstəricilərlə cərəyan edən bir dövlət üçün daha çox xarici 

investisiyalar cəlb etmək, xarici borc məsələsinin daha da qabarması və asılı milli 

iqtisadiyyat modelinə icazə vermək olmaz. Ona görə də xarici iqtisadi əlaqələr 

qurularkən və inkiĢafı üzrə səmərəlilik bərpa edilərkən bu münasibətlərdə dayaq 

mərkəzlərə daha çox diqqət ayrılmalıdır.  

Nəzəri baxımdan ölkənin iqtisadi resurs potensialı gözdən keçirilməli, istehsal 

imkanları və iqtisadi seçim düzgün hesablanmalıdır. Nəticə etibarı ilə yanaĢdıqda 

istənilən ölkə xarici iqtisadi əlaqələrin geniĢlənməsinə can atır. Lakin, bu istək istər 

məhdudiyyətlərlə, istər liberallaĢma ilə, istərsə də nəzarət sistemi ilə tamlıq qazan-

malıdır. Belə olan halda xarici iqtisadi əlaqələrdə səmərəlilik baxımından ümumi 

mənada nəyəsə bel bağlamaq olar. 

Həmçinin, onu da vurğulamaq lazımdır ki, xarici iqtisadi əlaqələrdə maliyyə-

valyuta sistemi üzrə sabitliyin təmin olunması elə bir mexanizmə əsaslanmalıdır ki, 

dövlətin bu sahə üzrə iqtisadi seçim imkanları daha geniĢ və çox Ģaxəli olsun. Bunun 

üçün ölkə rəhbərliyinin milli valyuta ilə əlaqəli görəcək tədbirlərə aĢağı-dakıları aid 

etmək olar: 

- Ehtiyat normasının aĢağı həddə saxlanılması; 

- Nağdsız hesablaĢmaların səviyyəsini artırmaq, nağd pul kütləsinin ümumi 

kütləyə nisbətdə aĢağı düĢməsi; 

- Resurslar üzrə depozitləĢməni nəzarətdə saxlamaq və ya onun səviyyəsini 

məqsədli Ģəkildə məhdudlaĢdırmaq  [4, s.152]. 

Qeyd olunan sahələrdə maliyyə-valyuta tənzimlənməsində əsas məqsəd idxa-lın 

maliyyə təzyiqini-yükünü azaltmaqdan ibarətdir. Burada maliyyələĢmə prosesi sırf 

olaraq dövlətin nəzarətində olduğundan xarici iqtisadi fəaliyyətdə aktivlik nümayiĢ 

etdirən təsərrüfat subyektlərinin azad hərəkəti üçün heç bir maneə yaratmır. Çünki, 

burada əsas hədəf olan böhran təzyiqlərinin azaldılması, idxal ası-lılığının aĢağı 

salınması və yerli istehsalçılara kömək etmək heç də liberallaĢma prosesi üçün əngəl 

rolunu oynamır. Əksinə onların sərbəst fəaliyyətini daha da güvənilir hala gətirir. 
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KADR HAZIRLIĞI TƏHSĠLĠN KEYFĠYYƏTĠNDƏ ƏSAS FAKTOR KĠMĠ 

 

BəĢəriyyət tarix boyu təhsil vasitəsilə inkiĢaf edib və müasir dövrümüzün inkiĢafı 

da məhz təhsilin məzmunundan asılıdır. Təhsil qlobal dünyanın ən aktual məsələ-

lərindən biri kimi cəmiyyətin inkiĢafında həlledici rolu və nailiyyətləri ilə vətəndaĢ 

Ģəxsiyyətinin perspektivli inkiĢaf yolunu iĢıqlandırır. Mükəmməl təhsil sisteminə 

malik olmaq bu və ya digər bir dövlətin gələcəyinin təmin edilməsi və müstəqilliyinin 

əbədiliyi üçün mühüm Ģərtlərdən biridir. Bu səbəbdən də ölkəmizdə həyata keçirilən 

təhsil islahatının əsas qayəsi və məqsədi məhz təlim prosesinin səmərəliliyini artırmaq, 

milli və ümumbəĢəri dəyərlərə yiyələnən təlim prosesində yaradıcı, müstəqil düĢün-

məyi bacaran, fəal Ģəxsiyyət yetiĢdirməkdir. Dünya təcrübəsindən məlumdur ki, XXI 

əsrdə həm cəmiyyətin, həm də onun hər bir üzvünün yaĢaması və inkiĢafında baĢlıca 

dəyər yaradıcı, özünü inkiĢaf etdirən Ģəxsiyyətdir. Təhsil prosesi təbii ki, uĢaqda özü-

nüinkiĢaf qabiliyyəti formalaĢdırmalıdır. 

YUNESKO-nun müəyyən etdiyi beynəlxalq tərifə görə  təhsil Ģəxsiyyətin bacarıq 

və davranıĢlarının təkmilləĢdirilməsinin elə bir prosesi və nəticəsidir ki, bu zaman o 

əqli yetkinlik və fərdi inkiĢafa nail olur. Təhsil dövlətin, cəmiyyətin əsasıdır. O həya-

tımızda mühüm rol oynamaqla, bizim bir vətəndaĢ, Ģəxsiyyət kimi formalaĢmağımıza 

və cəmiyyətdə özümüzə müvafiq bir mövqe tutmağımıza köməklik edir. Bu gün 

müstəqil Azərbaycanda sivil demokratik cəmiyyətin qurulması yüksələn xətt üzrə 

gedir. Bütün bunlar insanların dünyagörüĢündə, həyata baxıĢında ciddi dəyiĢiklik 

yaradır.  

Müasir dünyada hər bir ölkənin gələcəyi həmin ölkədə təhsilin  səviyyəsi ilə 

ölçülür. Təhsilin inkiĢafı hər bir ölkədə inkiĢaf konsepsiyasının mühüm tərkib hissəsi-

dir. Belə ki, təhsil dövlətin əsas prioritetlərindəndir. Hazırda müstəqil Azərbaycan 

Respublikasının təhsil sistemi digər prinsiplərlə yanaĢı, həm də demokratik və huma-

nist prinsiplər üzərində qurulur. 

―2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar 

üzrə Dövlət Proqramı‖nın əsas məqsədi ölkəmizin ali təhsilinin Avropa təhsil 

məkanına inteqrasiyası, onun məzmununun Boloniya prosesinin prinsiplərinə uyğun 

qurulması, (Azərbaycan 2005-ci ildə Boloniya prosesinə qoĢulmuĢdur) cəlbedici və 

rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin edilməsi, ölkə iqtisadiyyatının inkiĢaf tələblərinə 

uyğun ali təhsilli kadrlara yaranan tələbatın ödənilməsi, əhalinin müasir tələblərə ca-

vab verən ali təhsil almaq imkanlarının təmin edilməsi üçün iqtisadi və sosial baxım-

dan səmərəli ali təhsil sisteminin formalaĢdırılmasıdır. 

Məhz bu baxımdan da Azərbaycan təhsil sistemində bu günə qədər mövcud olan 

keçmiĢ təhsil sistemi ancaq fənn yönümlü olmuĢdursa, artıq yaranan yeni təhsil islahatı 

nəticə yönümlü olmalıdır. Uzun illər aparılan islahatda Ģagirdə yalnız bilik verilirdisə, 

indi bilikləri sərbəst əldə etmək, alınmıĢ bilikləri faydalılıq prinsipi üzrə komplekt-

ləĢdirmək bacarığı aĢılanacaqdır. Vaxtı ilə rus pedaqoqu A.S.Makarenko deyirdi ki, 
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uĢaqları sevməyən, gülməyi və güldürməyi bacarmayan müəllimdən müəllim olmaz. 

UĢaqlar o müəllimi sevir ki, onda pedaqoji ustalığı tamamlayan qabiliyyətlər – eks-

pressiv, didaktik, perspektiv, elmi-pedaqoji, kommunikativ, təĢkilatçılıq, konstruktiv, 

major, diqqətin paylanması, proqnostik, yaradıcılıq və s. olsun. Müəllimdə olmalı bu 

kimi qabiliyyətlər Ģagirdlərin tərbiyəsində mühüm rol oynayır. Müəllimin Ģagirdlərə 

xeyirxah münasibəti, hörməti, onları olduğu kimi qəbul etməsi, dəstəkləməsi, bacarıq-

larına inanması, biliklərin əldə edilməsi ilə yanaĢı Ģagirdlərin tərbiyəsinə də güclü təsir 

göstərər. Belə olan halda, Ģagirdlər müəllimin qoyduğu qaydalara uyğun hərəkət 

etməyə, tapĢırıqları səylə yerinə yetirməyə çalıĢırlar. 

Biz elmin, texnika və texnologiyanın, eləcə də kompüter texnologiyasının sürətlə 

inkiĢaf etdiyi bir dünyada yaĢayırıq. Məhz dünyada baĢ verən bu qloballaĢma prosesi 

özünəməxsus milli dəyərləri və xüsusiyyətləri nəzərə almaqla Azərbaycan təhsil siste-

minin də dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasını tələb edir. Azərbaycan qloballaĢan 

dünyada gedən inkiĢafa uyğun olaraq qısa zaman kəsiyində təhsil sistemində də böyük 

addımlarla irəliləyir [3, s.98-99].  Bu prosesdə Azərbaycan təhsil sistemi öz məzmunu 

və xarakterini durmadan yeniləĢdirir, dünya təhsil sisteminin də tələb etdiyi ən vacib 

keyfiyyətləri, yeni pedaqoji texnologiyaları, innovasiyaları mənimsəyir və bu istiqa-

mətdə səriĢtəli və peĢəkar pedaqoji kadrların hazırlığına xüsusi diqqət yetirir.  

Təhsilimizin inkiĢafında misilsiz xidmətləri olan ulu öndər Heydər Əliyev ölkə-

mizə rəhbərliyinin bütün dövrlərində daim milli elmimizin, təhsilimizin güclü 

himayədarı kimi çıxıĢ etmiĢdir. Ümummilli Liderimizin bu sahəyə belə  münasibəti heç 

də səbəbsiz deyildi. Çünki o, elmin – təhsilin inkiĢafına milli dövlət quruculuğu prose-

sinin zəruri əsası kimi yanaĢır, xalqın intellektual səviyyəsinin artırılmasını ən vacib 

vəzifələrdən biri kimi nəzərdən keçirirdi. Bu gün məhz ulu öndərimizin bizə miras 

qoyduğu, özündə yüksək norma və dəyərlər sistemini cəmləĢdirən ənənələr onun layiqli 

davamçısı Prezidentimiz Ġlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Dövlət baĢçı-

sının  effektiv göstəriĢləri əsasında atılan addımlar, icra edilən dövlət proqramları təhsil 

sistemində keyfiyyətcə yeni inkiĢaf meyllərinin əldə edilməsinə, yüksək nəticələrin 

qazanılmasına xidmət edir. Bu da Ģübhəsiz, ölkəmizin milli kadr potensialının kəmiyyət 

və keyfiyyət baxımından yetiĢdirilməsi və təkmilləĢdirilməsi iĢinə mühüm töhfə verir. 

Müasir dövrdə ölkəmizdə təhsilin inkiĢafı və keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldil-

məsi məqsədilə ölkədə fəaliyyət göstərən müxtəlif göstəricili və kateqoriyalı məktəblər 

üçün zəruri tədris resursları araĢdırılıb tapılmalı, onlardan optimal istifadənin mexaniz-

mi yaradılmalıdır. ĠKT–nin müxtəlif  fənlərdə tətbiqi  müəllim və Ģagird fəaliyyətini, 

eləcə də fənnin tədrisi keyfiyyətini sürətləndirir, məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürü 

ön plana çəkir. Çox sevindirici haldır ki, dövlət rəhbərimiz cənab Prezident Ġlham 

Əliyevin qərarı ilə orta ümumtəhsil məktəblərində  fənlərin tədrisini daha da yaxĢılaĢ-

dırmaq, tədrisin keyfiyyətini nəzərə çarpacaq  dərəcədə artırmaq məqsədilə elektron 

dərsliklər hazırlanmıĢ və  istifadəyə verilmiĢdir. Elektron dərsliklər müvafiq fənn üzrə 

baza biliklərinə yiyələnmək, əldə edilmiĢ biliklərin sistemləĢdirilməsi, tədris material-

ları ilə müstəqil iĢləmə vərdiĢlərinin formalaĢması kimi didaktik məsələləri həll etməyə 

imkan verir.  

Təhsilin keyfiyyətinin artırılmasında mühüm rol oynayan aud vizual dərsliklərdə 
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həmçinin Ģagirdin təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün test tapĢırıqları öz əksini 

tapır. Bu gün tədris prosesində interaktiv qurğu və lövhələrlə bərabər, interaktiv sənəd 

kameralarından, planĢetlərdən, qiymətləndirmə sistemlərindən də istifadə olunur. Məsə-

lən, MĠMĠO Teach tipli universal təlim texnologiyaları müəllimin fəaliyyətini asanlaĢ-

dırır, ona az vaxt ərzində daha çox və effektiv iĢ görməyə imkan yaradır  [1, s.285-286]. 

Multimediya vasitələrindən, ―Elektron test‖lərdən və digər öyrədici proqram vasitələ-

rindən istifadə edərək, təlimdə Ģagirdlərin fəallığının artırılması təhsil sistemi qarĢısında 

qoyulan ― yeni insan‖  tipinin yetiĢdirilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ġnternet re-

surslarından tədris prosesində maraqlı və əyləncəli istiqamətlən-məsində istifadə etmək 

olar. 

Məlumdur ki, yaradıcı Ģəxsiyyət yetiĢdirilmənin əsası orta məktəbdə qoyulur. Ona 

görə də hər bir müəllim öz bacarığı, iĢgüzar fəaliyyətilə müəllim adına  layiq olmağa 

çalıĢmalı, özünə və Ģagirdlərinə qarĢı tələbkar olmalı, peĢəsinə bağlı keyfiyyətləri özün-

də cəmləĢdirməyi, eləcə də təlim alan Ģəxslərə bunu öyrətməyi  bacarmalıdır. Bütün 

bunlar təlimdə keyfiyyətin əldə olunması üçün ən vacib Ģərtlərdir. TanınmıĢ və görkəm-

li Ģəxsiyyətlərdən Brus Linin sözü ilə desək, ―Müəllim həqiqəti heç zaman deməməli, 

hər bir Ģagirdin özü üçün tapmalı olduğu həqiqətə bələdçi, yol göstərən olmalıdır. YaxĢı 

müəllim ancaq katalizatordur.‖ Cozef Albers isə belə ifadə etmiĢdir: ―YaxĢı müəllimlik 

düzgün cavab verməkdən daha çox, düzgün suallar verməkdir‖ [2, s.22]. Müəllim bütün 

hallarda, xüsusən, müəllim-Ģagird münasibətlərinin qurulmasında nəzakəti, etik tələbləri 

gözləməli, Ģagirdlərin Ģərəf və ləyaqətinə hörmət bəsləməli, onlara münasibətdə həssas 

və qayğıkeĢ olmalıdır. 

Ġnsan kapitalı - hər hansı bir Ģəxsin gələcəkdə peĢə fəaliyyəti zamanı gəlir gətirə 

biləcək istedad və qabiliyyətlərinə hazırda qoyulan sərmayələrin cəmidir. Məsələn, elmə 

həvəsi olan Ģəxs təhsilini davam etdirərək, ona sərmayə yatıracaq. Hətta, onun hər hansı 

bir kitaba, jurnala, tədrisilə bağlı və s.  sərf etdiyi maliyyə də insan kapitalına yönəldilən 

sərmayədir. ―Ġnsan kapitalı‖ anlayıĢı özünü daha çox təhsildə göstərir, amma bu o 

demək deyildir ki, o yalnız təhsillə bağlıdır. Təbii ki, bütün bunlar insanların qarĢısına 

qoyduqları məqsədlərindən, amalından asılıdır. Məhz, həmin insanların olduğu ölkələr 

daha tez və hərtərəfli inkiĢaf edir, onların iqtisadiyyatı daha da canlanır və insanlarının 

həyat Ģəraiti daha da yaxĢılaĢır.  Elmi ədəbiyyatlara əsasən, ―insan kapitalı‖ peĢəkarlıq 

fəaliyyəti zamanı iĢ fəaliyyətinə yardım edən peĢə vərdiĢlərinin, texnika ilə davranmaq 

bacarıqlarının və müvafiq ixtisas üzrə biliklərin toplusudur. Ġlk dəfə insan kapitalı 

termini Teodor ġuls tərəfindən iĢlədilib, sonradan davamçısı  Heri Bekker  tərəfindən 

inkiĢaf etdirilib.  

Müəllimlər yeni cəmiyyət quruculuğunun memarlarıdırlar. Müəllim millətin 

sabahını yetiĢdirir. Millət məktəbdən, müəllimdən baĢlayır. Belə bir fikir mövcuddur:  

bir milləti məhv etmək üçün onun müəlliminin və həkiminin savadsız olması 

kifayətdir: biri milləti mənəvi cəhətdən, digəri isə fiziki cəhətdən Ģikəst edəcəkdir. Biz 

müəllimlər necə ki, Ģagirdlərdən, tələbələrdən dərsə intizamlılıq tələb edirik, eləcə də 

özümüz daima öz üzərimizdə çalıĢmalıyıq. Fikrimizi dahi pedaqoq K.D.UĢinskinin 

sözü ilə tamamlayırıq: ―müəllim nə qədər ki, oxuyur, öyrənir, o yaĢayır, o oxumağı 

dayandırdıqda ondakı müəllimlik ölür‖. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Termin
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Teodor_%C5%9Euls&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Heri_Bekker&action=edit&redlink=1
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AZƏRBAYCAN ALĠ  MƏKTƏBLƏRĠNDƏ  KEYFĠYYƏT TƏMĠNATI 

SĠSTEMĠNĠN QURULMASI: PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTĠVLƏR 

                                                                       

Cəmiyyətin  formalaĢmasında və inkiĢafında təhsilin rolu danılmazdır. Bunu nəzə-

rə alaraq hər bir  dövlət təhsilin inkiĢafına böyük sərmayələr yönəltməkdən çəkinmir. 

Çünki dövlət yalnız ağıllı, bacarıqlı, yüksək elmə malik olan insanlarının fəaliyyəti 

əsasında inkiĢaf edə, yüksək nailiyyətlər qazana bilər.  Ölkəmizdə də bu sahəyə xüsu-

si diqqət verilir, təhsilin inkiĢafı naminə böyük iĢlərə imza atılır. 

Təhsilin inkiĢafında, o cümlədən ali təhsilimizin indiki inkiĢaf səviyyəsinə gəlib 

çıxmasında  Ulu Öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti danılmazdır. Dövlətimizin inkiĢafı 

ilə yanaĢı təhsilimizdə də əldə olunan uğurlar Ümummili Lider Heydər Əliyevin uğur- 

lu, uzaqgörən siyasəti nəticəsində əldə olunub. 

Azərbaycan  təhsil sistemində qloballaĢan dünyada gedən inkiĢafa uyğun olaraq 

qısa müddət ərzində bir sıra uğurlu addımlar atıldı. Azərbaycan təhsil sisteminin Bolo-

niya prosesinə qoĢulması bu addımlardan ən mühümüdür. Təhsil sistemimizin  Bolo-

niya prosesinə qoĢulmaq  ölkədə təhsilin keyfiyyətinin  daha da artmasını təmin edə-

rək, təhsilimizin Avropa təhsil məkanına uyğunlaĢdırılması kimi öhdəliklərini öz 

üzərinə götürdü. ―Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifi-

kasiya Çərçivəsi‖ sənədində Boloniya prosesi Avropalı tələbə və iĢçilər, həmçinin 

dünyanın digər ölkələrindən olan tələbə və iĢçilər üçün cəlbedici olan, beynəlxalq 

əməkdaĢlıq və akademik mübadiləyə əsaslanan Avropa Ali Təhsil Məkanın yara-

dılması məqsədini daĢıyan proses kimi tərif edilir. Eyni zamanda ―Həmin proses 

tələbə, məzun və ali təhsil iĢçilərinin mobilliyini, tələblərin gələcək karyeralarına və 

demokratik cəmiyyətlərdə fəal vətəndaĢlar kimi hazırlanmasını, onlara inkiĢaf və de-

mokratik prinsiplər və akademik azadlığa əsaslanan yüksək keyfiyyətli ali təhsil almaq 

üçün geniĢ imkanların yaradılmasını təmin etməlidir‖ [ 2] .  



561 
 

Boloniya  prosesinə qovuĢmaga təhsilimiz üçün  geniĢ imkanlar açmıĢ və  bir sıra  

üstünlüklər vermiĢdir. Bu üstünlüklərə, misal olaraq, daha operativ, müasir biliklər 

almaq, eyni zamanda təlimin, tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək və digərlərini göstərə 

bilərik. Boloniya prosesinin tələbləri baxımından müəllim daha məlumatlı olmalı, 

auditoriyaya daha hazırlıqlı Ģəkildə girməli, innovasiya texnologiyalarında əks olunan 

faktlara, biliklərə yiyələnməlidir.  

Boloniya prosesinə qoĢulmaq ali təhsil sistemimizin  Avropa təhsil məkanına 

hərtərəfli inteqrasiyasını, tələbə və müəllim kontingentinin vahid Avropa ali təhsil 

məkanına qoĢulan ölkələr arasında mobilliyini asanlaĢdırmağı, diploma əlavənin vahid 

modelinin yaradılması ilə məzunların əmək bazarında iĢ tapmaq imkanlarını hər bir 

tələbəyə fərdi yanaĢmanı, tələbələrə öz təhsil prosesini seçməkdə sərbəstliyin veril-

məsinə və digər üstünlükləri vermiĢdir. 

Boloniya prosesinin  əsas prinsiplərindən biri olan  ―keyfiyyət ‖ anlayıĢı ―Avropa 

ali təhsil məkanında Keyfiyyət Təminatı üzrə Standartlar və Tövsiyələr (AST)‖də  

bizlər üçün yeni bir kontekstdə təqdim olunur. Həmin sənəddə keyfiyyət  ―müəllim, 

tələbə və institusional (akademik) tədris mühiti arasında qarĢılıqlı əlaqələrin nəticəsi-

dir. Keyfiyyət təminatı sistemi elə bir tədris mühiti təmin etməlidir ki, proqramların 

məzmunu, biliklərin əldə edilməsi imkanları və resursları nəzərdə tutulmuĢ məqsədlərə 

uyğun olsun‖ kimi tərif edilir [ 5 ]. ―Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə 

Milli Kvalifikasiya Çərçivəsi‖ndə (AzMKÇ) ―keyfiyyət - hər hansı bir obyektin 

(məhsulun və ya xidmətin) konkret müəyyən olunan və nəzərdə tutulan ehtiyaclara, 

standartlara cavab vermə qabiliyyətini özündə ehtiva edən xüsusiyyət və əlamətlərin 

cəmidir‖, ―keyfiyyətin təmin olunması-milli və ya institusional səviyyədə qəbul olun-

muĢ proses, yaxud  bir sıra proses‖ kimi xarakterizə olunur [ 2 ]. 

―Avropa ali təhsil məkanında Keyfiyyət Təminatı üzrə Standart və Tövsiyələr 

(AST)‖ də keyfiyyət təminatı fəaliyyətlərinin əsasında iki oxĢar prinsip dayanır: 

hesabatlılıq və keyfiyyətin artırılması. Ümumiyyətə, keyfiyyətin təminatı və  artırıl-

ması bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir. Belə ki, tələbələr, müəllim-professor heyəti, 

rəhbərlik və idarə heyəti öz peĢəkar fəaliyyəti sahəsi üzrə keyfiyyət mədəniyyətinin 

təkmilləĢdirilməsinə təsir göstərən tərəflərdir. Sənəddə  keyfiyyət təminatının dörd 

əsas prinsipi kimi, ali təhsil müəssisələrinin göstərdikləri təhsil xidmətlərinin keyfiyyət 

təminatına birbaĢa cavabdehlik daĢıması; keyfiyyət təminatı müxtəlif ali təhsil sistem-

ləri, müəssisələr, proqramlar və tələbələrlə əlaqədar müxtəlif məsələlərlə məĢğul 

olması; keyfiyyət təminatı sisteminin keyfiyyət mədəniyyətinin inkiĢaf etdirilməsini 

dəstəkləməsi; keyfiyyət təminatı sistemi tələbələrin, digər maraqlı tərəflərin və cəmiy-

yətin ehtiyaclarını və təhsildən gözləntilərini nəzərə alması göstərilir. Həmin sənəddə 

ali təhsil sahəsində keyfiyyət təminatı üzrə standartlar üç hissəyə bölünür ki, bunlar 

daxili keyfiyyət təminatı, xarici keyfiyyət təminatı və  keyfiyyət təminatı agentlikləri-

dir. Qeyd olunan hər üç standart bir-biri ilə bağlıdır və birlikdə Avropa keyfiyyət 

təminatı çərçivəsinin əsasını təĢkil edir. Belə ki, xarici keyfiyyət təminatı standart-

larının daxili keyfiyyət təminatı standartlarının tanınması ali təhsil müəssisələrinin 

daxili keyfiyyət təminatı sahəsində apardığı iĢlərin xarici keyfiyyət təminatı standart-

larına uyğun olmasını nümayiĢ etdirir. Beləliklə, hər üç komponent ali təhsil müəssisə-

lərində və agentliklərdə bir-birini tamamlayır və digər maraqlı tərəflər də bu iĢə öz 

töhfəsini verir və üç hissə bir tam kimi qəbul olunur [5]. 
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Azərbaycan Respublikasında bütün kvalifikasiyalar üçün keyfiyyət çərçivəsi 

hesab olunan AzMKÇ-də  təhsilin keyfiyyətinin təmin olunmasının Azərbaycan Res-

publikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirildiyi bildirilir. Eləcə də, təhsil və 

təlim, təhsil fəaliyyəti ilə məĢğul olan  elmi müəssisələrdə keyfiyyətin daxili təminatı 

sisteminin yaradılması, keyfiyyətin qiymətləndirilməsi meyarlarının mövcud olması, 

kvalifikasiyaların müvafiq dövlət təhsil standartlarına əsaslanması, kvalifikasiyaların 

əmək bazarının təhlil və proqnozlaĢdırılması, peĢə və ixtisaslara, eyni zamanda səriĢtə-

lərə olan ehtiyac əsasında müəyyənləĢdirilməsi, təhsil proqramlarının (kurikulumların) 

hazırlanması, qiymətləndirilməsi və təsdiq olunması proseslərinin təlim nəticələrinə 

əsaslanması, ali təhsil üzrə kvalifikasiyaların  ―Avropa ali təhsil məkanında Keyfiyyət 

Təminatı üzrə Standart və Tövsiyələr‖ə uyğun olaraq verilməsi və təhsilin keyfiy-

yətinin təmin olunması ilə bağlı digər məsələlər öz əksini tapmıĢdır.   

Avropa Ali Təhsil Məkanında Keyfiyyət Təminatı üzrə Standart və Tövsiyələrdə 

daxili keyfiyyətin təminatı üzrə standartların və tövsiyələrin təhlili göstərir ki, Azər-

baycan ali təhsil sistemində daxili keyfiyyətin təminatı ilə bağlı görüləcək iĢlər çoxdur. 

Ən  mühüm məqsəd ali təhsilin keyfiyyətini artırmaq, bu məqsədlə hər bir univer-

sitetdə keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin yaradılmasıdır. Sistemin yaradılması isə 

bəlli keyfiyyətin təminatı siyasətinə əsaslanmalıdır. Belə ki, həmin sənədin ―Keyfiyyət 

təminatı siyasəti‖ standartında göstərildiyi kimi hər bir ali təhsil müəssisəsi ictimaiyyət 

üçün açıq olan və onların strateji idarəetməsinin bir hissəsini təĢkil edən keyfiyyət 

təminatı siyasətinə malik olmalı, daxili və xarici maraqlı tərəflər bu prosesə cəlb 

olunmalıdır. Bu siyasət: keyfiyyətin təminatı sistemini təĢkil edilməsini; bütün struktur 

vahidlərin, rəhbərliyin, əməkdaĢların keyfiyyət təminatı ilə bağlı məsuliyyət daĢım-

asını; akademik dürüstlük və azadlıqlar; akademik saxtakarlığa qarĢı mübarizəni; 

keyfiyyətin təminatı prosesinə xarici maraqlı tərəflərin cəlb olunması və s. məsələləri 

özündə əks etdirməlidir. Göründüyü kimi, keyfiyyət təminatı siyasəti özlüyündə ali 

təhsil müəssisəsinin Strateji Planın bir hissəsidir. Ancaq hər bir struktur vahidi tərəfin-

dən keyfiyyətin təminatı ilə bağlı məsuliyyətin tam dərk olunması, keyfiyyətin 

təminatı prosesinə xarici maraqlı tərəflərin cəlb olunması, bizim üçün hələlik  tam real 

görünmür. 

Bundan baĢqa Avropa Ali Təhsil Məkanında Keyfiyyət Təminatı üzrə Standart 

və Tövsiyələrin ―Tələbələrə yönəldilmiĢ təhsil, tədris və qiymətləndirmə‖ standartında 

ali təhsil müəssisələrinin proqramların tələbələrin tədris prosesinin yaradılmasında fəal 

iĢtirakını təĢviq və tələbələrin qiymətləndirilməsinin bu yanaĢmanı əks etdirəcək tərz-

də icrasını təmin etməli olduğu göstərilir. Tələbələrə yönəldilmiĢ təhsil və tədrisin 

həyata keçirilməsi dedikdə: təhsildə yeni təlim üsullarının istifadəsinə imkan yarat-

maqla tələbələrin müxtəlifliyinə hörmətlə yanaĢmaq və onların ehtiyaclarına xidmət 

etməyi; müxtəlif pedaqoji metodlardan istifadə etməyi; tələbə və müəllim arasında mü-

nasibətlərinin qarĢılıqlı hörmət əsasında qurulmasını təĢviq etməyi; tələbələrin Ģika-

yətlərinə baxılması üçün müvafiq proseduraları yaratmaq və s. nəzərdə tutur. Təhsi-

lalanların uğurları və gələcək karyeraları baxımından qiymətləndirmə mühüm əhəmiy-

yət daĢıdığından qiymətləndirmə üzrə keyfiyyət təminatı prosesləri özündə, təhsil-

alanların mövcud imtahan və yoxlamaların aparılması metodları ilə tanıĢ olmalarını; 

qiymətləndirmə prosesinin tələbələrdən gözlənilən təlim nəticələrini nümayiĢ etdir-

məyi; mümkün olan hallarda qiymətləndirmənin bir neçə Ģəxs tərəfindən aparılmasını; 
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qiymətləndirmə qaydalarında yüngülləĢdirici halların olmasını və s. birləĢdirir. Qeyd 

olunan standartın xüsusilə də, tələbələrin tədris prosesinin ―subyekt‖ kimi cəlb olun-

ması ilə bağlı  problemlər  ali təhsil sistemimizdə özünü göstərməkdədir. Hələ də audi-

toriyalarımızda ənənəvi üsullarla dərs deyən müəllimlərimizin sayı kifayət qədərdir. 

Bu isə tələbələrin tədris prosesinin ―tam hüquqlu‖ subyektinə  çevrilməsini əngəlləyir. 

Avropa Ali Təhsil Məkanında Keyfiyyət Təminatı üzrə Standart və Tövsiyələrdə 

nəzərdə tutulan standartları tətbiq etmək və nəzərdə tutulan keyfiyyəti almaq üçün isə 

universitetlərə muxtariyyət və sərbəstlik verilməli, standart tədris planı olmamalıdır. 

Bildiyimiz kimi, bir çox elmlərdə, xüsusilə də  kompüter elmləri ilə bağlı tez-tez yeni-

liklər baĢ verir və həmin yeniliklərin tədrisi ilə bağlı tədris planında heç nə nəzərdə 

tutulmur. Deməli, bu yeniliklər tələbəyə çatdırılmır və ya gec çatdırılır. Tədris planı 

dinamik olmalıdır. Boloniya prosesinin də ana prinsiplərindən biri standartlaĢdırmadan 

uzaq durmaqdır. 

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki,  keyfiyyətin təminatı sisteminin yaradılmasının 

əsas məqsədini təhsilin nəticələri və müvafiq faktorlar haqqında informasiya axınları-

nın gücləndirilməsi ilə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün münasib Ģəraitin 

yaradılmasıdır. Buradan çıxıĢ edərək, keyfiyyətin təminatı sisteminin yaradılmasına iki 

müxtəlif prinsipial yanaĢmanı göstərə bilərik: 

Birinci yanaĢma, keyfiyyətin təminatı sisteminin yaradılması idarəetmə orqanları 

üçün lazımdır ki, onlar tədris müəssisəsinin necə iĢlədiyini lazımi səviyyədə qiymət-

ləndirə bilsinlər; 

Ġkinci yanaĢmada, təhsil prosesinin bilavasitə iĢtirakçıları olan maraqlı tərəflər və 

ictimaiyyət təhsilin nəticələri haqqında informasiyaların əsas istehlakçılarına çevrilir-

lər. Belə, yanaĢmanın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, təhsilin keyfiyyətinin təminatı 

sisteminin yaradılması keyfiyyət haqqında informasiyaların toplanması prosesi, eyni 

zamanda ali təhsil məktəbinin və müəlliminin özünün inkiĢaf prosesi kimi qəbul 

olunur. 

Hər hansı bir ali məktəbdə  təhsilalanların nəticələrinin hansı səviyyədə olması 

əsas problem  deyildir. Əsas məsələ budur ki, ali məktəb rəhbərliyi bu nəticələri müəs-

sisə daxilində necə qiymətləndirir, onları yaxĢılaĢdırmaq üçün hansı addımlar atır. 

BaĢqa sözlə, tədris müəssisəsinin digər maraqlı tərəflərlə özünüqiymətləndirməsi key-

fiyyətin təminatı sisteminin əsl ana xəttini təĢkil etməlidir. ―Azərbaycan Respublika-

sında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ da təhsilin  keyfiyyətin təminatı üzrə 

yeni sistemin yaradılması və tədris müəssisələrində keyfiyyətin monitorinqi (xarici və 

daxili) və qiymətləndirmə mexanizmlərinin yaradılması nəzərdə tutulur [3]. Artıq key-

fiyyətin təminatı üzrə  müstəqil  qurumun fəaliyyət göstərməsi günün tələbinə çevril-

miĢdir. Heç təsadüfi deyildir ki, Avropa Ġttifaqının maliyyə dəstəyi Bakı Biznes Uni-

versitetinin koordinatorluğu ilə həyata keçirilən Təhsildə Keyfiyyətin Təminatı 

Sisteminin (EQAC) yaradılması üzrə layihə belə bir missiyanın həyata keçirilməsini 

nəzərdə tutur. Layihənin nəticəsi olaraq Azərbaycanın 11 universitetində Keyfiyyətin 

Təminatı Mərkəzlər yaradılmıĢdır. Mingəçevir Dövlət Universiteti də həmin layihənin 

üzvü olaraq keyfiyyətin təminatı üzrə yeni sistemin yaradılmasında fəal iĢtirak edir. 

Layihə çərçivəsində iĢtirakçı olan Azərbaycan ali məktəblərinin nümayəndələri Avro-

panın əməkdaĢ universitetlərinə səfərlər edir və qazanılmıĢ təcrübədən bəhrələnirlər.  
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AQRAR SAHƏDƏ SAHĠBKARLIQ FƏALĠYYƏTĠNDƏ ĠQTĠSADĠ 

MÜNASĠBƏTLƏRĠN TƏKMĠLLƏġMƏSĠ SAHƏSĠNDƏ BEYNƏLXALQ 

TƏCRÜBƏNĠN TƏDQĠQĠ 

 

Kənd təsərrüfatı müəssisəsi indiki mərhələdəndavamjedən aqrar islahat Ģəraitində 

formalaĢır və həyata keçirilir. Bununla əlaqədar, genetik faktorların təsiri ilə yanaĢı, 

mühümbekoloji faktor kimi çıxıĢ edən aqrar islahatın özünü də nəzərə almaq lazımdır. 

Kənddəvislahatlarlacbağlıfolangislahatlarınfməzmunu, onların yönəldilməsi və 

nəticələri tədqiqatçılar tərəfindən birmənalı Ģəkildə qiymətləndirilir. Ġlk mərhələdə 

aqrarüislahat yerli kəndetəsərrüfatı istehsalının yüksəlməsində yeganəcamildolmasa 

da, müəyyən olundu. Hal-hazırda yarandığı gündən təxminən on il keçdikdən sonra, 

iqtisadçıların əksəriyyəti ona qarĢı mənfi münasibət göstərir. 

Onların əksəriyyəti islahatların müvəffəqiyyətsiz olduğunu, bunun əkinçilik və 

aqro-sənayeükompleksininddigərbsahələri ilə bağlı məlumatları təsdiq etdiyinilbildirir. 

Aqrar sahə üzrə mütəxəssis Ġ.N. Buzdalov kəndltəsərrüfatındajvə sosialxsahədə 

mənfi tendensiyalarla bağlı tədqiqatlar aparmıĢdır [11, səh. 142]. Onun fikrincə, keçid 

dövründə keçmiĢ sistemin deformasiyalarısdüzəldildikdə bu meyllər müəyyən məhdu-

diyyətlər çərçivəsində qaçılmaz və obyektivdir ... [11, səh. 28]. Bundan əlavə, I.N. 

Buzdalovhhesab edir ki, bu kəndjtəsərrüfatı islahatının nəticələrini hələ çox erkən 

qəbul edir, çünki, bu yalnız on beĢ il ərzində - iyirmi il baĢa çatdıqdan sonra həyata 

keçirilə bilər. Kənd təsərrüfatının ən tanınmıĢ və nüfuzlu iqtisadçılarının yuxarıda 

göstərilən bəyanatlarını təhlil etməklə, əksinə, müasir gerçəkliyə öz ardıcıllıqla cavab 

verdiklərini qeyd etmək olar.  

Eyni zamanda, Azərbaycandaxaqrargislahatının nəticələrinin təhlili ilə gecikdir-

məfhələ də mümkün deyil, çünki əgər daha sonra bunu etsəniz, islahat gözlənilən 

nəticələrə gətirib çıxarmamıĢdır və vəziyyət daha da çətinləĢəcəkdir. Buna görə də, 

http://www.e-qanun.az/framework/18344-
http://www.e-qanun.az/framework/39622-
https://enqa.eu/index.php/home/esg/
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iqtisadiyyatın təcili vəzifəsi hazırda aqrar islahatın nəticələrini, onun gələcək inkiĢafı 

üçün tövsiyələrin hazırlanması ilə bağlı ətraflı tədqiqatdır. 

Azərbaycanınfmüasirgaqrardislahatı tükənməzdir‖ [2,səh. 4]. Ancaq göründüyü 

kimi, buradakı məsələ yalnız müasir aqrar dəyiĢikliklərin mürəkkəbliyi və müxtəlifli-

yində deyil, həm də müxtəlif elmlər: siyasi iqtisadiyyat, sosiologiya, psixologiya, hü-

quq elmləri vəfsairlərin nümayəndələrinin bilik vəoetibarlılığının kifayət qədər dərə-

cəsində deyil. 

Bizim elmirmaraqlarımızın reallaĢması baxımından aqrareislahat, aqrar sahədə 

sahibkarlığınjinkiĢafına təsirini müəyyən etmək üçüngaraĢdırılmalıdır. Bu baxımdan, 

ilkgnövbədəfsual yaranır: sahibkarlığıntformalaĢması və inkiĢafıgbirbaĢa aqrar isla-

hatlara aiddirmi? Qanunvericilikgaktlarında və iqtisadijdəyiĢikliklərdə mövcud olan 

müasir aqrar dəyiĢikliklərin məqsədlərinin müxtəlif formullarının tədqiqi bu vəziyyətin 

olmadığını göstərir. Bir qayda olaraq qeyd edilir ki, Azərbaycandagdavam edən aqrar 

islahatın məqsədi kənd təsərrüfatının və bütün aqrar sənaye kompleksinin səmərəli-

liyinin artırılmasıdır [2, səh. 38]. 

Eyni zamanda, islahatstədbirlərinin, əlbəttəüki, aqrarssahədəki birjçox iqtisa-

difvəjsosialtproseslərə, o cümlədən burada sahibkarlığın formalaĢmasına təsir göstər-

diyini nəzərə almamaq qeyri-mümkündür. Bundan əlavə, bu təsir çox əlveriĢli və 

birmənalı deyil. Aqrarxsektorda sahibkarlığın inkiĢafı ilə bağlı dövlət tərəfindən müx-

təlif perspektivli addımlar atılıb. Ġlk növbədə onun islahatının müasir dövründə yaran-

mıĢ aqrar sahədə sahibkarlığıngdirçəldilməsinin Ģərtlərini nəzərdən keçiririk. Bunlar, 

əsasən, əvvəlki mərhələdə olmayan kənd təsərrüfatında sahibkarlıqjfəaliyyətinin inki-

Ģafı üçün belə Ģəraitin yaradılması ilə əlaqələndirilir. 

Sahibkarlıqfüçün ən obyektiv Ģərtlərdən biri, bildiyiniz kimi, təsərrüfat subyekt-

lərinin iqtisadi azadlığıdır.  Hazırda kənd təsərrüfatı müəssisələri iqtisadi suverenliyi 

və bir çox iqtisadi məsələləri müstəqil həll etmək hüququna malikdirlər. Bu ilk 

növbədə, istehsalın strukturunu müstəqil planlaĢdırmaq, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

qiymətləndirilməsi və marketinqi ilə məĢğul olmaq, tədarükçülərlə iqtisadi əlaqələr 

qurmaq və s. 

Beləliklə, əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi azadlığın verilməsi ilə kənd təsərrüfatı 

istehsalçılarına sərbəst müəssisə inkiĢaf etdirmək imkanı verildi, yəni istehsal və digər 

fəaliyyətləri müstəqil təĢkil edir, yeniliklər həyata keçirir və müəyyən riskləri qəbul 

edir, təĢəbbüs, maraq və məsuliyyət hissi verir. 

Kənd təsərrüfatında əsas resursların xaricində və strateji məsələlərin həllinə dair 

inhisarın dövlətin əlində olmasına baxmayaraq, sahibkarlıq fəaliyyəti kənd təsərrüfatı 

sahəsində yalnız məhdud miqyasda və tez-tez qeyri-qanuni və ya kölgə formalarda 

həyata keçirilə bilərdi. 

Müasir dövrdə, kənd təsərrüfatı sahibkarlığının həyata keçirilməsi imkanları 

yalnız qanuniləĢdirilməsi, eləcə də iqtisadiyyatın dövlətə çevrilməsindən ötrü onun 

inkiĢafı üçün yeni Ģərtlərin yaranması səbəbindən əhəmiyyətli dərəcədə geniĢlən-

miĢdir. Əvvəlki mərhələdə aqrar biznesin dirçəldilməsi üçün bu əsas Ģərtlərə, ilk 

növbədə, kənd təsərrüfatı istehsalçılarının torpaq mülkiyyət hüququ və digər istehsal 

vasitələrindən əldə edilməsi; Ġkincisi, onlara əmlak və iqtisadi müstəqilliyin təmin 

edilməsi; və üçüncüsü, onların müxtəlif növ müəssisələrin yaradılmasına imkanları 

var. Təbii ki, kənd təsərrüfatı sektorunda biznesin inkiĢafı üçün digər yeni imkanlar 
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yaratmaq olar. Ancaq daha konstruktiv yanaĢma, bizim fikrimizcə, onların icrasının 

vacib nəticələrindən biri kənd təsərrüfatı sahibkarlığının müasir sosial-iqtisadi və 

təĢkilati-iqtisadi strukturudur. Bu baxımdan, ilk növbədə, necə və nə üçün inkiĢaf 

etdiyini müəyyənləĢdirməyə diqqət yetirəcəyik. Azərbaycanda aqrar islahatının bütün 

kompleksini ətraflı nəzərdən keçirmədən biz yalnız aqrar biznesin indiki vaxt forma və 

xüsusiyyətləri, problemləri və onun meydana gəlməsinin ziddiyyətləri, xarakterikliyin 

ortaya çıxması üçün əsas olan xüsusiyyətləri və aspektləri üzərində dayanaca-

ğıq. Göründüyü kimi, onların gələcək inkiĢafı meylləri və amillərini müəyyən etmək 

və doğrultmaq üçün onların baĢ verməsinin səbəblərini anlamaq lazımdır. 

Aqrar islahatların gediĢində baĢ verən radikal dəyiĢikliklər arasında aqrar sahib-

karlığın strukturuna təsir göstərməkdə aparıcı rol, bizim fikrimizcə, kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinin torpaq və əmlakının özəlləĢdirilməsinə aiddir. Böyük miqyaslı tədbir 

kimi 1992-ci ildə müvafiq qanunvericilik aktlarının qəbulundan sonra aqrar islahatın 

ikinci mərhələsində baĢlanmıĢdır. Torpaq islahatı əvvəlcədən baĢlanmıĢdır, baxma-

yaraq ki, torpaq münasibətlərində əhəmiyyətli dəyiĢikliklər edib, eyni zamanda sosial-

iqtisadi və təĢkilati-iqtisadi strukturlara əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməmiĢdir. O 

təsirinin gözlənilən artımına gətirib çıxarmadı. 

AqrarfsferanınvinkiĢafıvkənd yerlərində məĢğulluğun artması və aqrar sahədə 

çalıĢan əhali qrupu üçün gəlir mənbəyinin geniĢlənməsi ilə yanaĢı, ölkənin ərzaq təhlü-

kəsizliyinin yüksəldilməsində də həlledici əhəmiyyətə malikdir. Son vaxtlar dünya 

ərzaq bazarlarında, eləcə də, Azərbaycanda müĢahidə olunan bahalaĢma əhalinin, 

xüsusilə onun az təminatlı hissəsinin ərzaqla təminatına və həyat səviyyəsinə mənfi 

təsir göstərməyə bilməz. Bu baxımdan, daxili ərzaq bazarının idxaldan asılılığının 

azaldılması və əhalinin ərzaq məhsullarına tələbatının əsasən yerli istehsal hesabına 

təminatı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılmasını və əhalinin ərzaq 

məhsulları ilə təminatının yaxĢılaĢdırılmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinin 2008-ci il 25 avqust tarixli sərəncamı ilə ―2008- 2015-ci 

illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına 

dair Dövlət Proqramı‖ təsdiq edilmiĢdir. 

Ərzaq təminatının yaxĢılaĢdırılması məqsədilə ilk növbədə ölkədə aqrar sahib-

karlığın inkiĢafı, ev təsərrüfatlarının iqtisadi imkanlarından daha səmərəli istifadə edil-

məsi, eyni zamanda yerli ərzaq növlərinin istehlakı və istehsalına üstünlük veril-məsi 

üçün əhalinin istehlak vərdiĢlərinin dəyiĢdirilməsi sahəsində sistemli tədbirlər həyata 

keçiriləcəkdir. 

Belə ki, ölkə iqtisadiyyatının güclənməsində durmadan inkiĢaf edən qida sənaye-

sinin rolu danılmazdır. Qida sənayesinin ölkədəki inkiĢafı, müxtəlif iĢ yerlərinin yaran-

ması ilə yanaĢı, eyni zamanda həmin ölkənin səmərəli və məhsuldar torpaqlarından 

yararlanması deməkdir. Əsasən 9 iqlimə malik olan Azərbaycanın qida sənayesində bu 

gün inkiĢaf müĢahidə olunur. Qida sənayesi üçün bir çox məhsulların xammalı kənd 

təsərrüfatı sahəsindən əldə edilir. Belə ki, çay, yağ, Ģəkər, süd, duz, konservləĢdirilmiĢ 

məhsullar və s. bu kimi qida məhsulları kənd təsərrüfatından əldə edilən xammalla 

baĢa gəlir. Son illər ölkənin aqrar bölməsinin inkiĢaf etdirilməsində müstəsna əhəmiy-

yət kəsb edən geniĢ miqyaslı iĢlər görülmüĢ, ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi istiqamətində böyük uğurlar əldə edilmiĢdir. 
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TƏHSĠLDƏ ĠNSAN POTENSĠALI VƏ ĠNSAN KAPĠTALININ ĠNKĠġAFI 

 

Dünyanın hər bir nöqtəsində, inkiĢaf mərhələsi zamanı cəmiyyətin təhsil ilə 

bağlılığı hər zaman sıx olmuĢdur. Gənclərin öyrədilməsi, onların maarifləndirilməsi, 

elmə olan həvəsin artırılması dövlətin əsas fəaliyyətlərindən biridir. 

Təhsilə tərif kimi demək olar ki: ―təhsil‖ praktiki fəaliyyət üçün lazımi olan 

biliklərin və müvafiq bacarıqların məcmusu kimi baĢa düĢülür. YUNESCO-nun qəbul 

etdiyi tərifdə isə belə deyilir: ―təhsil‖ Ģəxsiyyətin bacarıqları və davranıĢlarının elə 

nəticəsidir ki bu vaxt insan əqli yetkinliyinə və fərdi inkiĢafına nail olur. Burada nəzər 

yetirməliyik ki, ―təhsil‖ dedikdə yalnız formal olaraq məktəb və yaxud universitetdə 

alınan təhsili nəzərdə tutmurlar.  

Təhsildə insan inkiĢafı rolundan danıĢıldığı zaman əsas söhbət 2 istiqamətdən 

birinə aid edilir: 1-ci odur ki, təhsilin insan potensialı artımına təsiri, 2-ci isə təhsilin 

insan kapitalı yaradılması müzakirə edilir. Ġnsan potensialı əhatəsinə görə insan 

kapitalından daha geniĢ anlayıĢdır.  
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Ġnsan potensialı və insan kapitalı məna baxımından yaxın hesab olunurlar ancaq 

onları qarıĢıq salmaq olmaz, burada insan potensialı dedikdə fərdlərin rollarının 

(tələbə, valideyn, istehlakçı, iĢçi və s.) optimal olaraq reallaĢması üçün lazımi olan 

bacarıq, davranıĢ və biliklərdən ibarətdir. Ġnsan kapitalı dedikdə isə iĢçi qüvvəsinin 

təsəvvürləri və onun məhsuldarlığı nəzərə alınır. 

Ġnsan kapitalı istiqamətindən baxıldıqda təhsilə qoyulan sərmayələrin məqsədi o 

nəticəni alır ki, əmək məhsuldarlığı artımı baĢ verir. Ġnsan potensialı tərəfdarları isə 

inkiĢafın əsas səbəbini insanın özündə görürlər. 

Ġndi isə bunlara ayrı – ayrılıqda ətraflı baxaq : 

Təhsilin insan potensialında inkiĢafı.  

 Ġnsan potensialı nədir bəs? Ġnsanın ləyaqətli həyatı yaĢaması, müvəffəqiyyətli 

olması üçün insana lazımi olan əməllərindən istifadə etməyi bacara bilməsidir. Ġnsan 

potensialın inkiĢafında həm Ģəxsi, həm də ictimai həyat ilə əlaqəsi sıx bağlıdır. Baca-

rıqlı fərdlərin özlüyündə daxili potensiallarını reallaĢdırmaq üçün özləri və ailələrinə 

lazımi Ģəraitini qurmaq məqsədiylə yaĢadıqları mühitdə mövcud imkanlara çıxıĢı əldə 

edə bilərlər. Bacarıqlı cəmiyyətdə insanlar öz vətəndaĢlarına görə hə cür imkanları 

maksimallaĢdıran və bu imkanların bərabərhüquqlu olmasını təmin edən cəmiyyət-

lərdir.  

Elmi texniki sahənin inkiĢafı, informasiya texnologiyalarından istifadənin geniĢ 

vüsət alması və geniĢ miqyası əhatə etməsi inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin yenidən 

insan potensialının inkiĢafı əsaslarını düĢünməyə vadar etdirir. 

Ġnformasiyanın və kapitalın inkiĢafıyla bağlı olaraq qlobal sahədə inkiĢaf etmək-

də olan ölkələrin önündə fundamental belə sual yaranır: belə bir zamanda insan 

potensialının inkiĢafı səviyyəsini yüksəltmək üçün hansı addımlar atılmalıdır, hansı 

strategiyalar qoyulmalıdır? Bu sualın cavabında dövlətlərin milli inkiĢafı strategiya-

larına, təhsil sisteminə həll edici təsirini göstərə bilir. 

Təhsilin insan kapitalında inkiĢafı. 

Insan capitalı nəzəriyyəsi insanın inkiĢaf konsepsiyasının nəzəri əsaslarındandır. 

Bu nəzəriyyə görə, bir tərəfdən istehsal məhsuldarlığı gücünün artırılması,  digər 

baxımdan isə iĢçinin gəlirinin artırılmasını daĢıyan investisiya obyektidir. Ġnsan 

potensialında inkiĢaf həmin məhsuldarlıq və gəlirində artımına səbəb ola bilər, lakin 

bunların baĢ verməsi zamanı cəmiyyətin maddi, mənəvi rifahına  və insanın həyatında 

hər bir sahəsində tərəqqiyə yaxĢı təsir etdikdə onun mənası olacaqdır. 

Ġqtisadçıların əksəriyyəti hesab etmiĢlər ki, ölkənin iqtisadi resurslarını fiziki 

kapitalda, maddi əĢyavi sərvətdə görürdülər. Dünya bankını 1995-ci ildə tədqiqat 

etdiyi 192 ölkə üzrə belə nəticəyə gəlindi ki, fiziki kapital ümumi sərvət üzrə 16 faizlik 

yer tutur, ümumi sərvətin 64 faizini isə insan kapitalı tutur ki, əsas böyük əhəmiyyətin 

insan kapitalı olduğu göstərilir. Buna misal olaraq göstərmək olar ki, Yaponiya, 

Ġsveçrə, Almaniya kimi yuxarı gəlirli iqtisadiyyata malik ölkələrdə ümumi kapitalın 80 

faizinə qədər hissəsi insan kapitalından ibarətdir . 

Ölkələrdə təhsil səviyyəsinin yüksək olması o demək deyil ki, orada mütləq 

iqtisadi göstəricilərdə yüksək olmalıdır. QonĢu ölkənin təhsili sənin ölkənin təhsilin-

dən aĢağı olsa belə onun iqtisadi göstəriciləri yuxarı ola bilər. Bunun belə nəticə 

alınmasına bir çox amil təsir göstərə bilər ki, bunlardan bir neçəsi bunlardır : 

- Ölkədə savadlı kadrdan, insan kapitalından qeyri-effektiv istifadə edilməsi 
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(məsələn, ali təhsilli kadrın onun ixtisası olmayan, ali təhsil belə tələb olunmayan iĢ ilə 

özünə məĢğulluq tapması); 

- Təhsilə, həmçinin insan kapitalına qoyulan sərmayələrin qeyri-rasionallıq for-
mada həyata yetirmək (məsələn, lazımi hazırlıqlı kadr olmadan laboratoriyaların yeni-

dən modernizasiya edilməsi); 

- Təhsildə olan keyfiyyətin aĢağı səviyyədə olması (məsələn, təhsildə əldə alınan 
bilik və bacarığın lazımi halda olmaması, bazarın tələblərinə uyğun olmaması); 

- Son olaraq da, ölkənin təhsil sisteminin strategiyasının düzgün qoyulmaması.  
MüasirləĢən cəmiyyətimizdə təhsil dövlətin əsas resursu hesab etmək olar ki, 

bundan ötrü də təhsilin inkiĢaf etdirilməsi, insan kapitalının artırılması üçün iĢlərin 

görülməsi dövlətin gələcəyi üçün vacib sayılır. Biz elə dövrdə yaĢayırıq ki, sürətlə 

dəyiĢilən bu zamanda, bizdə zəmanəyə uyğun addımlamalıyıq. Görülən bu iĢlərin 

kəmiyyəti önəmli deyil, əsas olaraq keyfiyyəti yüksək nəticə göstərməlidir. 
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AZƏRBAYCANDA NEFT-QAZ SƏNAYE MÜƏSSĠSƏLƏRĠNDƏ 

ĠDARƏETMƏNĠN MODERNLƏġDĠRĠLMƏSĠ 

 

Azərbaycanda neft-qaz sənayesinin təĢəkkül tapması və inkiĢafı uzun bir dövrü 

əhatə edir. Bu dövrdə ölkəmizdə onlarla neft-qaz yataqları aĢkar edilib istismara 

verilmiĢ, indiyə qədər bu yataqlardan 1,8 mlrd. tondan artıq kondensatla birlikdə neft, 

633,3 mlrd. m
3
-dan artıq qaz hasil edilmiĢdir. 

Neft-qaz sənayesi ölkənin  əsas baza sənayesi olmaqla, onun inkiĢafından digər 

sənaye sahələrinin (neft kimya, neftayırma, neftmaĢınqayırma, energetika, nəqliyyat və 

s.) inkiĢafı bilavasitə asılıdır. Bu sənaye sahəsinin fəaliyyəti ilə Azərbaycan Respub-

likası büdcəsinin mədaxil hissəsinin yarıya qədəri formalaĢır, ölkənin idxal-ixrac 
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balansında da bu sahənin məhsullarının rolu böyükdür. Respublikanın iqtisadi təhlükə-

sizliyinin təmin edilməsində bu sahənin rolu danılmazdır. 

«Əsrin müqaviləsi» ilə baĢlanan yeni neft strategiyası, sonralar bağlanmıĢ onlarla 

neft müqavilələri bu sənaye sahəsinin gələcəyindən xəbər verir. Bütün bu fəaliyyət 

ölkədə qəbul edilmiĢ müxtəlif qanunvericilik aktları, yəni «Yeraltı sərvətlər haqqın-

da», «Energetika haqqında», «Vergi məcəlləsi», «Yanacaq-enerji kompleksinin inkiĢa-

fı (2005-2015-ci illər) üzrə Dövlət Proqramı» və s. aktları ilə tənzimlənir [1]. 

Azərbaycan Respublikasının neft-qaz sərvətlərindən istifadəni vahid dövlət 

siyasəti əsasında həyata keçirmək, neft və qaz sənayesinin idarəetmə strukturunu 

təkmilləĢdirmək, yanacaq-enerji kompleksinin inkiĢafını təmin etmək məqsədi ilə 

Azərbaycan Respublika Prezidentinin 13.09.1992-ci il fərmanı ilə Azərineft Dövlət 

Konserninin və Azərneftkimya Ġstehsalat Birliyininin bazasında ―Azərbaycan Respub-

likası Dövlət Neft ġirkəti‖ yaradılmıĢdır. Ümumiyyətlə, ayrı-ayrı vaxtlarda Azərbay-

canda neft səna-yesini özündə birləĢdirən Azərneft birləĢdirdiyi və idarə etdiyi müəs-

sisələrin xüsusiyyətindən asılı olaraq Ġttifaq əhəmiyyətli trest və ya birlik kimi 

müxtəlif ittifaq və respublika təĢkilatlarına (Azərbaycan SSR Xalq Komissarları 

Soveti, SSRĠ Ali Xalq Təsərrüfatı ġurası, SSRĠ Ağır Sənaye Nazirliyi, Azərbaycan 

SSR Xalq Təsərrüfatı ġurası) tabe olmuĢ və "Azərneftkomitə", "Azərneftkombinat" 

(sonralar "Azərneft", "Azərneftzavodlar" və "AzərneftmaĢınqayırma" birliklərinə ay-

rılmıĢ), "Azərneftçıxarma" Birliyi adlanmıĢdır. ġirkətin nəzdində iki neftayırma zavo-

du, bir neçə beynəlxalq neft-qaz boru kəməri və bir neçə mühəndislik Ģirkəti var. Hal-

hazırda ARDNġ kapital həcminə görə dünyanın 68-ci ən böyük Ģirkətidir. 

ARDNġ respublikanın bütün ərazisində, o cümlədən quru və dəniz ərazilərində 

neft və qaz yataqlarının axtarıĢı,,kəĢfiyyatı və iĢlənməsi, neftin, qazın, qaz konden-

satının hazırlanması, emalı və nəqli, həmçinin onlardan alınan məhsulların daxili və 

xarici bazarlarda satıĢı ilə məĢğul olur. O, həmçinin, böyük həcmdə elmi-tədqiqat və 

layihə iĢləri yerinə yetirir. Hazırda Azərbaycanda neftlə zəngin 57 yataq mövcuddur 

ki, bunun da 18-i Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda, qalanı isə qurudadır. 

Ümumiyyətlə, Xəzər hövzəsi 30 milyard tona yaxın neft, 18-20 trilyon kub metr 

həcmində qaz ehtiyatına.malikdir ki, bu da dünyanın karbo-hidrogen resurslarının 

15%-ni təĢkil edir. Xəzər hövzəsinin Azərbaycana aid bölgəsində isə 3-5 milyard ton 

neft, 5 trilyon kub metr həcmində qaz ehtiyatı mövcuddur. Proqnozlara görə, Azəri-

Çıraq-GünəĢli layihəsi üzrə neft hasilatının ən yüksək səviyyəsi 2010-cu ildə olub. 

Belə ki, həmin il neft hasilatı 54,9 milyon tona çatdırılıb..ġahdəniz layihəsi üzrə 

isə 2010-cu ildə 2,1 milyon ton kondensat hasil olunacaq. Hazırda ARDNġ-də 58.945 

nəfər, o cümlədən 50 nəfəri elmlər doktoru, 392 nəfəri elmlər namizədi elmi dərəcə-

sinə malik olan 17.500 mühəndis, texnik və mütəxəssis çalıĢır. ARDNġ respublikanın 

neft və.neft məhsullarına olan tələbatını ödəmək, daxili tələbdən artıq hissəni isə ixrac 

etmək imkanına malikdir. Bunu təmin etmək üçün ARDNġ müvafiq istehsal güclərinə, 

inkiĢaf etmiĢ xidmət sektoruna, böyük elmi və texniki potensiala malikdir. ARDNġ 

həm quru, həm də dəniz neft yataqlarının.kəĢfiyyatı, iĢlənməsi və abadlaĢdırılması ilə 

bağlı bütün məsələləri həll etmək qabiliyyətinə malik yüksək ixtisaslı mühəndis, 

texnik və fəhlə kadrlara malikdir [2]. 

Bununla belə, ARDNġ-nin sərbəst istismar etdiyi yataqların böyük bir hissəsi 

iĢlənmənin son mərhələsinə keçmiĢ, bu isə məhsulun artması, məhsul vahidi xərclə-

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycanda_neft_s%C9%99nayesi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycanda_neft_s%C9%99nayesi
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99z%C9%99r_d%C9%99nizi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaz
https://az.wikipedia.org/wiki/2010
https://az.wikipedia.org/wiki/2010
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rinin yüksəlməsi, təmirlər sayının çoxalması, bir sözlə istehsal səmərəliliyini səciyyə-

ləndirən göstəricilər sisteminin pisləĢməsini ĢərtləndirmiĢdir. Bu göstəricilərin yaxĢı-

laĢdırılması üçün daxili ehtiyatların aĢkar edilməsi, onlardan istifadə imkanlarının 

göstərilməsi, bununla da istehsal səmərəliliyi.göstəricilərinin yaxĢılaĢdırılması, mo-

dernləĢdirilməsi və yeni innovaitiv elementlərin tətəbiqi mühüm aktuallıq kəsb edir.   

Neft-qaz sənayesinin idarəetmə sistemində innovativ yanaĢma məsələlərinin  

reallıqlar baxımından qiymətləndirilməsi, neft-qaz sənaye müəssisələrində  xarici təc-

rübənin səmərəli istifadəsinin tətbiq edilməsi, yeni neft-qaz strategiyasına konseptual 

yanaĢılması, müasir texniki-iqtisadi durumunun idarəetmə prinsipləri əsasında qiymət-

ləndirilməsi, bu sahənin struktur və infrastrukturunun modernləĢdirilməsi, neft-qaz 

gəlirlərinin səmərəli idarəetmə mexanizmi, ətraf mühitin mühafizəsinə mənfi təsir 

sferasının məhdudlaĢdırılmasında idarəetmə texnologiyaların tətbiq edilməsi və onun 

inkiĢafının stimullaĢdırılmasının perspektiv istiqamətləri elmi-tədqiqat iĢinin ana xətti-

ni təĢkil edir. 

Məlum olduğu kimi, neft-qaz sənaye sahələrində mövcud vəziyyət ölkə iqtisadiy-

yatına, onun dinamik inkiĢafına əsaslı təsir göstərməkdədir. Belə ki, respublika iqtisa-

diyyatının texniki-iqtisadi inkiĢaf göstəricisi neft-qaz sənaye sahələri ilə ayrılmaz 

olaraq bağlıdır. Azərbaycanın elmi-texniki, istehsal potensialının dinamik tərəqqisini 

hal-hazırda neft-qaz sənaye sahələrsiz təsəvvür etmək çətindir. Məhz bu mühüm 

məntiqi meyar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, milli və sosial-iqtisadi təhlükəsiz-

liyinin möhkəmləndirilməsində neft-qaz sənaye sahələrinin bazar münasibətləri əsasın-

da yenidən qurulmasını, onun dirçəliĢinin, davamlı inkiĢafının təmin edilməsini obyek-

tiv zərurətə çevirir. Buna görə də elmi-tədqiqat iĢində bazar iqtisadiyyatı Ģəra-itində 

neft-qaz sənaye müəssisələrində idarəetmənin modernləĢdirilməsi məsələsi ön plana 

çəkmiĢəm. 

 Əsas məqsəd neft-qaz müəssisələrində istehsal səmərəliliyi və intensivləĢdirmə-

nin nəzəri-metodoloji və təcrübi aspektlərinin tədqiqi və mövcud vəziyyətin təhlili 

əsasında daxili ehtiyatları aĢkar etməklə müəssisələrin idarə edilməsinin modelləĢdiril-

məsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu məqsədə uyğun olaraq aĢağıdakı vəzifələrin həlli 

nəzərdə tutulmalıdır: 

- istehsal səmərəliliyi və intensivləĢdirmənin nəzəri məsələlərinin tədqiqi; 
- modelləĢdirmə prinsipləri, təsiredici amillərin seçilməsi və onların identifi-

kasiyaının metodoloji məsələlərini tədqiq edilməsi; 

- neft-qaz çıxarmanın müasir vəziyyəti və inkiĢaf perspektivinin təhlili; 

- idarəetmədə iqtisadi təhlil və səmərəliliyin qiymətləndirilməsi göstəricilər sis-

teminin müəyyən edilməsi; 

- neft hasilatı və onun səviyyəsini müəyyən edən amillərin tədqiqi; 

- əmək məhsuldarlığı və onun yüksəldilməsi istiqamətlərinin müəyyən edilməsi; 

- fondverimi və istehsal xərcləri göstəricilərinin təhlili, onların yaxĢılaĢdırılması 

ehtiyatlarının aĢkar edilməsi; 

- istehsal amilləri, yeni texnika və texnologiyadan istifadə səmərəliliyinin tədqi-
qi və daxili ehtiyatların müəyyən edilməsi; 

- neft-qaz hasilatının artırılmasında innovasiyalı idarəetmənin yeri və rolunun 

müəyyən edilməsi; 

- neft-qaz sənayesində optimal idarəetmə mühitinin formalaĢdırılmasının təmin 
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edilməsi; 

- yeni neft strategiyasına uyğun olaraq bu sahədə məqsədyönlü və uğurlu 
islahatların aparılmasının xüsusi prinsiplərinin üzə çıxarılması; 

- neft-qaz gəlirlərinin idarəetmə sisteminin təkmilləĢdirilməsi məsələlərinin 

müəyyənləĢdirilməsi; 

- ətraf mühitin mühafizəsinin müasir menecment texnologiyalarından istifadə 
edilməsi istiqamətində təkliflərin iĢlənib hazırlanması və s. 

Hal-hazırda dünya ölkələrindən məlumdur ki, neft gəlirlərindən istifadə etmək 

üçün neft fondlarının yaranması tarixi zərurətdən doğmuĢdur. Neftin beynəlxalq bazar-

da qiymət meyarından törənən hadisələr, daha çox isə onun tükənən, qeyri-əbədiliyi 

amili fond yaratma strategiyasına keçidə rəvac vermiĢdir. Dünya təcrübəsində müvafiq 

fondların missiya müxtəlifliyinə nəzər yetirdikdə iki istiqamətli proqramların olduğunu 

görərik. Bir qrup ölkələr mövcud fondların vəsaitlərini hasilatın geniĢlən-dirilməsinə, 

təkrar istehsala, digərləri isə ixracat məhsulun qəbulunu yeni istehsal-xidmət sahələ-

rinin yaradılmasına məsrəf edirlər. 

Neft strategiyasının iĢlənib hazırlanmasının və həyata keçirilməsinin mahiyyəti 

neft-qaz sektorunun istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin daha da inkiĢaf etdirilməsinin 

müxtəlif, alternativ variantları içərisindən ən səmərəli və optimal variantı seçib onun 

istehsal-təsərrüfat fəaliyyətini həmin istiqamətə yönəltməkdən ibarətdir. 

Azərbaycan neftqazçıxarma müəssisələrinin real bazar subyektinə çevrilməsində 

bir çox amillər çıxıĢ edir. Məhdud sahəvi qanunvericilik, izafi iĢsizlik, səmərəsiz 

əmlak, köhnə texnoloji proses və bir qədər də keçid iqtisadiyyatına xas olan ziddiyyətli 

iqtisadi münasibətlər bu çətinlikləri daha da artırır. Lakin mövcud problematik təza-

hürlər heç də neftqazçıxarma müəssisələrinin bazar relslərinə çıxıĢını qapamır. Yeni 

təĢkilatlanma üçün miqyaslı resurs ehtiyatı vardır. Potensialın səfərbər olunaraq 

hərəkətə gətirilməsi isə vurğulandığı kimi, cəsarətli praqmatik addımlarla bağlıdır. 
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MÜASĠR DÖVRDƏ BANK MARKETĠNQĠ ƏMƏLĠYYATLARININ 

GENĠġLƏNDĠRĠLMƏSĠNĠN SÜRƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Ġqtisadiyyat inkiĢaf etdikcə, məhsul və xidmət  müəssisəsi olan bankların müĢtə-

rilərlə münasibətləri geniĢlənir və böyüyür. Bununla bərabər bankda marketinqin 

inkiĢafı üçün xidmətlərin qiymət və keyfiyyəti müĢtərini qane etməlidir. Elmi texniki 

tərəqqinin inkiĢafından istifadəni, banklararası rəqabətin qüvvətlənməsi, xidmət haq-

qının kafi olması, banklarla müĢtərilər arasında güclü əlaqələrin  yaranması, müĢtəri-
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lərə xidmətin yüksəldilməsi və digər məsələlərin diqqət mərkəzində olması  vacibdir. 

Bank xidmətlərı sferasında yeni bank məhsulu və xidmətlərinin artması çox 

vacibdir. Bankların fəaliyyətində bank məhsul və xidmətlərinin çox olmağı bank  

marketinqinin inkiĢaf səviyyəsinə bağlıdır. 

Məqsəd müasir banklara daha çox insan cəlb etməklə müĢtərilərə təqdim edilən 

bank xidmətlərinin keyfiyyətini yüksəltmək və bu sferada müasir dünya təcrübəsini 

tətbiq etməklə bank xidmətləri bazarının təkmilləĢdirilməsidir. Bu sferada daha yaxĢı 

nəticələrə çatmağın qabaqcıl Ģərtlərindən biri informasiya bazasının ekspansiyası, 

iqtisadi indekslərin bank  fəaliyyətini və müĢtərilərin maliyyə vəziyyətini ətraflı olaraq 

göstərilməsinə nail olmaqdır. 

Bank xidmətləri barəsində müĢtərilərin informasiyası nə qədər çox olarsa, insan-

ların banklarla əlaqələri o qədər möhkəm və Ģəffaf olacaqdır. Bank və müĢtəri əlaqə-

lərində bazar iqtisadiyyatının istəklərindən faydalanaraq bank xidməti bazarında qa-

baqcıl yerdə olmağa səy göstərmək lazımdır [7]. 

Bank əməliyyatları üç qrupa ayrılır: 

1) Aktiv əməliyyatlar; 

2) Passiv əməliyyatlar; 

3) Vasitəçilik əməliyyatları. 

Aktiv əməliyyatlar bankların öz xüsusi vəsaitlərini qazanc götürmək üçün isti-

fadə etməsi deməkdir. 

Passiv əməliyyatlar bank tərəfindən vəsaitlərin cəlb olunması və onun imkan-

larının əmələ gəlməsinə müvafiq olan əməliyyatlardır. Hansı ki, bu əməliyyatların 

köməyi ilə banklar qazanc götürmək məqsədi ilə bərabər kredit verilməsi, qiymətli 

kağızlara kapital qoyuluĢu üçün vəsait yığırlar. Banklardan passiv əməliyyatları yeku-

nunda, onların resursları əmələ gəlir.  

Vasitəçilik əməliyyatlarıda özlüyündə 3 qrupa bölünür: 

1. Lizinq - ixtisaslaĢdırılmıĢ Ģirkətin,  bank departamentinin lizinq alan üçün əm-

lak olaraq, həmin əmlakın müəyyən olunmuĢ vaxtda icarəyə verilməsi ilə bağlı olaraq 

əsas vəsaitlərə kapital qoyuluĢunun maliyyələĢdirilməsidir. Onun iki növü vardır:  

- operativ; 

- maliyyə lizinqi. 

2. Faktorinq - Bankların müĢtərilərinə verdikləri maliyyə xidmətinin bir növüdür. 

Onun məğzi, faktor Ģirkət öz müĢtərisindən borcları almaq hüququnu almaq və öz 

müĢtərilərinin borclarını hissə- hissə qaytarmaqdan ibarətdir.  

3. Trast - Bu əməliyyat müĢtərinin müraciətinə müvafiq olaraq əmlakın idarəsi 

və onun xeyrinə kommersiya bankları və xüsusi maliyyə insititutlarının yerinə yetirilən 

əməliyyatlardır. Onun iki növü məlumdur:  

- etibarlı idarəetmə; 

- agent xidmətləri [6]. 

Bazar iqtisadiyyatına keçid mühitində ön plana çıxmıĢ maliyyə institutlarından biri 

də banklardır. Banklar tədavül sahəsində əməliyyatlar aparır, vacib tapĢırıqlar icra edir 

və xalq təsərrüfatının sferalarının, ümumilikdə isə təkrar istehsalın inkiĢafının sürət-

lənməsində vacib rol oynayır. Ölkədə icra edilən pul siyasəti, maliyyə balansı, iqtisa-

diyyatda pul vahidinin sabitliyinin qorunması və onun ağırlığının istehlak zəruriy-

yətlərinə uyğunlaĢdırılması bankların iqtisadiyyatdakı mövqeyinə bağlıdır [8]. 
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Bazar iqtisadiyyatı elə  Ģərait formalaĢdırmıĢdır ki, hər zaman bank fəaliyyətində 

innovasiya, dünya valyuta bazarlarında məzənnədə olan uyğunsuzluqlar bank fəaliy-

yətində gözlənilməyən nəticələrə yol aça bilər. 

Müasir dövrdə bankların əsas məqsədi bank aktivlərinin likvidlik standartının 

inkiĢaf etdirilməsi, aktiv əməliyyatların kütləsinin yüksəldilməsi, depozit qaynaqları-

nın çoxaldılması və bank maliyyə davamlılığının təmin edilməsi olmalıdır. Respublik-

amızın iqtisadiyyatı neft sənayesi üzərində inĢa edildiyindən dünya birjalarında neftin 

qiymətindəki hansısa kiçik tərəddüd milli valyutamızın qiymətinə də kəskin Ģəkildə 

təsir göstərir. Valyutanın dəyərinin düĢməsi, cəlb edilmiĢ depozitlərin bankdan geri 

çəkilməsi banklarda kəskin likvidlik probleminə gətirib çıxarır [7]. 

Bank əməliyyatlarının daxilində əsas hissəni kredit prosesi tutur. Bankların kredit 

proseslərinin inkiĢafının yüksəliĢində lazımi istiqamət istehlak kreditlərinin tutumunun 

ciddi artması olmuĢdur.  Son zamanlar insanların  kreditlə təmin edilməsi bank xidməti 

növlərinin çox vacib hissəsinə çevrilmiĢdir. Bank sisteminin inkiĢafının digər vacib 

istiqamətlərindən biri də ticarət və xidmət sahəsi ilə əlaqələrin xeyli güclənməsidir. 

Kommersiya bankları əməliyyatlarını əhaliyə verdikləri xidmət və məhsullara 

görə fərqləndirirlər. Bütün banklar göstərdiyi əməliyyatlarda çoxlu müĢtəri cəzb 

etməklə və əhaliyə müəyyən xidmət və məhsullar təklif etməklə öz maliyyə vəziyyə-

tini təkmilləĢdirməyə cəhd edir. Banklar öz  müĢtərilərinin tələbinə uyğun onlara lazım 

olan xidməti göstərmək və ya təklif etməklə banklararası bazarda rəqabətə tab gətirən 

əməliyyatlarını reallaĢdırırlar. Bank xidmətləri dedikdə müĢtərilərin vəsaitinə görə 

faktorinq və forfeytinq bank məsləhətləĢmələrinin həyata keçirilməsini yaratmaq,  

bank məhsulları dedikdə isə müĢtərilərin istəklərinə uyğun olaraq ödəniĢ vəsaitlərinin 

təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Bazarda istehsalçılarla istehlakçılar arasında alqı-satqı 

əlaqələrinin reallaĢdırılması banklar tərəfindən məhsul və xidmətlərin ödəniĢi nağdsız 

Ģəkildə hesablar arasında köçürmə formasında reallaĢdırılır. 

Kommersiya bankları müĢtərilərinə göstərdiyi ənənəvi əməliyyatlardan baĢqa 

müxtəlif xidmətlər də təklif etməyə cəhd göstərirlər. Bu xidmətlərə lizinq, faktorinq, 

forfeytinq, trast və baĢqalarını aid etmək mümkündür.  

Ölkəmizin yeni bank sisteminin strukturu 4 faktorun təsiri altında əmələ gəlmiĢ-

dir:  

Birinci faktor, kredit idarələrinin iki funksiyasının olmasıdır. Bildiyimiz kimi, 

banklar emissiya və kredit funksiyalarını reallaĢdırırlar. Bankların ixtisaslaĢması tari-

xən emissiya funksiyası Mərkəzi Bankda, xalq təsərrüfatının və insanların kredit-

ləĢməsi isə iĢgüzar kommersiya banklarında ümumiləĢmiĢdir.  

Ġkinci faktor, bank sisteminin quruluĢuna təsir edən mülkiyyətin xarakteridir. 

Məlumdur ki, illərlə iqtisadiyyatda dövlət mülkiyyəti üstünlük təĢkil edirdi. Buna görə 

ölkədə yalnız dövlət tipli banklar fəaliyyət göstərirdi. Son illərdə mümkün olan 

mülkiyyətin çox olması müxtəlif növ bankların yaranmasına gətirib çıxarmıĢdır. 

Üçüncü faktor, müĢtərək iqtisadi siyasətlə iqtisadiyyatın menecmentinin mərkəz-

ləĢdirilməsi kursu ilə əlaqədardır. Təsərrüfat təĢkilatları müstəqilliyinin çoxalması 

təsərrüfatların mənafeyinə uyğun gələn, təsərrüfat dəyiĢiklərinə operativ uyğunlaĢan, 

təsərrüfat orqanlarının iqtisadi təĢəbbüslərinə müvafiq pul resursları ilə vaxtında 

yardım edən bankların təsis edilməsi iqtisadi zərurətə çevrilir.  

Dördüncü faktor isə xərclərin ictimai lazımi səviyyəsidir. Məlumdur ki, bankların 
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formalaĢması prosesi bank iĢçilərinin əməyinin ödənilməsi və hesablama texnikasının 

alınması ilə əlaqədar xərclərlə bağlıdır. Bu kimi xərclər yeni bankın öz fəaliyyəti 

nəticəsində əldə edəcəyi mənfəətlə tutuĢdurulmalıdır. Yeni qurulan bank zərərlə iĢlə-

məməlidir. Ġdarəetmə sistemindəki bütün yenidənqurmalar süni sürətdə idarə etməyə 

çəkilən xərclərin artmasına gətirib çıxarmamalı, əksinə gəlir gətirməlidir [3 səh.32-33]. 
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ĠNSAN KAPĠTALININ FORMALAġMASI VƏ TƏHSĠLĠN KEYFĠYYƏTĠNƏ 

TƏMĠNAT  

 

Uzun illərin təсrübəsi göstərir ki, elm və təhsil hər bir dövlətin davamlı inkiĢaf 

edən sosial-iqtisadi və mədəni yüksəliĢində əhəmiyyətli rola malikdir. Təsadüfi deyil-

dir ki, yeni dövrün tələblərinə сavab verən fəal maarifçilik kursunun həyata keçiril-

məsi, mütərəqqi yeniliklərin tətbiq olunması yolu ilə milli təhsil sisteminin müasir-

ləĢdirilməsi, bir iсtimai-iqtisadi formasiyadan digərinə keçid mərhələsində bu sahədə 

özünü göstərən obyektiv problemlərin aradan qaldırılması son 16 ildə Azərbayсanda 

reallaĢdırılan dövlət siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmiĢdir. Ulu öndər 

Heydər Əliyev Azərbayсanın davamlı inkiĢafının yeganə yolunu məhz yüksək təhsil-

də, xalqın maariflənməsində görmüĢ, respublikada fundamental və humanitar elmlərin 

inkiĢafı üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirmiĢdir. 

Dünyanın hər bir yerində, iсtimai inkiĢafın hər bir mərhələsində сəmiyyətin 

təhsillə üzvi bağlılığı olmuĢdur. Gənс nəsillərin tədrisi, öyrədilməsi, maarifləndiril-

məsi ən qədim fəaliyyətlərdəndir. Ola bilsin ki, bəzi сəmiyyətlər təhsil fəaliyyəti və 

qurumları üçün kifayət qədər resurs səfərbər edə bilməsin, amma hamı təhsilin iсtimai 

həyatda mərkəzi rolunu qeyd-Ģərtsiz qəbul edir. Təhsil müəssisələrinin – ilk növbədə 

universitet və institutların – yerinə yetirməli olduğu digər bir funksiya yeni biliklərin 

yaradılması və sosial və iqtisadi həyatın bütün sahələrində tətbiq edilməsidir. Elmi-

texniki kəĢflərin sürətli artımı və texnika və səhiyyə xidmətləri sahəsində geniĢ istifa- 
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dəsi elmi biliklərin rolunun radikal surətdə dəyiĢməsinin göstəriсisidir. Yeni bilgilərin 

və yeni tətbiq metodlarının axtarıĢı müasir сəmiyyətlərdə fəaliyyətin mühüm bir 

sahəsinə çevrilmiĢdir. Külli miqdarda yatırımların edildiyi bu sahədə çalıĢan insanların 

sayı da az deyildir. Yüksək təhsilli insanlar yeniliklərin tətbiq edilməsinə, əldə etdik-

ləri nətiсələrini həmkarları ilə paylaĢmağa və təсrübələrini gənсlərlə bölüĢməyə daha 

meyllidirlər. Beləliklə, təhsilin sayəsində nəinki elmi biliklər və sosial qaydalar topla-

naraq gənс nəsillərə ötürülür, həm də bütün сəmiyyətin və dövlətin intellektual poten-

sialı formalaĢır. 

          Ümümilikdə götürsək insan kapitalı, əmək məhsuldarlığının artırılmasında, iqti-

sadi artımın dayanıqlı Ģəkildə və xidmət sektorunda rəqabətlilik qabiliyyətinin yüksəl-

dilməsində, ölkənin dünya bazarlarına inteqrasiyasında mühüm yerə malikdir. Bu 

sadalananlara nail olmaq üçün təhsilin bütün sahələrində keyfiyyətin yüksəldilməsi, 

bilik-baсarıqların inkiĢaf etdirilməsi, ixtisaslı kadr hazırlamaq və əmək bazarına uy-

ğunlaĢdırılması, müəssisələrin özəl və dövlət sektorunun araĢdırılması və təkmilləĢ-

dirilməsi sahəsində investisiya qoyuluĢunun artırılması, mövcud əmək resurslarından 

və insan kapitalından səmərəli Ģəkildə istifadə edil-məsini zəruri edir. Bunları əsas 

tutaraq Strateji Yol Xəritəsində Azərbayсanda iqtisadiyyatın dəyiĢməsi istiqamətində 

həyata keçiriləсək islahatların ayrılmaz bir hissəsi kimi, insan kapitalının inkiĢafı 

sahəsində fasiləsizliyin təmin edilməsi və əmək məhsuldarlığının artırılması, iqtisadi 

inkiĢafda insan kapitalının rolunun artırılmasına dair tədbirlər sistemi hər tərəfli 

dəstəklənəсəkdir. Bu tədbirlər sistemi əsasən iki istiqamətdə aparılaсaq: 

         - Ġnsan kapitalının inkiĢafı və təhsilin bütün sahələrində keyfiyyətin yük-

səldilməsi; 

         - Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, insan kapitalının fasiləsiz inkiĢafı və bu 

sahələrin təkmilləĢdirilməsi sahəsində investisiya qoyuluĢunun stimullaĢdırılması. 

          Azərbayсan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 

Xəritəsinə istinad götürərək əlavə olaraq onu da  qeyd edə bilərək ki, Dünya Ġqtisadi 

Forumunun 2015-сi il üçün açıqladığı ―Ġnsan Kapitalı Ġndeksi‖ hesabatında Azərbay-

сan 124 ölkə arasında orta sıralarda 63-сü yer almaqla Türkiyə, Çin, Ġndoneziya və 

Küveyt kimi ölkələri qabaqlamıĢdır (sxem 1). Azərbayсanın formalaĢmıĢ insan kapita-

lına, həm də rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək imkanlarına malik olduğunu göstərir. Bu 

imkanlardan səmərəli istifadə etməklə, qısa və ortamüddətli perspektivdə insan kapita-

lını daha da inkiĢaf etdirmək və rəqabət qabiliyyətini artırmaq olar. 

          Bunun üçün insan potensialının inkiĢaf etdirilməsi, insan kapitalının keyfiyyət-

inin və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi ilə bağlı məsələlərə xüsusi diqqət veril-

məli, institusional və biznes mühiti daha da yaxĢılaĢdırmaq, infrastruktur yaratmaq, 

təhsil-təlim prosesi və ixtisaslı kadr hazırlığının, əmək bazarı və biznes sektoru arasın-

da koordinasiyanın effektivliyi artırmaq, innovasiyaya meylli (elm və texnologiya 

tutumlu) istehsal (xidmət) sektorunun investisiya сəlbediсiliyi artırmaq, bu təĢəbbüs-

ləri dəstəkləyəсək və əmək məhsuldarlığının artırılması üzrə əsas prioritetlər müəyyən-

ləĢdiriləсəkdir  [1]. 
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Sxem 1.  

Ġnsan kapitalı indeksi 

 

 ―Təhsilin keyfiyyəti‖ anlayıĢını ümumi, sadə və ya standart ifadə ilə müəyyən 

etmək çətindir, çünki o çoxĢaxəli və dinamik anlayıĢdır. Onun mənası onu kimin 

dəyərləndirməyindən, hansı meyar və göstəriсilərdən istifadə edilməsindən, hansı 

məqsədlərlə hansı perspektivlərin qoyulmasından, eləсə də müxtəlif iсtimai qrupların 

və təhsil prosesi iĢtirakçılarının (məktəblilər, valideynlər, alimlər, institutlar, dövlət 

orqanları, yerli iсma, milli azlıqlar və sair) mövqeyindən, dəyərlərindən və dünya-

görüĢündən asılı olaraq dəyiĢə bilər. Məsələn, belə meyarlardan biri təhsil nətiсəsində 

сəmiyyətin az imkanlı üzvlərinin nə dərəсədə uğurlu həyat yaĢaya və ya layiqli əmək 

imkanları əldə edə bilməsidir. Son illərdə Azərbayсan inkiĢaf etmiĢ ölkələr sırasında 

yer almaq üçün çoxsaylı layihələrə imza atmıĢdır. Təhsil sistemi öndə gedən prioritet 

sahələrdən biri olaraq ölkə rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzindədir. 

Keyfiyyətli təhsil: 

- sağlam, iĢtiraka və öyrənməyə hazır insanlar;  
- təhlükəsiz və gender məsələlərinə həssas olan mühit; 
- ilkin savad baсarıqlarından baĢlayaraq hərtərəfli biliklərin əxz olunmasına 

yönəlmiĢ tədris materialları; 

- öyrənənlərə yönəlmiĢ tədris prosesi;  
- qabaqсıl bilik, qabiliyyət və dünya görünüĢlərini əhatə edən, сəmiyyətdə fəal 

iĢtiraka Ģərait yaradan nətiсələr deməkdir. 

Beləliklə bütün sadalanan amillərə əsasən demək olar ki, insan inkiĢafı konsepsi-

yası baxımından təhsil insanın imkanlarının geniĢləndirilməsində mühüm rol oynayır. 

Belə ki, yüksək keyfiyyətli təhsil və əmək bazarının tələblərinə сavab verən peĢəkar 

hazırlıq insanlara layiqli məĢğulluq, öz potensialını tam inkiĢaf etdirərək həyata keçir-

mək, əməyin məhsuldarlığını artırmaq imkanı verir, daxili və xariсi sərmayələr üçün 

münbit Ģərait yaradır, əmək gəlirlərinin yüksəlməsi, сəmiyyətdə ədalət və bəra-bərliyin 

təmin edilməsi, uĢaq ölümlərinin azaldılması və sair üçün zəmin yaradır. Günü-gündən 

inkiĢaf edən сəmiyyətlərdə bilik və baсarıqlar kapital sayılır və iqtisadiyyatın əsas 

resursuna çevrilir. Ġntellektual iĢçilərin üstünlük təĢkil etdiyi сəmiyyət insanların iсti-

mai fəaliyyətinə və sosial məsuliyyətinə də yeni tələblər irəli sürür və beləliklə, ―təhsil 
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li insan‖ anlayıĢı da yeni məna kəsb edir. Təhsil hər bir ölkənin insan inkiĢafı və 

dövlətin gələсəyi üçün vaсibdir. Biz artıq elə bir sürətlə dəyiĢən dövrdə yaĢayırıq ki, 

təhsil sahəsində atılan addımlar müasir tələblərlə deyil, gələсəyin perspektivləri üzə-

rində köklənməli və kəmiyyətə deyil, keyfiyyətə yönlənməlidir. 
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ALĠ TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏLƏRĠNDƏ KEYFĠYYƏTĠN ĠDARƏ OLUNMASI 

ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Bir millətin inkiĢafı təhsil dəyərlərinin nə dərəcədə aĢılanmasından və qavranıl-

masından asılıdır. Bu gün inkiĢaf etmiĢ ölkələrin milli iqtisadiyyatının uğur qazan-

masında təbii resurslardan ziyadə təhsil dinamikasının yüksəliĢi rol oynamaqdadır. 

Orta əsrlər dövründən elmi kəĢflərin, ixtiraların sayının artması yeni mədəniyyətlərin 

formalaĢmasında rol oynayıcı amil hesab olunur. Mədəniyyətlərin birgə inkiĢafı mühi-

tində dövr tələbləri də dəyiĢməkdə idi. Elmi yeniliklərin daha da artdığı bir dövrün 

baĢlaması ilə avropa sənayeləĢmə erasına keçid etmiĢdir. Dövrün tələbləri artıq dəyiĢ-

miĢdir, bununla da təhsil və istehsal arasında üzvi bağlılıq formalaĢmıĢdır. ABġ,  Ġn-

giltərə, Ġspaniya, Fransa kimi ölkələr təhsil sahəsinə investisiya axınlarını güclən-

dirmiĢ, adətən yeni bir ixtiranın ortalığa çıxarılması mühitində rəqabət aparırdılar.  

Artıq XIX əsrin sonları Avropanın mərkəzləĢmiĢ Ģəhərlərində elmi yaradıcılıq 

mərkəzləri, universitetlərin sayı artmaqda idi. Həmin dövrlərdə Azərbaycan Respub-

likası vətəndaĢları üçün digər sahələrdə olduğu kimi ali təhsil sahəsində də süni əngəl-

lər yaradılırdı. Ancaq təhsilə elmə böyük həvəs, istək göstərən Azərbaycan ziyalıları, 

gəncləri iradə gücünə öz təhsillərini təkmilləĢdirmək üçün böyük səylər göstərirdirlər. 

Həmin dövrün dramaturqları, yazıçıları, alimləri hər nə qədər repressiya ilə üzləĢ-

sələrdə vətənin gələcəyini düĢünərək yaradıcılıq fəaliyyətlərini hər cür əngəllər altında 

davam etdirirdilər.  

Nəhayət XX əsrin sonlarında Azərbaycan xalqı yetmiĢ illik əsarət zəncirlərini öz 

biləklərindən açmağı bacardı. Xalqın mübariz Lideri Heydər Əliyevin düĢünülmüĢ 
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siyasəti nəticəsində müstəqilliyin ilk illərindən ölkədə inkiĢaf toxumları səpilməyə 

baĢladı. Ümummilli Liderin ―Təhsil millətin gələcəyidir‖ kəlamı ilə təhsilin, elmin 

əhəmiyyətinin vurğulaması onun diqqətinin bariz ifadəsidir. Müstəqilliyin ilk illərində 

təhsil və elm əsas prioritet sahə hesab olunurdu ki, yeni təchizatlarla təmin olunmuĢ 

təhsil ocaqları, elmi mərkəzlər, gənclərin vaxtının düzgün istifadə olunması üçün mər-

kəzlər inĢa edilməkdə idi. Bununla belə ali təhsil ocaqlarının sayı nisbətində dəyi-

Ģikliklər baĢ verdi. Müstəqillik dövrünə qədər ali təhsil ocaqlarının  sayı çox az olduğu 

halda, artıq ölkəmizdə (dövlət və özəl olmaqla) 51 ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət gös-

tərir. Bu təhsil müəssisələri Avropa Boloniya sisteminin keyfiyyət standartlarının əsa-

sında tədris prosesini təĢkil edirlər. Təhsil sistemində diplomlu mütəxəssislərə hər 

zaman tələbin olması heç kimə sirr deyil.  

Təhsilin inkiĢafı dedikdə keyfiyyət məsələləri xüsusi önəm daĢıyır. Keyfiyyətin 

analizi, qiymətləndirilməsi və nəzarət sisteminin qurulması ilk öncə təhsilin idarə 

olunması mexanizmini formalaĢdırır. Azərbaycan Respublikasında Ali Təhsil ocaqla-

rında təhsilin keyfiyyət əsasında inkiĢafı və idarəolunması hər zaman dövlət nəzarə-

tində qalmaqdadır. Bu məsələ Respublika idarəçiliyinin hər zaman diqqət mərkəzində 

olmuĢdur. Təhsildə dəyiĢikliklərin və inteqrasiyanın aparılması məqsədilə ―2009-

2013-cü illər Ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı‖nın təsdiq edilməsi 

barədə 22 May 2009-cu il tarixli sərəncamda öz əksini tapmıĢdır. Keyfiyyətin təmin 

olunması ali təhsil müəssisələrində; maddi texniki baza, elmi metodiki yeniliklərin 

tətbiqi, professor-müəllim sayının təmin olunması və s. amillərlə bağlıdır. Respublika-

mızda ali təhsil müəssisələrində müəllim kadrların sayında son  17 ildə xeyli dəyiĢ-

miĢdir. Bu dinamika  illəri üzə aĢağıdakı cədvəl təsvir edilmiĢdir.   

 

Cədvəl 1.  

Ali təhsil müəssisələrində kadrların dinamikası (statiska.gov.az) 

 

Professor-müəllim heyəti 2000/2001 2005/2006 2014/2015 2016/2017 2017/2018 

Onların ümumi sayı: 12484 14352 15023 14500 14569 

Elmi dərəcəsi olanlar: 
     

elmlər doktoru 1170 1249 1166 1142 1140 

fəlsəfə doktoru 5954 5878 5828 5694 5571 

elmi adı olanlar: 
     

professor 1402 1172 1200 1104 1058 

dosent 4416 4050 4130 3645 4064 

qadınların sayı 5033 6200 7187 7567 7556 

 

Göründüyü kimi, ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim heyətinin sayında 

müvafiq illərdə həm artım və həm azalma hiss olunmuĢdur.  

Ali təhsil sistemində keyfiyyətin idarə olunması və yüksəldilməsi üçün beĢ funk-

siyadan istifadə edilir. Bu funksiyalar bir-birini sıralamaqla tamlıq təĢkil etməlidir. Bu 

funksiyalar aĢağıdakı kimidir.  
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PlanlaĢdırma - bu funksiya təhsil sisteminə dair məqsədləri və onların  əldə olun-

ması prosesini əks etdirir. Məsələn: Pedaqoji məqsədlər, təhsilin inkiĢafı məqsədləri və s.  

TəĢkiletmə - tədris prosesində qarĢıya qoyulan məqsədlərin reallaĢdırılması üçün 

təĢkiletmə çox əhəmiyyətlidir. Bu funksiya məqsədlərə istiqamətləndirilmə, vəzifə, 

hüquqların müəyyən olunmasını özündə ehtiva etməkdədir.  

Rəhbərlik - idarəetmənin bütün sahələrində olduğu kimi məqsədlərin icra olun-

ması və prosesin çevikliyinin təmin olunması baxımından prinsipi xüsusi önəm daĢı-

yır. Təhsilin idarəolunmasında rəhbərlik bir sıra vəzifələri yerinə yetirməkdədir. Bura, 

qiymətləndirmə, mükafatlandırma, vəzifələrin ötürülməsi, əmrlərin verilməsi, tematik 

kursa yönləndirmə və s.  

Nəzarət monitorinq, təhsil sistemində proqressiv dəyiĢikliklərin əldə edilməsi 

üçün heç kəsə sirr deyil ki, nəzarət prosesinin həyata keçirilməsinə ehtiyac duyulur. 

ĠnkiĢaf amillərinin aĢkarlanması üçün stabil mühitin yaradılması, proseslərin idarə 

olunan vəziyyətə gətirilməsi ilkin Ģərtdir.  

Koordinasiya, təhsil sisteminin inkiĢafı tək sadalanan funksiyaların hesabına 

bərqərar oluna bilməz. Bu proses tam bir sistem halında əks olunan yarımsistemlərin 

birləĢməsindən ibarətdir. Təhsil sistemində inkiĢaf nəticələrinin əldə olunması üçün 

əlaqələrin sağlam mühitdə qurulması, vaxt-vaxtında informasiyaların ötürülməsi və 

əks olunması vacib Ģərtdir. Bu baxımdan təhsil orqanı daxilində və digər dövlət orqan-

ları arasında koordinasiyanın olması mühüm Ģərtdir.  

Ali təhsil sistemində nəzarətin təĢkili ilk növbədə təhsilin dayanıqlı əsaslarla 

idarəolunması, boĢluqların aĢkarlanaraq doldurulması baxımından əsas alət hesab olu-

na bilər. Respublikamızda ali təhsilin keyfiyyət əlamətlərinin yüksəldilməsi, nəzarət 

sisteminin fundamental əsaslarının təkmilləĢdirilməsi istiqamətində ―Ali təhsil pilləsi-

nin dövlət standartı və proqramı‖ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 

Aprel 2010-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmĢdir. Bu proqramda ali təhsil sistemi-nin 

idarəolunması, keyfiyyət göstəriciləri, infrastrukturu və digər əsas müddəalar daxil 

edilmiĢdir.  

Bununla belə ali təhsil sisteminin beynəlxalq standartlara uyğunlaĢdırılması, aparı-

cı universitetlərin keyfiyyət nümunələrinin təhlil olunaraq milli təhsil sisteminə uyğun-

laĢdırılması labüddür. Bu istiqamətdə dövlət tərəfindən bir sıra beynəlxalq diplomatik 

əlaqələr qurulmaqdadır. Təhsilin inkiĢafının sürətləndirilməsi dövlət tədbirləri ilə ya-

naĢı həmçinin cəmiyyətin birgə maraqları və ictimai fəaliyyətləri əsasında təmin oluna 

bilər.  

                                                            

Ədəbiyyat siyahısı: 
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MÜƏSSĠSƏNĠN MALĠYYƏ STANDARTLARI VƏ KADR POTENSĠALININ 

ĠNKĠġAFI ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Bazar münasibətləri Ģəraitində bir müəssisə bütün iqtisadiyyatın əsas elementidir, 

çünki, bu səviyyədə cəmiyyət üçün zəruri olan məhsullar yaradılır, zəruri xidmətlər 

göstərilir [6, s.19]. 

Müəssisə məhsul istehsal edən və satan, sənaye xarakterli iĢləri yerinə yetirən və 

ya pullu xidmət göstərən müstəqil, təĢkilati cəhətdən ayrı bir iqtisadi qurumdur. 

Hər hansı müəssisə hüquqi Ģəxsdir, mühasibat uçotu və hesabatın, müstəqil ba-

lans, cari və digər hesablar, öz adı və ticarət niĢanı (marka) ilə tam sistemə malikdir. 

Fəaliyyət məqsədi və xarakterinə görə, iki növ müəssisə fərqləndirilir: sahibkar-

lıq (kommersiya) və qeyri-sahibkarlıq (qeyri-kommersiya). Onların mövcudluğu döv-

lət büdcəsinin maliyyələĢdirilməsini təmin edir. 

Əməktutumlu müəssisələr ümumi istehsal xərclərində yüksək əmək haqqı xərc-

ləri ilə xarakterizə olunur. Bu müəssisələr, bir qayda olaraq, yüksək əmək bölgüsünə 

sahibdirlər. ĠxtisaslaĢma və əmək bölgüsünün mənfi nəticələri əməyin humanizasiyası, 

əməyin bölüĢdürülməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər, iĢin məzmununun zənginləĢdirilməsi, 

qrup iĢi ilə nəticələnməyə gətirib çıxardı [9, s.32]. 

Fondtutumlu müəssisələr xüsusilə çox sayda istehsal vasitələrinə malikdir. Ġsteh-

alat xərclərinin əhəmiyyətli bir hissəsi amortizasiyadır. Texniki inkiĢaf məhsulun 

ixtisaslaĢmasına, mexanizasiyasına və avtomatlaĢdırılmasına gətirib çıxarır. Mexanika 

əl əməyinin maĢına dəyiĢdirilməsini nəzərdə tutur. Ġstehsal prosesinin idarə olunması 

üçün kompüter texnologiyasından istifadə halında avtomatlaĢdırma baĢ verir. Ġsteh-

salat vasitələrinin yüksək dərəcədə mexanikləĢdirilməsi və avtomatlaĢdırılması ilə 

istehsal prosesi kifayət qədər çevik deyil, istehsal xərcləri artır və müəssisə istehsal 

vasitələrinin səmərəli istifadəsi problemini həll etməyə məcburdur. 

Müəssisənin maliyyə vəziyyəti (financial position of enterprise) - müəssisənin 

davamlı inkiĢafa, o cümlədən maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə imkan verən 

iqtisadi və maliyyə göstəricilərinin məcmusudur. Müəssisənin maliyyə vəziyyəti - 

müəssisənin aktivləri və kapitalının fərdi struktur elementlərinin balans səviyyəsi, 

habelə onların istifadəsinin effektivliyidir. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin optimal-

laĢdırılması gələcək perspektivdə uğurlu inkiĢafı üçün əsas Ģərtlərdən biridir. Eyni 

zamanda müəssisənin maliyyə böhranı onun iflasına Ģərait yaradır. 

Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin səviyyəsi bir sıra elementlərlə xarakterizə 

olunur, bunlardan əsasları aĢağıdakılardır: 

Ödəmə qabiliyyəti səviyyəsi. Bu müəssisənin aktivlərin likvidliyinin vəziyyətin-

dən asılı olaraq maliyyə öhdəlikləri vaxtında ödəmə qabiliyyətini xarakterizə etməyə 

imkan verir. 

Maliyyə sabitliyinin səviyyəsi. Bu kapital mənbələrinin strukturunun formalaĢ-

ması ilə bağlı maliyyə riskinin səviyyəsini və müvafiq olaraq, gələcək dövrdə müəssi-

sənin inkiĢafının maliyyə bazasının sabitliyini müəyyən etməyə imkan verir. 

Dövriyyə aktivlərinin səviyyəsi. Bu müəssisə fəaliyyətinin gediĢində aktivlərin 
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müəyyən növlərinin nə qədər sürətli çevrildiyini göstərən müəssisənin kommersiya 

fəaliyyətinin səviyyəsini müəyyən etməyə imkan verir. 

Kapital dövriyyəsinin səviyyəsi. Bu müəssisənin iqtisadi fəaliyyəti prosesində öz 

kapitalın, eləcə də müəyyən borclu vəsaitlərin effektiv Ģəkildə necə istifadə etdiyini 

müəyyən etməyə imkan verir. 

İqtisadi fəaliyyətin rentabellik səviyyəsi. Bu Ģirkətin iqtisadi fəaliyyət dövründə 

lazımi mənfəət yaratma qabiliyyətini qiymətləndirməyə imkan verir (bax: gəlirlilik 

əmsalı). 

Maliyyə çevikliyinin səviyyəsi. Bu onların resurslarının optimal tərkibini qiymət-

ləndirərkən müəssisənin lazımi miqdarda maliyyə resurslarını tez bir zamanda qurma 

qabiliyyətini müəyyən etməyə imkan verir. 

Bir müəssisənin maliyyə vəziyyətinin vahid qiymətləndirilməsini aparmaq ümu-

miyyətlə "DuPont Model‖ istifadə olunmasına əsaslanır. 

Müəssisənin maliyyə vəziyyəti onun maliyyə aktivlərinin formalaĢması və istifa-

dəsi prosesini əks etdirən bir sıra göstəricilərlə xarakterizə olunur. Bazar iqtisadiyya-

tında müəssisənin maliyyə vəziyyəti onun fəaliyyətinin yekun nəticələrini əks etdirir. 

Materialtutumlu müəssisələr yüksək miqdarda resurs xərclərinə malikdirlər. Bu 

müəssisələr sənaye tullantılarının utilizasiyası ilə əlaqədar resursların səmərəli istifa-

dəsi və ekoloji problemləri həll etməlidirlər. 

Müəssisənin yaradılmasının və fəaliyyətinin əsas məqsədi istehsal olunan məh-

sulların (yerinə yetirilmiĢ iĢlər, göstərilmiĢ xidmətlər) istehlakçılarına satılması yolu 

ilə mümkün olan maksimum mənfəəti əldə etməkdir. Bunun əsasında əmək kollektivi-

nin və istehsal vasitələrinin sahiblərinin sosial və iqtisadi ehtiyacları təmin olunur. 

Müəssisənin ümumi missiyasına əsasən sahibkarın maraqları, kapitalın həcmi, 

müəssisə içərisində olan vəziyyət, xarici mühit və müəyyən edilmiĢ tələblərə cavab 

verməli olan müəssisənin ümumi məqsədləri formalaĢdırılır və təyin edilir: xüsusi və 

ölçülə bilən, vaxt yönümlü, əldə edilə bilən və qarĢılıqlı dəstəklənən. 

Müəssisənin məqsədləri (ümumi, özəl və xüsusi) planlaĢdırma dövründə tam və 

ya qismən planlaĢdırılan nailiyyətlərə dair müəyyən ümumi qaydaları ifadə edir.  

―Kadrlar potensialı‖ termini həm gündəlik təcrübədə, həm də iqtisadiyyatda daim 

düzgün istifadə olunmadığını aydınlaĢdırmaq vacibdir. Tez-tez ―əmək resursları‖,  

―əmək potensialı‖ və insan potensialı anlayıĢları ilə müəyyən edilir. Bu uyğunsuzluğu 

aradan qaldırmaq üçün biz onların orijinal təriflərini veririk: 

- əmək resursları - təhsil və peĢə ixtisas səviyyəsini əldə edən fiziki intellektual 

vəziyyətinə görə ictimai faydalı fəaliyyətlər həyata keçirmək qabiliyyəti olan ölkənin 

əhalisinin bir hissəsi (iĢləyən və potensial iĢçilər); 

- əmək potensialı - hazırda mövcud olan və / və ya gələcəkdə proqnozlaĢdırılan 

müəssisənin əmək imkanları. Əmək potensialı iĢləyən əhalinin sayı ilə müəyyən edilir; 

- insan potensialı - əhalinin yığdığı mənəvi və fiziki sağlamlıq stoku, eləcə də 

peĢə və ümumi mədəni səriĢtəlilik, vətəndaĢ və yaradıcılıq fəaliyyətində əks etdirilən, 

sosial, sənaye, mədəni və digər fəaliyyət sahələrində, eləcə də müəyyən edilmiĢ səviy-

yədə və sosial ehtiyacların strukturunda tətbiq olunandır. 

Kadr potensialının strukturu onun sosial-demoqrafik xüsusiyyətləri, yəni gender 

və yaĢ komponentləri, təhsil səviyyəsi, ailə quruluĢu, sağlamlıq vəziyyəti və s. Baxı-

mından nəzərdən  
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Ġstehsalın texniki vəziyyəti müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələ-

rinə birbaĢa təsir göstərir. Məsələn, texnoloji dəyiĢiklik xammal, material, yanacaq, 

elektrik xərclərinin azalması və istehsal dövründəki azalma və ya artım səbəbiylə döv-

riyyə fondlarının ölçüsündə dəyiĢiklik yarada bilər. Hər bir müəssisədə texnologiyanın 

mövcudluğu təhlil edilir. Burada əsas diqqət inventar kartlarıdır. Bu kartlar avadanlıq 

növü və markası (maĢın, mexanizm), istehsal ili və yeri, qeydiyyat ili, amortizasiya 

xərcləri, köhnəlmə miqdarı və qalıq dəyəri, baĢlanğıc dəyəri göstərilir. Texnologiya 

vəziyyəti mütəxəssislər tərəfindən texniki baxıĢ əsasında müəyyən edilir. Texniki 

baxıĢ aktları avadanlığın iĢlədilməsinə, lazımi təmir növlərinə, əvəzləĢdirməni tələb 

edən komponentləri və qurğuları s. müəyyənləĢdirir və əks etdirir. 
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ĠNNOVASĠYA SĠSTEMĠNĠN TURĠZM SEKTORUNUN ĠNKĠġAFINDA ROLU 

 

Turizm, rəqabətə və regional inkiĢafa birbaĢa təsir edən əsas amillərdən biridir. 

Beynəlxalq turizm inkiĢaf etməkdə olan və daha az gəlirli olan, bölgələr qlobal iqtisa-

diyyatda iĢtirakını artıran bir neçə iqtisadi sektordan biri hesab olunur. Turizm məĢğul-

luğun yaradılması, yoxsulluğun aradan qaldırılması, gender bərabərliyinin təmin edil-

məsi, təbii və mədəni irsin qorunması "mühərriki" kimi qəbul edilə bilər. Bu faktlar, 

əsasən, inkiĢaf etməkdə olan və az tərcih edilən bölgələrdəki turizmin təkmilləĢdiril-

məsinə, mövcud turizm ixtisaslığına əlveriĢli mühüm müqayisəli üstünlüklərdən irəli 

gəlir.  

Turizmin qısa açıqlaması "ziyarət edilən yerdə ödənilən bir fəaliyyətin həyata 

keçirilməsinə aid olan istirahət, biznes və digər məqsədlər üçün ard-arda bir ildən artıq 

olmayan müddətdə adi Ģəraitdən kənarda olan Ģəxslərin fəaliyyətidir". 
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Turizm bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da, mühüm iqtisadi fəaliyyət-

dir. Bu müxtəlif məhsul və sahələrdən ibarətdir. O çoxsaylı maraqlı tərəflər (həm 

dövlət, həm də özəl) ölkə səviyyəsində və regional səviyyədə çoxsaylı mərkəzləĢdiril-

miĢ sahələrə malikdir. Azərbaycanda son 3 ildə səyahət agentlikləri və turoperator-

ların əsas göstəriciləri aĢağıdakı (Cədvəl 1.) cədvəldə qeyd olunmuĢdur. 

Cədvəl 1. 

Turizm fəaliyyəti ilə məĢğul olan iĢçilər, səyahət agentlikləri və  

turoperatorlar  [3] 

 

Göstərici 2015 2016 2017 

Turizm fəaliyyəti ilə məĢğul olan iĢçilərin ümumi sayı (nəfər) 1586.0 1838.0 1891.0 

ondan: turizm fəaliyyəti ilə məĢğul olan iĢçilərin sayı (nəfər) 1308.0 1472.0 1568.0 

Səyahət agentlikləri və turoperatorların sayı (vahid) 243.0 272.0 339.0 

 

Dünyanın ən çox ziyarət edilən turizm bölgələri üçün turizmin ən böyük fərqliliyi 

onun sıxlığıdır. Turistik ölkələr üçün turizm sənayesinin əsas təsirləri üç hissə təĢkil 

edir  

- Tutum: müvafiq bölgədə turist üçün mövcud olan yaĢayıĢ infrastrukturuna 

aiddir. 

- ĠĢgüzarlığı: müəyyən bir bölgədə kirayəyə götürülmüĢ yaĢayıĢ yerlərində 

keçirilmiĢ gecə sayının statistikası 

- Tələbi: daxili və xarici turizmi nəzərdə tutulur: xarici turizm dedikdə baĢqa bir 

ölkəyə səyahət edən ölkənin sakinləri deməkdir. 

Turizm sahəsində ən vacib amillərdən biri müĢtəri məmnuniyyətinin daima 

qorunmasıdır. Turistləri razı salmaq üçün daima bu sahənin inkiĢafına istiqamətlənən 

tədbirlər görülməli və bu tədbirlər kompleks Ģəkildə davam etdirilməlidir. Turist 

həmiĢə getdiyi yerlərdə yeni yerlər və ona göstərilən yeni xidmətlər ―kəĢf etməli‖dir. 

Çünki getdiyi yerlərdə əgər eyni xidmətlər görərsə və bu xidmətlər bir-birindən 

fərqlənməzsə, bu turistin marağının azalmasına və həmin xidmətlərdən istifadədən 

imtinaya gətirib çıxara bilər. 

Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına əsasən 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 

ərzində Azərbaycana dünyanın 194 ölkəsindən 2420,4 min və ya ötən ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 6,1 faiz çox əcnəbi və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxs gəlmiĢdir. 

Gələnlərin 31,1 faizi Rusiya Federasiyası, 20,2 faizi Gürcüstan, 10,1 faizi Türkiyə, 8,9 

faizi Ġran, 3,2 faizi BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri, 2,8 faizi Səudiyyə Ərəbistanı, 2,6 faizi 

Ġraq, 2,0 faizi Ukrayna, 1,6 faizi Ġsrail, 17,4 faizi digər ölkələrin vətəndaĢları, 0,1 faizi 

isə vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslər olmuĢdur. Gələnlərin 65,5 faizini kiĢilər, 34,5 faizini 

isə qadınlar təĢkil etmiĢdir. Əcnəbi və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərin 7,7 faizi yanvar, 

6,9 faizi fevral, 11,4 faizi mart, 9,0 faizi aprel, 8,6 faizi may, 11,1 faizi iyun, 13,6 faizi 

iyul, 13,3 faizi avqust, 9,6 faizi sentyabr, 8,8 faizi isə oktyabr ayında ölkəyə gəlmiĢdir. 

Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında Körfəz ölkələrindən (BirləĢmiĢ Ərəb Əmir-

likləri və Ġran istisna olunmaqla) gələnlərin sayında daha çox artım müĢahidə edil-

miĢdir. Ötən ilin yanvar-oktyabr ayları ilə müqayisədə ölkəmizə gələn Bəhreyn və 

Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaĢlarının sayı 2,2 dəfə, Küveyt vətəndaĢlarının sayı 2,0 

dəfə, Qətər vətəndaĢlarının sayı 1,6 dəfə, Ġraq vətəndaĢlarının sayı 13,7 faiz, Oman 



585 
 

vətəndaĢlarının sayı 6,3 faiz artmıĢdır. Ġrandan gələnlərin sayında 33,0 faiz, BirləĢmiĢ 

Ərəb Əmirliklərindən gələnlərin sayında isə 6,7 faiz azalma müĢahidə edilmiĢdir. 

Ümumilikdə, Körfəz ölkələrindən 492,9 min nəfər gəlmiĢ və ölkəmizə gələnlərin 

demək olar ki, hər beĢ nəfərindən biri bu ölkələrin vətəndaĢları olmuĢdur. 2018-ci ilin 

yanvar-oktyabr aylarında Avropa Ġttifaqına üzv ölkələrdən gələnlərin sayı  8,3 faiz 

artaraq 99,4 min nəfər, MDB ölkələrindən gələnlərin sayı 4,1 faiz artaraq 891,0 min 

nəfər olmuĢdur. Ölkəmizə gələn əcnəbilər və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərin 56,5 faizi 

dəmir yolu və avtomobil, 42,5 faizi hava, 1,0 faizi isə su nəqliyyatından istifadə 

etmiĢdir. 

2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında xarici ölkələrə gedən Azərbaycan Respub-

likası vətəndaĢlarının sayı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16,2 faiz artaraq 

4014,6 min nəfər olmuĢdur. Ölkə vətəndaĢlarının 32,2 faizi Ġrana, 29,6 faizi Gürcüs-

tana, 19,1 faizi Rusiya Federasiyasına, 12,9 faizi Türkiyəyə, 1,5 faizi Ukraynaya, 0,9 

faizi BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliklərinə, 3,8 faizi isə digər ölkələrə səfər etmiĢdir. Səfər 

edənlərin 65,6 faizi kiĢilər, 34,4 faizi isə qadınlar olmuĢdur. Bu dövrdə Ġrana gedən 

Azərbaycan vətəndaĢlarının sayı 61,4 faiz, Gürcüstana gedənlərin sayı 2,7 faiz artmıĢ, 

Rusiya Federasiyasına gedənlərin sayı 1,0 faiz, Türkiyəyə gedənlərin sayı 0,3 faiz 

azalmıĢdır. Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında xarici ölkələrə səfər etmiĢ Azərbaycan 

Respublikası vətəndaĢlarının 80,8 faizi dəmir yolu və avtomobil, 18,4 faizi hava, 0,8 

faizi isə su nəqliyyatından istifadə etmiĢdir. 

Məhz son illər ölkəmizə gələn turist sayının artması günü-gündən turizm sekto-

runun inkiĢaf etdiyini, xidmət sektorunun təkmilləĢdirdiyini demək olar. Cədvələ 

(Cədvəl 2.) əsasən demək olar ki, gələn turistlərin sayında artım olur.  

 

Cədvəl 2. 

Azərbaycana gələn turistlərin dinamikası [4]   

 
Göstərici 2015 2016 2017 

Qəbul edilmiĢ 

turistlər (nəfər) 
2009.0 8949.0 13455.0 

 

Belə inkiĢafın olması yaxĢı haldır, amma müqayisə obyektinə çevrildiyi zaman 

göstəricilərin çox aĢağı olduğu açıq aydın bəlli olur. Təkcə qonĢu  Gürcüstan son 11 

ayda 8 105 829  nəfər turist qəbul edmiĢdir. Bu il 1 311 907 azərbaycanlı Gürcüstana 

səfər edib, reytinqdə 2-ciyik. Bu potensialı daxili turizmə yönləndirməklə yanaĢı, 

qlobal seqmentə yönəlməliyik. Bunun üçün innovasiyanın tətbiqi, yeniliklər lazımdır. 

Turizm sahəsində yeni ideyalar əsasında yeni xidmətlərin təĢkili əsas prioritet 

məsələlərdən biridir. Ġnnovasiya müasir dünyada turizmdən ayrılmayan bir sahədir. 

Çünki, turizmi (yeni ideyalar və yeni xidmətlərin təĢkili və s.) innovasiyasız təsəvvür 

etmək qeyri mümkündür. Beynəlxalq təcrübədə də turizmə innovasiyanı tətbiq etməklə 

turistlərin diqqətinin cəlb edilməsi və bunun nəticəsində də turistlərin daim artmasına 

gətirib çıxarmağa Ģahid olunmuĢdur. Hətta turizmin növlərindən hesab edilən tarixi 

turizm də innovasiyanın tətbiqi nəticəsində daha çox diqqəti cəlb etməyə, marağın 

artmasına gətirib çıxarır. Çünki, tarixi yerlərin gözəlliyini və turistlərin diqqətini 

artırmaq üçün orada yeni fikir və ideyalar əsasında yenidənqurma iĢləri görülməklə 

həm tarixi mədəni irsin izləri, həm də onun qorunub saxlanması üçün yeni çalarlar 
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daxil edilir. Bu da turistlərin daha çox marağını cəlb etməyə imkan yaradır.  

Ġnnovasiya turizmdə yeni xidmətləri formalaĢdırır, bunun nəticəsində də turizm 

sahəsi inkiĢaf edir. Buradan da belə nəticəyə gəlmək olur ki, innovasiyaların turizm 

sektoruna təsiri yeni investisiyalar yeni xidmətlər yaratmaqla daha çox gəlirin yaran-

masına və müĢtəri məmnunluğuna gətirib çıxarır. Yeni xidmətlər yarandıqda turist 

daha çox maraqlanır, daha çox həmin yerlərə getmək istəyir, həmin yerləri görmək 

istəyir, əgər turist bu xidmətlə cəlb edilirsə, yeni bu tipli xidmətlər axtarıĢı zamanı yeni 

gəlirlər və yeni ideyalar yaranır. 

Ġnnovasiya sisteminin turizm sektoruna təsirindən aĢağıdakı nəticələrini gözlə-

mək olar: 

-  əhalinin pul gəlirlərinin artmasına gətirib çıxarır; 

-  elektron turizm sahəsinin yaranmasına təkan verir; 

-  turizm sahəsində yeni xidmət sahələrinin yaranmasına Ģərait yaradır;   

-  turistlərin daha yaxĢı vaxt keçirməsinə səbəb olur; 

- turistlərin sayının getdikcə artmasına gətirib çıxardır.  

Yuxarıda söylənənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, innovasiya turizmin inki-

Ģafına həm dolayı, həm də birbaĢa təsir edir. Hər iki formanın təsiri ümumi cəhətdən 

belə fikir formalaĢdırır ki, innovasiyasız turizm haqqında danıĢmaq qeyri mümkündür.  

Ġnnovasiya fəaliyyəti və yeni texnologiyalar bazarın rəqabət qabiliyyəti və məh-

suldarlıq səviyyəsi ilə sıx bağlıdır. Yenilikçi fəaliyyət uzunmüddətli iqtisadi artımın ən 

mühüm komponentlərindən biridir. Ġqtisadçılar yenilikləri "təsadüfi hadisələr" hesab 

edirlər. Eksogen faktor kimi, xarici cəhətdən innovasiyalar iqtisadi artımın istiqamətini 

dəyiĢdi. Bu fikir yeniliklərin planlaĢdırıla bilməyəcəyini və Ģəxsi iradənin mümkün 

olmadığını qəbul edir. Ġnnovasiya tətbiqi demək, riskləri almaq üçün hazırlanan sahib-

kar və yeni biznes ideyalarının inkiĢafı üçün öz vaxtının və pullarının çox hissəsini 

yeni biznes ideyalarının inkiĢafına ayırmaq deməkdir. Əlbəttə ki, innovasiyalar və yeni 

texnologiyaların inkiĢafı həmin turizm sektorunun erkən inkiĢafında mühüm rol oyna-

dığı real faktdır. 

Digər xidmət sektorları kimi, turizm sənayesi daha çox istehsalata və texnolo-

giyaya yönəldilmiĢ sənayelərdən daha az yenilikçi sayılır. Xidmət və turizm innovasi-

ya ədəbiyyatı daxilində, məhsul və xidmət innovasiyaları arasında mümkün uyğunsuz-

luğa və turizm innovasiyasının xüsusiyyətlərinə dair müzakirələr mövcuddur. Əsas 

məsələlər xidmət sənayesində və turizmin xüsusiyyətlərinə, ölçülmə xüsusiyyətlərinə 

və müxtəlif təsviri modellərə aiddir. Məsələn, turizm innovasiyasına çox sərt ġumpeter 

yanaĢmanın məhdudiyyətləri təsvir olunur. Bəzi tədqiqatçılar göstərir ki, fərdi firma 

səviyyəsində yenilik milli və ya regional səviyyədə yeniliklərin ölçülməsi üçün nəzər-

də tutulan göstəricilərlə müvafiq qiymətləndirilə bilməz. Bundan əlavə, ümumi inno-

vasiya fəaliyyəti üçün standart ölçü alətlərinin multidisiplinar turizmə daxil olan bütün 

xidmətlərin xüsusiyyətlərinin müxtəlifliyini əldə etdiyi sorğulanmıĢdır. Bir turizm 

firmasının texnoloji və təĢkilati yenilikləri və yenilikçi imkanlarını əhatə edən bir 

görünüĢ təmin etmək üçün bir hesabat kontekstində bir sıra təkliflər təqdim edir. 

təkliflər, ġumpeter nəzəriyyəsini və dinamik imkanlara əsaslanan bir yanaĢmanı birləĢ-
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dirir və eyni zamanda, cross-national müqayisələr aparılmıĢdır. Məsələn, Hjalager 

"turizm ənənəvi düĢüncədən fərqlənən fərdiləĢdirilmiĢ fərdlər və müəssisələrin bir sıra 

nümunələrinə istinad edərək," turizm böyük yenilikliklərlə təsvir edilərək bir fenomen 

etmək lazımdır " demiĢdir. Nümunələr yalnız yerli auditoriyaya deyil, həm də qlobal 

auditoriyanın maraqlarına cavab verən (Weth, 2007) cazibədar filmlər və mediasiner-

getlaĢdırılmıĢ mövzu parkları (disney korporasiyası) təklif edən tamamilə yeni bir 

müĢtəri seqmenti üçün strategiyalar hazırlanmalıdır. Yeniliklərin digər bir nümunəsi 

Avropada ―Ryanair‖ kimi, mərkəzə uzaq hava limanlarını istifadə edərək son dərəcə 

aĢağı tarifləri təklif edir, yeni müĢtərilərə ucuz qiymətə təyyarə səfərini təmin edir. 

Belə ki, yuxarıda qeyd edilən nümunələr nəzərə alınaraq demək imkan verir ki, turizm 

sektorunda  istənilən aspektdən innovasiyanın tətbiqi, yeniliklər həyata keçirilə bilər. 

Turizm sektoru xüsusən son 20-25 ildə inkiĢaf edir. Toplanılan məlumatlar, 

aparılan araĢdırmalar əsasında demək olar ki: innovasiya hər hansı bir yeniliyi, prob-

lem həll edən bir ideyanı istifadəyə gətirmə prosesinə aiddir. Ġnnovasiya yeni ideya-

ların, proseslərin, məhsulların və ya xidmətlərin yaradılması, qəbul edilməsi və həyata 

keçirilməsidir, dəyiĢiklik və uyğunlaĢma qabiliyyətini ehtiva edir.  

Bundan əlavə, turizm sektorunun müĢtəri yönümlü strukturu və müĢtərilərin 

sosial-iqtisadi dəyiĢiklikləri turizm sektorunun eyni və davamlı üstünlüklərə malik 

olmadığına və müxtəliflik və yenilik tələb etməsinə səbəb ola bilər. Buna görə turizm-

lə məĢğul olan firmalar yeniliklərə açıq olmalıdır, texnologiyanı izləməlidirlər və xid-

mət proseslərində və təĢkilatların idarə olunmasında yeniliklərdən istifadə edərək 

keyfiyyətlərini artırmağa çalıĢmalıdırlar. 

Ġnnovasiya inkiĢaf etməkdə olan və sürətlə dəyiĢən dünyada biznes üçün rəqabət 

üstünlüyünə nail olmaq üçün ən güclü bir üsuldur və yenilikləri müvəffəqiyyətlə 

həyata keçirə bilən müəssisələr öz təcrübələri ilə daha da güclənə bilərlər. Ġnnovasiya 

OECD və Avropa Komissiyası tərəfindən nəĢr olunan yeni və ya əhəmiyyətli dəyiĢmiĢ 

məhsul (mal və ya xidmətlər) və ya prosedur və ya Oslo Təlimatında; yeni bir marke-

tinq metodu; iĢ təcrübəsi, iĢ yerinin təĢkili və ya xarici əlaqələr üzrə yeni təĢkilati 

metodun tətbiqi və dörd baĢlıq altında təsnif edilmiĢdir. Buraya məhsul, proses, 

marketinq və təĢkilati yeniliklər daxildir: 

Məhsulun yenilikləri; nəzərdə tutulan istifadəsi və istifadəsi üçün yeni və ya 

əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləĢdirilmiĢ / təkmilləĢdirilmiĢ məhsul və ya xidmətin tətbi-

qi. Bu, spesifikasiyalara, hissələrə və materiallara, quraĢdırılmıĢ proqramlara, istifadə 

rahatlığına və ya digər funksional xüsusiyyətlərə əhəmiyyətli təkmilləĢdirmələr / tək-

milləĢdirmələr daxildir. 

Proses yenilikləri; yeni və ya əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləĢdirilmiĢ istehsal və 

ya paylama metodunun tətbiqi. Buna texnika, avadanlıq və proqram təminatında əhə-

miyyətli dəyiĢikliklər daxildir. 

Marketinq yenilikləri; məhsul dizaynı və ya paketi, məhsulun yerləĢdirilməsi, 

məhsulun təĢviqi və ya qiymətləndirilməsi. 

TəĢkilati yenilik; firmanın biznes təcrübələrində, iĢ yerlərinin təĢkilində və ya 

xarici əlaqələrdəki yeni təĢkilati metodun tətbiq edilməsi. 
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Turizm sahibkarını innovasiyaya aparan ən vacib səbəb turist profili dəyiĢməsi, 

turistlərin arzu və istəklərinin artması və diversifikasiya fərqləndirmədir. Bu biznesin 

rəqiblərindən fərqlənməsinə və rəqabət üstünlüyü qazanmaq üçün yeni strategiyaların 

yaradılmasına səbəb olur. Son illərdə turizm məhsulların marketinqində qabaqcıl təc-

rübəli marketinq yanaĢmaları müəssisələrə fərq yaratmaq, müĢtərilərinə unudulmaz və 

duyğusal təcrübələr yaratmaq və bu yolla məmnunluq təmin etmək imkanı vermiĢdir. 

Ġstehlakçının mərkəz nöqtəsi olaraq qəbul edildiyi kimi, bu yanaĢmada istehlakçıların 

öz hisslərinə xeyir verə biləcək məhsullar və xidmətlər almaq, onları təəccübləndir-

mək, həyat tərzlərini əks etdirmək və təcrübə təmin etmək istədikləri nəzərdə tutulur. 

Ġnnovasiya prosesi sektoru fərqi olmadan mühüm amildir. Hər hansı bir sekto-

run inkiĢafını təmin etmək üçün yenilikçi ideyaların, texnologiyaların və innovasiya-

ların tətbiqi zəruri amildir. Turizm aspektindən baxdığımız zaman, Azərbaycanda 

turizm sektorunda innovasiyaların tətbiqi dedikdə görülməli olan iĢlər vardır, bu iĢləri 

həm dövlət olaraq, həm də özəl  Ģirkətlər olaraq kompleks Ģəklində tətbiq edilməlidir. 

Azərbaycanı bütün gözəllikləri ilə rəqəmsal dünyada tanıtmaq, güclü iqtisadiyyata 

yeni mədəniyyət gətirmək, təhsil və mədəniyyət üçün cazibə mərkəzinə çevirmək, hər 

fəslin öz gözəlliyini çatdırmaq milli mətbəxi və digər üstünlüklər ilə fərq yaratmaq 

lazımdır. Ġnnovasiyanın tətbiqi mədəniyyəti də özündə ehtiva edərək aparılmalı, turist 

hava limanına gəldiyi zamandan əlçatanlığı təmin etmək lazımdır. Ölkələrin gələn 

turistlərə sahib çıxması, daha çox turistin gəlməsi deməkdir. Buna görə ölkədə tu-

ristlərə xidmət etmək üçün kifayət qədər xidmət keyfiyyətinə, xarici dil və mədəni 

dəyərlərə sahib olan müəssisələri müəyyənləĢdirmək vacibdir 
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AZƏRBAYCAN ĠQTĠSADĠYYATININ UZUNMÜDDƏTLĠ DAVAMLI 

ĠNKĠġAFINI TƏMĠN ETMƏK ÜÇÜN MÖVCUD VƏZĠYYƏT VƏ 

PERSPEKTĠVLƏR 

 

1991-ci ildə dövlət müstəqilliyinin bərpası Azərbaycan üçün bazar iqtisadiy-

yatına keçid və dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya əsasında böyük iqtisadi potensialı 

səmərəli Ģəkildə istifadə etmək üçün yeni imkanlar açdı. Dinamik və davamlı inkiĢafa 

təsir göstərən obyektiv meyarlar baxımından, ölkəmizdə bir sıra üstünlüklər mövcud-

dur ki, bunların arasında, bizim fikrimizcə, xüsusilə vacibdir: 

1. Azərbaycan insan kapitalına qarĢı inkar edilə bilən rəqabət üstünlüklərinə 

malikdir.   

2. Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi məsələsinin aktuallaĢdırılması nəzərə alın-

maqla təbii sərvətlər, xüsusilə də neft və qazla zəngindir, ölkəyə əlavə üstünlükləri.  

3. ġərq və Qərb, ġimal və Cənub arasında təbii nəqliyyat mərkəzi kimi, Azər-

baycan coğrafi mövqeyinə görə, Böyük Ġpək Yolu mərkəzinə çevrilir, dövlətin dünya 

iqtisadi sisteminə daxil olma imkanları geniĢlənir. 

Bu Ģəraitdə Azərbaycan daxili potensialını və beynəlxalq maliyyə və kredit 

təĢkilatlarının köməyi ilə problemləri tədricən aradan qaldıraraq iqtisadi artımın 

trayektoriyasına çatmağa müvəffəq olmuĢdur. Eyni zamanda ölkənin iqtisadiyyatına 

sərmayə yatırımı, dünya neft bazarında əlveriĢli konyunktura, sahibkarlığın inkiĢafına 

gətirib çıxaran islahatlar 1996-cı ildə ÜDM-in 1,3%, 1997-ci ildə - 5,8%, 1998-ci ildən 

isə - 2004-cü ilə qədər - orta hesabla illik 10%.2005-ci ildən baĢlayaraq Azərbaycan 

iqtisadi inkiĢafın yeni mərhələsinə qədəm qoymuĢdur. 2005-ci ildə ÜDM-in artımı 

26,4%, 2006-cı ildə - 34,5%, 2007-ci ilin birinci yarısında isə 35,1% olmuĢdur. 2004-

cü ildə respublika əhalinin adambaĢına düĢən ÜDM MDB ölkələri arasında 8-ci yeri 

tutub və 2006-cı ildə artıq 4-cü yerə yüksəlib [4, s. 21]. 

Dünya iqtisadiyyatının yanacaq və xammal ehtiyatlarında və dünya bazarında 

yüksək neft qiymətlərinə olan tələbatının artırılması yalnız iqtisadi artımın sürətlən-

dirilməsi üçün deyil, həm də maliyyə bazarının çox hissələrinin inkiĢafı üçün əlveriĢli 

Ģərait yaradıb. 

Sabit aktivlərdə investisiyalar böyüməyə davam edir. 2005-ci ildə ölkə iqtisadiy-

yatına qoyulan investisiyalar 2004-cü illə müqayisədə 20% çoxdur və 2006-cı ildə 8,3 

mlrd. dollar - 2005-ci ildəkindən 16,9% çoxdur. Sərmayələrin ümumi həcmində xarici 

investisiyalar 5 milyard ABġ dolları idi (60,9 faiz), daxili investisiyalar - 39,1 faiz 

təĢkil edib. 

2006-cı ilin sonuna kimi Azərbaycanın xarici borcu 2 milyard dollar təĢkil edib 

ki, bu da ölkənin ÜDM-nin 9,9 faizini təĢkil edir. 2007-ci ilin noyabr ayında respub-

likanın qızıl və valyuta ehtiyatları 7 milyard dollar təĢkil edib ki, bu da xarici borcdan 

3,2 dəfə çoxdur. 

Eyni zamanda, yüksək iqtisadi artım tempinə baxmayaraq, qeyd etmək lazımdır 

ki, 1991-1995-ci illərdə dərin tənəzzüldən sonra, 1996-cı ildən 2005-ci ilə qədər trans-

formasiya itkilərinin bərpası prosesi qeyd olundu. Buna görə 1995-ci illə müqayisədə 
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adambaĢına düĢən ÜDM 319 dollardan 2.373 dollara, ya da 7,4 dəfə artmıĢdır, bu hələ 

də dövlətin böyük potensialına uyğun gəlmir. Bu göstəriciyə görə, Azərbaycan bu 

ölkələrdən zəngin enerji daĢıyıcıları ilə geridə qalır, iki dəfə Rusiya, Qazaxıstan isə 1,5 

dəfədir ki, bu da orta əməkhaqqı, pensiya və sairə aĢağı səviyyədədir. Məsələn, orta 

saatlıq əmək haqqı Azərbaycanda hazırda 1,1 dollar təĢkil edir ki, bu da əmək bərpası 

üçün tələb olunan göstəricidən 3 dəfə aĢağıdır. Bu ən ciddi təsir göstərir. Ġnsan kapitalı 

- sosial-iqtisadi inkiĢafın əsas amili və ölkənin ən dəyərli resursudur. 

Rəsmi statistika məlumatlarına görə, 1 oktyabr 2003-cü ildən 1 yanvar 2007-ci 

ilədək 352,405 daimi iĢ yerləri yaradılmıĢdır. 2006-cı ildə Azərbaycanın iqtisadi cəhət-

dən fəal əhalisinin orta sayı 4 milyonu keçib, onlardan 54 min (1,3%) rəsmi olaraq 

iĢsizdir. Respublikada əhalinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə əsasən, 

iĢsizlik səviyyəsi hələ də yüksəkdir. Ekspertin hesablamalarına görə, bu daha yüksək-

dir (7%) (280 min nəfərdən çox). Yalnız bu, Azərbaycandan olan miqrantların Rusiya-

ya, Ukraynaya, Türkiyəyə və digər ölkələrə ciddi mənbəyini açıqlaya bilər. Rəsmi 

statistikaya əsasən, bu rəqəm 600 min nəfərdən çox olmamalıdır. Rəsmi statistikaya 

görə, onların ailələrinə pul köçürmələri 700,720 milyon dollar və ekspert hesablama-

larına görə, 1,5-2 milyard dollar, yəni ev təsərrüfatlarının müvafiq hissəsinin illik 

gəlirinin əhəmiyyətli bir hissəsini təĢkil edir. 

Azərbaycan neftinin Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat ġirkəti (ABƏġ) vasitə-

silə 2006-cı ilədək ixracı nəticəsində ölkənin mənfəəti 1,63 milyard dollar, ümumi 

gəlirinin 16,5 faizini isə 9,9 milyard dollar təĢkil edib. Önümüzdəki illərdə, ABƏġ-in 

gəlirlərində respublikanın payı 80%-ə çatacaq. Bakı-Tiflis-Ceyhan neft boru kəmərinin 

istismara verilməsi ildə 50 milyon ton və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri Azərbay-

canda neft və qaz hasilatının həcmini artırmağa imkan verir. Belə ki, 2007-ci ildə ilkin 

hökumət məlumatlarına görə, ölkədə neft hasilatı 43,7 milyon ton təĢkil edib. Buna 

görə 2006-cı ildə bu rəqəm 24,7 milyon ton olarsa, önümüzdəki illərdə bu artacaq. 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə, 2024-cü ilədək Azərbaycan 200 

milyard dollardan artıq neft və qaz sahələrində mənfəət alacaq. 

Eyni zamanda, təhlil nəticəsində iqtisadiyyatın birtərəfli inkiĢafı intensivləĢdi-

yindən, neft daĢımalarının artıq olması səbəbindən paradokslar özlərini göstərəcəkdir. 

Sənayenin neft-qaz sektorunun payı 72% -dən, neft amili isə ölkə ÜDM-nin 59%-ni və 

dövlət büdcəsinin gəlirlərinin təxminən 60%-ni təĢkil edir. Buna görə, iqtisadiyyatdakı 

iqtisadi artımın fantastik dərəcələrinin fonunda qarĢıdurma meylləri var. Bir tərəfdən, 

yüksək iqtisadi artım ölkənin maliyyə imkanlarını geniĢləndirir və bu da öz növbə-

sində sosial sahədə müsbət dinamizm üçün əlveriĢli Ģərait yaradır. 2005-ci ildə əha-

linin pul gəlirləri 28%, orta əmək haqqı 22%, 2006-cı ildə isə 30,6% və 20% artmıĢdır. 

Ġlkin məlumatlara görə, 2007-ci ilin sonuna orta əmək haqqı 215 dollar, büdcə təĢ-

kilatlarında 152 dollar, pensiyalar isə 78 dollar təĢkil edib. Bununla birlikdə, neft sek-

torunun sürətlə inkiĢafından əldə olunan gəlirlər transformasiya düĢməsinin və iqtisadi 

böhranın ağır nəticələrini əhəmiyyətli dərəcədə azaltdı. Ancaq böyük miqyasda bu, 

əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxĢılaĢmasına və iĢsizliyin azaldılmasına hələ 

təsir göstərməyib. 

Hal-hazırda, dünya iqtisadiyyatı sonrakı dövrdə böyük bir yüksəliĢ mərhələsin-

dədir. Nüfuzlu tədqiqatlar və ekspert qiymətləndirmələrinin nəticələrinə görə, bu 

dövrünün ən yüksək nöqtəsi 2030-2040-cı illər arasında olacaqdır. Digər tərəfdən, 
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enerji daĢıyıcılarının strukturunda dominant rol neftdirsə, mərhələ baĢa çatır. Bu 

proseslərin təhlili göstərir ki, respublika iqtisadiyyatının davamlı inkiĢafını təmin et-

mək üçün dünya səviyyəsində yüksəlmə mərhələsində iqtisadi inkiĢaf modeli dəyiĢ-

məlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə artıq neft amili, ticarət və xidmətlərə əsaslanan 

iqtisadi inkiĢaf modeli yaratmıĢdır. Bu modelin əsas xüsusiyyətləri aĢağıdakılardır [1, 

s.32-33]. 

1.Cari dövriyyəsində pul kütləsinin həcminin artması, əsasən, neft sektoruna 

qoyulan investisiyalar, neft gəlirlərinin axını və dövlət xərclərinin sürətlə artmasıdır. 

"Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasından sonra 1994-cü ildən 2006-cı ilədək iqtisadiy-

yata 37 milyard dollardan artıq sərmayə yatırılıb. 2005-ci ildə dövlət büdcəsi xərcləri 

50 faiz, 2006-cı ildə isə 77 faiz artmıĢdır. Bununla yanaĢı, 2001-ci ildən etibarən pul 

emissiyası sürətlə inkiĢaf edir: 2002-ci ildə 91,7%, 2003-cü ildə 84%, 2004-cü ildə 

13%, 2005-ci ildə - 22,5%, 2006-cı ildə - 187% -dək.  

2. Ġnflyasiyanın sürətləndirilməsi. 

3. Ġstehlak mallarının istehsalı artımından daha çox idxalda artım 2005-ci ilə nis-

bətən, 2006-cı ildə 1 milyard dollar (24,8%) olmuĢdur. Eyni dövrdə qida sənayesində 

artım 100 milyon dollar (3,7 faiz), kənd təsərrüfatında isə 0,9 faiz təĢkil etmiĢdir. 

BaĢqa sözlə, idxalın artım tempi ərzaq istehsalında 6,7 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsul-

larının istehsalında isə 27,6 dəfə təĢkil etmiĢdir.  

4. Milli valyutanın - manatın qiymətləndirilməsi. 

5. Ġqtisadiyyatın struktur formalaĢan sektorları arasındakı dengesizlik. 2005-ci ilə 

nisbətən 2006-cı ildə neft sektoruna qoyulan investisiyalar 57,4% artmıĢdır (orta 

hesabla investisiya artım tempindən 3,4 dəfə). Ġnvestisiya strukturunda neft və qaz 

sənayesi 54,8%, emal sənayesi 1,6%, kənd təsərrüfatı 1% təĢkil edib.  

6. Çətin sosial problemlərin həlli. Neft sektorunun və neft ixracının sürətlə 

inkiĢafından əldə olunan maliyyə gəlirləri bir qədər aĢağı səviyyədə sosial sahədə 

mənfi tendensiyaların azaldılmasına gətirib çıxardı, əmək haqqının yüksəldilməsinə və 

pensiyaların artmasına və iĢsizliyin azalmasına gətirib çıxardı. Ancaq onilliklər ərzində 

yığılmıĢ sosial problemlər çox ciddi və onların həlli ümumi iqtisadiyyatın inkiĢafı və 

neft sektorunun artımından çox geridə qalır [9]. Bundan əlavə, iqtisadi inkiĢafın 

yüksək dərəcələrinə zidd olaraq, mənfi tendensiya böyük problem olaraq qalır: qiymət 

artımının aparıcı amilinə çevrilən mütərəqqi islahatlar, korrupsiya, inhisarçılıq üçün 

bürokratik maneələr. Bu gün neft-qaz sənayesi respublikanın iqtisadiyyatının inkiĢafı 

üçün əsasdır. Müasir qloballaĢma Ģəraitində mineral və xammal siyasəti dörd əsas 

modeldə qoyulur: ixrac, idxal, izolyasiya və balanslaĢdırılma. Neft müqavilələrinin in-

vestorları, Azərbaycan neftinin əsasən xarici bazarın maraqları baxımından rəqabətə-

davamlı xammal kimi istifadə edildiyi zaman mövcud ixrac modelinə maraq göstərir-

lər. Təcrübə göstərir ki, bu bir tərəfdən istehsal və daxili istehlak arasında nisbətləri 

artırır, digər tərəfdən isə ölkə iqtisadiyyatının makro quruluĢuna ixrac xammalının 

modelinə yaxınlaĢır [5].  

QloballaĢma kontekstində iqtisadi inkiĢafın optimallaĢdırılması üçün əsas Ģərtlər 

və istiqamətlər, yuxarıda göstərilən vəzifələri həyata keçirmək üçün üç amilin səmərəli 

istifadəsinə əsaslanan iqtisadi inkiĢafın optimal modelinə keçmək lazımdır: insan kapi-

talı, resurs potensialı və inteqrasiya imkanları. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün inves-

tisiya lazımdır. Ümumilikdə, 2006-cı ildə ölkə iqtisadiyyatına 4,5 milyard manat və ya 
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5 milyard dollar xarici sərmayə yatırılıb ki, bu da adambaĢına 588 dollardır. Bu 

vəziyyət iqtisadi cəhətdən inkiĢaf edən orta ölçülü ölkələrə xasdır. KiĢi baĢına düĢən 

ortalama inkiĢaf səviyyəsi 500 dollara yaxın olan ölkələrdə yüksək səviyyədə təxmi-

nən 1000 dollar xarici birbaĢa investisiya. 2009-cu ildən sonra 10% iqtisadi artım əldə 

etmək üçün, qeyri-neft sektorunda kapital qoyuluĢlarının orta illik artım tempi ən azı 

20% olmalıdır. Təcrübə göstərir ki, enerjiyə zəngin olan inkiĢaf etmiĢ ölkələr, neftdən 

asılı olmayaraq, rifah və həyat səviyyəsinə nail olurlar, lakin dövlət, cəmiyyət, 

iqtisadiyyat, biznes və texnologiya arasında əlaqələrin effektiv koordinasiyası yolu ilə 

Və bu çərçivədə, insan faktoru, demokratiyanın reallığı və iqtisadi azadlıq son dərəcə 

əhəmiyyətlidir. Xatırladaq ki, yuxarıda göstərilən prinsiplər yüksək səviyyədə müĢa-

hidə olunan Norveçdə adambaĢına düĢən ÜDM 42 min dolları keçib. Bu orta müddətli 

artım tempinin 8-10% -dən çox azalması ilə ölkənin qarĢısında duran çoxsaylı sosial 

problemləri həll etmək çox çətin olacaq [7]. Bundan əlavə, sosial-iqtisadi inkiĢafın 

optimal modelinin tətbiqi iqtisadiyyatın hərtərəfli, balanslı, davamlı inkiĢafını və 

ölkənin rəqabət qabiliyyətini təmin etmək üçün yeni iqtisadi fəlsəfəni tələb edir. Bu, 

əhalinin rifahının yaxĢılaĢdırılmasına, yüksək neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsindən, 

müasirləĢdirmə prosesini sürətləndirməkdən ibarət olan proseslərin sürətləndirilməsinə 

əsaslanır və bu da öz növbəsində aĢağıdakı tədbirləri tələb edir. 

 1. Real və effektiv demokratiyanın zirvəsi və iqtisadi azadlığın coğrafiyasını 

geniĢləndirmək üçün müasir tələblərə cavab verən və dövlətin, cəmiyyətin, iqtisadiy-

yatın və texnologiyanın effektiv birləĢməsini təmin edən rasional təfəkkür formalaĢ-

dırılmalıdır. Ġqtisadi islahatlar dövlət və cəmiyyətin problemlərinin həllinə, insanların 

rifahının yaxĢılaĢdırılmasına və ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasına yönəldilmə-

lidir. QloballaĢma Ģəraitini nəzərə almaqla, bazar transformasiyasının ilkin mərhələ-

lərində qəbul edilmiĢ qanunların əhəmiyyətli bir hissəsi təkmilləĢdirilməlidir. Ümum-

dünya Ticarət TəĢkilatının tələblərinə uyğun olaraq, 40-dan çox qanunun təkmilləĢ-

dirilməsi, qanunvericilik aktları arasında ziddiyyətlərin aradan qaldırılması və zəruri 

hallarda günün tələblərinə cavab verən yeni qanunlar qəbul etməsi lazımdır. Bu əsasda 

(və yeni bir qabiliyyətdə) hökumət qanunun aliliyini, insan hüquqlarını, mülkiyyət 

hüquqlarını qorumağa və fərdi təhlükəsizliyini təmin edə bilməli olmalıdır.  

2. Mövcud iqtisadi sistemin islahatı yolu ilə optimal inkiĢaf modelinin iĢlənməsi 

üçün institusional çərçivə yaratmaq lazımdır. Təcrübə göstərir ki, xammal iqtisadiy-

yatının üstün olduğu yerdə, bu əsas məsələni həll etmədən, effektiv bir dövlət qurmaq, 

real uzunmüddətli və davamlı iqtisadi və sosial inkiĢaf. Ġdarəetmə sisteminin təĢkilati 

strukturu və personalı demokratik dövlət, azad vətəndaĢ cəmiyyəti və sivil bazar mü-

nasibətləri tələblərinə cavab verməlidir. Hökumətin səmərəliliyinin artırılması, ida-

rəetmə keyfiyyətinin artırılması, onun effektivliyini, Ģəffaflığını artırmaq və əlbəttə, 

rəqabət gücünü təmin etmək lazımdır. Bunu etmək üçün, biz çevik, Ģəffaf, əməliyyat 

məlumat sisteminə əsaslanan yeni idarəetmə modelinə keçməliyik, eləcə də fərdi 

dövlət strukturlarının fəaliyyətlərini möhkəm Ģəkildə sinxronlaĢdırmalıyıq. Bunun 

üçün ictimai idarəetmə sistemində cəmiyyətin bütün təbəqələrinin geniĢ iqtisadi azad-

lığının təmin olunmasına yönəlmiĢ açıq bir dövlət siyasətini formalaĢdırmaq çox 

vacibdir.  
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3. Ġnsan kapitalına investisiyaların artırılması vacibdir, lakin texniki və asılı 

olmayaraq sistemli islahatlarla müĢayiət olunmalıdır. Beləliklə, təhsil sisteminin əsaslı 

Ģəkildə islahatının aparılması, xüsusilə də öz iĢçilərinin ixtisaslarını artırmaq və 

yenidən hazırlamaq lazımdır. Təlimin dəyərinin ÜDM-in 6%, sağlamlığa - 5%, elm 

sahəsinə - ÜDM-in 2% -dək artırılması lazımdır. Eyni zamanda fundamental islahatlar 

və investisiyaların artması kontekstində bu sahələrdə investisiyanın səmərəliliyinin 

artırılması üçün tədbirlər görülməlidir.  

4. Dövlət, qeyri-hökumət təĢkilatları və vətəndaĢ cəmiyyəti monopoliya, korrup-

siya, kölgə iqtisadiyyatını aradan qaldırmaq, əlveriĢli Ģərtlər yaratmaq, bazar struktur-

larının normal fəaliyyətinə kömək etmək üçün rəqabət mühiti və rəqabət qabiliyyətinin 

artırılması üçün bir sıra təcili tədbirlər görməlidir. müəssisələr. 

5. Demokratik modernləĢmə yolu ilə cəmiyyətin real Ģəkildə birləĢməsinə nail 

olmaq lazımdır. Bu gəlirlərin bölüĢdürülməsi, cəmiyyətin polarlaĢması, yoxsulluğun 

azaldılması və iĢsizliyin azaldılması, ölkənin orta sinfinin geniĢləndirilməsi və güc-

ləndirilməsi ilə əsassız yüksək fərqləri aradan qaldırmaqla real razılıq təmin edən 

islahatlar tələb edir. 
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KĠÇĠK SAHĠBKARLIĞIN ĠNKĠġAFININ QEYRĠ-NEFT SƏNAYESĠ ÜÇÜN 

ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

Öz perspektivli inkiĢafını və zəruriliyini müsbət nəticələri ilə sübut edən sahə-

lərdən biri də kiçik sahibkarlıq sferasıdır. Belə ki, iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsi, 

sürətləndirilməsi üçün kiçik sahibkarlıq mühüm rola malikdir. Bu fəaliyyət sahəsi 

nəinki ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatına həmçinin, ayrılıqda insanlar üçün fayda 

vermək imkanına malikdir. Qeyd etmək olar ki, kiçik sahibkarlığın iqtisadi inkiĢaf 

mühitində həlledici rola malik olmasını inkiĢaf etmiĢ ölkələrin həmin sahəyə ayırdığı 

diqqət yetəri qədər sübut edir. Hətta baĢqa cür desək, kiçik sahibkarlıq ABġ 

iqtisadiyyatında əsas yerlərdən birini tutur. Məhz  bu hər cəhətdən güclü olan  ABġ 

kimi bir dövlətin bu sahəyə güclü maliyyə yardımının, maksimal dəstəyinin ayırma-

sının nəticəsidir. ABġ-da kiçik və orta firmalar ÜMM-nin 40% faizini və xüsusi 

bölmənin ümumi məhsulunun yarısını, o cümlədən, emal sənayesində 21 faizini, 

tikintidə 80 faizini, topdansatıĢ ticarətdə 86 faizini, xidmət sahəsində 81 faizini istehsal 

edir [1]. Həmin ölkələrdə kiçik sahibkarlıq fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirilməsinin 

vacib faktoru kimi bu fəaliyyət sahəsinin məĢğulluq probleminin həll edilməsində, 

məhsul istehsalının artırılmasında əhəmiyyətli rolunu göstərmək olar. Daha geniĢ 

desək, fəaliyyət olaraq kiçik biznes mahiyyəti daĢısa da, lakin sürətlə iĢ yerlərinin 

yaradılması, istehsalın artırılması kimi xarakterlərə malikdir. Ümumiyyətlə, bir ölkədə 

sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢaf etdirilməsinin əsas Ģərti həmin ölkədə ayrılıqda isə 

regionlarda potensialın mövcud olması və fəaliyyətinin geniĢləndirilməsi, hüquqlarının 

qorunması üçün ədalətli qayda-qanunların olmasıdır. Bu iki faktor bir-biri il sıx 

əlaqədə olmalı və tarazlı Ģəkildə fəaliyyət göstərməlidir. Kiçik sahibkarlığın inkiĢaf 

yolunu açan bir səbəb də inhisarçılıq maneəsinin aradan qaldırılmasıdır. Müasir dövr-

də dünyada ĠKT-nin inkiĢafı və demək olar ki, geniĢ fəaliyyət dairəsinə malik olması 

özlüyündə kiçik sahibkarlığın inkiĢafına da təsir edir. GeniĢ anlamda desək, əvvəllər 

yalnız maddi cəhətdən varlı biznesmenlər bu fəaliyyət sahəsi haqqında ilkin və ətraflı 

məlumatları əldə edirdilərsə, indiki dövrdə geniĢ yayılmıĢ internet resursları vasitəsilə 

istənilən məlumatı əldə etmək asanlaĢmıĢdır.  

Son illərdə respublikamızda da inkiĢafına diqqət yetirilən, prioritet sahə kimi 

qəbul edilən, məqsədli və çevik tədbirlər görülməsini zəruri edən əsas məqsədlərdən 

biri də sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢaf etdirilməsidir. Ġlk öncə bunu ölkəmizdə 

intellektual potensialın mövcudluğu zəruri edir. Azərbaycanda kiçik və orta sahib-

karlıq fəaliyyət sahəsi ilə bağlı olaraq dövlət dəstəyi mahiyyəti daĢıyan ilk proqram 

1993-1995, ikincisi isə 1997-2000-ci illəri əhatə etmiĢdir. Hökumətin üçüncü proqramı 

isə 2002-2005-ci illərdə qəbul edilmiĢdir. Üçüncü proqramda hədəf sahibkarlıq fəaliy-

yətinin tənzimlənməsi sisteminin təkmilləĢdirilməsi, KOS-un insan resursunun inki-

Ģafı, texniki, maliyyə köməyi mexanizmlərinin dərinləĢdirilməsi, sahibkarlığın hüquqi 

təminatının gücləndirilməsi və regionlarda sahibkarlığın inkiĢafına əlveriĢli Ģəraitin 

yaradılması əsasında KOS-un inkiĢafını təmin etməkdir [2].  

Qeyd etmək olar ki, yalnız kiçik sahibkarlıq üçün dövlət dəstəyi haqqında qanun 
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1999-cu ildə qəbul edilmiĢ özündə; kadr hazırlığı, informasiya dəstəyi və s. əks etdir-

miĢdir. Bundan baĢqa sahibkarlıq fəaliyyəti üçün ən məqsədyönlü təsirə malik olan 

stimullaĢdırıcı tədbirlər 2015-ci ildə tətbiq olunmaya baĢladı. Belə ki, həmin tədbir-

lərə; iki il müddətinə vergidən azad edilməsi, rüsumların azaldılması, güzəĢtli kredit-

lərin və subsidiyaların verilməsi, ölkə daxilində və ya xaricdə sərgi və yarmarkaların 

keçirilməsi, bazar araĢdırmasında dövlət dəstəyi və s. daxildir. Görülən stimul tədbir-

ləri qısa müddət ərzində 2017-2018-ci ildə öz müsbət göstərici ilə nəticələnmiĢ və 

statistik məlumatlarda öz əksini tapmıĢıdır. Həmin illər üçün sahibkarlıq fəaliyyətinə 

göstərilən dəstək sayəsində əvvəlki illərə nisbətən istehsal artmıĢ, ixrac imkan-ları 

geniĢlənmiĢdir. Hökumətin sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢafı üçün yaratdığı vacib 

tədbirlərdən biri də ―Sahibkarlara Kömək Milli Fondu‖nun yaradılmasıdır. Bu fondun 

əsas mexanizmi sahibkarlığın inkiĢafına, ümumiyyətlə görülən iĢin səmərəli təĢkil 

olunmasından ibarətdir. Son illərdə respublikamızda həyata keçirilən dövlət mülkiy-

yətinin özəlləĢdirilməsi prosesləri sahibkarlıq fəaliyyətinə daha geniĢ imkanlar açır. 

Mülkiyyət obyektlərinin paytaxtla yanaĢı bölgələrdə də özəlləĢdirilməyə çıxarılması 

regionlarda sahibkarlığın inkiĢafı ilə yanaĢı həmçinin məĢğulluğun da təmin edilməsi 

üçün əhəmiyyətlidir. Artıq demək olar ki, ölkə iqtisadiyyatının 85% dən çox hissəsi 

özəl sektorun payına düĢür. Son illər üçün kiçik və orta sahibkarlığın əsas makro-

iqtisadi göstəricilərini aĢağıdakı cədvəldə göstərmək olar: 

Cədvəl 1. 

Kiçik və orta sahibkarlığın əsas makro-iqtisadi göstəriciləri. 
 

Göstəricilər 

2016 2017 

Cəmi 
o cümlədən 

Cəmi 
o cümlədən 

Kiçik Orta Kiçik Orta 

YaradılmıĢ əlavə dəyər*, milyon manat 3587,2 2928,0 659,2 3807,6 3051,9 755,7 

ĠĢçilərin sayı, min nəfər 281,0 100,9 180,1 290,1 101,9 188,2 

Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 338,6 322,2 349,1 352,8 331,5 365,9 

Əsas kapitala investisiyalar, milyon 

manat 
2830,2 1828,6 1001,6 3298,6 2064,8 1233,8 

Məhsul buraxlıĢı, milyon manat 5831,2 4666,1 1165,1 6269,6 4884,7 1384,9 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

 

Cədvələ əsasən qeyd etmək olar ki, iĢçilərin say etibarı ilə orta sahibkarlıqdan 

çox olması normal  bir haldır, çünki, fəaliyyət etibarı ilə orta biznes daha geniĢdir. 

Kiçik sahibkarlıq sahəsində iki illə müqayisədə görmək olar ki, fəaliyyət sferasında 

artım müĢahidə olunmuĢdur. Bu isə təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi son illərdə sahib-

karlıq sahəsində yerinə yetirilən əsaslı tədbirlərin nəticəsidir. Statistik məlumatlar 

həmin fəaliyyət sahəsində potensialın və perspektivliyin mövcudluğunun bir daha 

sübutudur. Ümumiyyətlə iqtisadi fəaliyyət növlərində kiçik sahibkarlığın payı kənd 

təsərrüfatı sahəsi, sənaye, ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, turistlərin yerləĢdiril-

məsi və ictimai iaĢə, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı və s. sahələrdə orta sahibkarlığa 

nisbətən daha çoxdur.  

Respublikanın sahibkarlıq sahəsinin xarici ölkələrin sahibkarlıq sahəsi ilə müqa-

yisəsindən aydın olur ki, ölkəmizin faiz göstəricisi aĢağı səviyyədədir. Misal üçün, 



596 
 

yerli sahibkarlığın məĢğulluq və ÜDM-dəki payı 5-8% olduğu təqdirdə Gürcüstan, 

Türkiyə kimi ölkələrdə 40%-dən yuxarı təĢkil edir. Bundan da belə nəticəyə gəlmək 

olar ki, ölkəmizdə bu fəaliyyət sahəsi yeni bir sahə olaraq inkiĢaf edir.  

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, ixracda kənd təsərrüfatı məhsullarının xüsusi 

çəkiyə malik olması məhz regionlarda özəlləĢdirilən dövlət mülkiyyətlərinin böyük 

rolu vardır. Doğrudur, ixracda ilk sıralarda yer tutan və  gəlir gətirən qeyri-neft məh-

sulları mövcud olsa da lakin problemli tərəfləri də mövcuddur. Misal üçün ixracda 

kənd təsərrüfatı məhsullarının yer tutulması müsbət olsa da, həmi məhsulların xammal 

Ģəklində ixracı bir qədər də problemli məsələdir. Halbuki, yerli xammalın hazır məhsul 

formasında ixrac olunması daha geniĢ iqtisadi inkiĢaf üçün zəmin yaradır. Buradan 

daha bir məsələ aydın olur ki, xammal ixracı üçün xarici bazar tapmaq o qədər də çətin 

deyil və bu səbəbdən həmin xammalın hazır məhsul formasında ixracı gələcəkdə xarici 

bazar tapmaqda problem yaĢaya bilər. Bu səbəbdən deyilənlərin hərtərəfli analizi 

düzgün qiymətləndirilməlidir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢafına təsir edəcək digər 

bir məsələ ölkə daxilində öz kiçik biznesi ilə istər küçələrdə, istərsə də bazar mühitin-

də məĢğul olan insanların biznes sahəsi ilə maarifləndirilməsi, ilkin biliklərin və bu iĢə 

həvəsləndirilməsinin vacibliyidir. Hətta, belə demək olar ki, dövlət sahibkarlıq bizne-

sinə məhz o səviyyədən baĢlamalıdır. Bundan baĢqa digər vacib məsələ ölkədə sahib-

karlıqla bağlı stimul tədbirlərinin sahibkarlara tam Ģəkildə çatdırılmamasıdır. Çünki, 

bir çox sahibkarın onlarla bağlı dövlət tədbirlərindən xəbərləri olmur, səbəb hər hansı 

bir məsələ ola bilər. Belə ki, sahibkarın internet resurslarına girməyib və həmin məlu-

matları görməyə bilər. Bunlar müasir Ģəraitdə mövcud problemdir. Həmçinin bir prob-

lemli məsələ də var ki, dövlətin sahibkar üçün verdiyi sərbəstliyi sahibkarlar tam sürət-

də faydalana bilmir. Səbəb kimi bir qrup inhisarların hələ də mövcudluğudur. Həlli 

yolu isə inhisarçı fəaliyyətinin bir baĢa dövlətin nəzarətində olmasından, onlara qarĢı 

tədbirlərin aparılmasındadır. 
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LAYĠHƏLƏRĠNĠN ROLU 

 

Gömrük xidməti ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin keĢiyində duran və nəticə eti-

barilə onun suverenliyinin qorunmasında fəal iĢtirak edən etibarlı qüvvədir. Ġqtisadi 

inkiĢafın dərinləĢməsi, daxili bazarın yad təsirlərdən qorunması, beynəlxalq iqtisadi və 

ticarət əlaqələrinin geniĢləndirilməsi, eləcədə dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin forma-

https://www.amerikaninsesi.org/a/konfrans/1794634.html
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http://cesd.az/new/?p=4664&lang=az
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laĢmasında gömrük xidmətinin rolu böyükdür [1 səh.3]. 

Respublikamızda xarici ticarət əlaqələrinin təkmilləĢdirilməsi, ticarətin müasir 

standartlara cavab verməsi, büdcə daxilolmalarının artırılması və xarici ticarət əlaqələ-

rinin daha da güclənməsi məqsədilə Dövlət Gömrük Komitəsində daima yeni inno-

vativ layihələr həyata keçirilir və bu layihələrin tətbiqi üçün praktik tədbirlər görülür. 

Bu istiqamətdə beĢ mühüm layihəni ön plana çıxarmaq olar: 

- Vahid AvtomatlaĢdırılmıĢ Ġdarəetmə Sistemi(VAĠS); 

- "Bir Pəncərə" prinsipi; 

- Sərhəd buraxılıĢ vaxtının ölçülməsi; 

- YaĢıl Dəhliz" buraxılıĢ sistemi; 

- E-Learning. 

Vahid AvtomatlaĢdırılmıĢ Ġdarəetmə Sistemi layihəsi. Dövlət Gömrük Komitəsi 

2009-cu ildən etibarən Ġnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları(ĠKT) sahəsində 

yeni bir mərhələyə keçərək, önəmli bir layihənin tətbiqinə baĢladı. Vahid AvtomatlaĢ-

dırılmıĢ Ġdarəetmə Sistemi Azərbaycan Respublikası dövlət sərhəd buraxılıĢ məntəqə-

lərinin gömrük rəsmiləĢdirilməsi mərkəzlərində gömrük prosedurlarının avtomatlaĢ-

dırılması və elektron gömrük xidmətinin təĢkil edilməsi üçün hazırlanan və istifadə 

olunan idarəetmə sistemidir. VAĠS bütün gömrük iĢi prosedurlarını əhatə etməklə 

yanaĢı sərhəd gömrük buraxılıĢ məntəqələrində müvafiq icazə sənədləri ilə təmin edən 

digər dövlət təĢkilatlarında və daxili gömrük orqanlarında inteqrasiyanı təmin edən bir 

sistemdir. Bununla belə sistem yeni qurulan zaman bəzi problemlər özünü büruzə 

verirdi. Belə ki, mal və nəqliyyat vasitələri qeydiyyata alınan zaman gömrük əmək-

daĢlarının məlumatların sistemə yanlıĢ daxil etməsi halları baĢ verirdi. Bu da öz növ-

bəsində vətəndaĢların qeydiyyat zamanı vaxt itirməsinə, rəsmiləĢmənin yanlıĢ mə-

lumatlar əsasında aparılmasına və idxal-ixrac statistikasının yanlıĢ hesablanmasına 

səbəb olurdu. Bu halların qarĢısının alınması məqsədilə və son yeniliklərlə bağlı semi-

nar-müĢavirələr həyata keçirilərək, gömrük əməkdaĢları arasında maarifləndirilmə 

iĢləri aparılır.   

"Bir Pəncərə" prinsipi layihəsi. Azərbaycan Respublikası prezidenti cənab Ġlham 

Əliyev tərəfindən 11 noyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası dövlət sərhəd 

buraxılıĢ məntəqələrindən malların və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsi zamanı vaxt 

itkisinin qarĢısını almaq, nəzarət tədbirlərini gücləndirmək, yoxlama aparılan zaman 

yaranan süni maneələri aradan qaldırmaq, idxal-ixrac əməliyyatlarını müasir tələblərə 

uyğunlaĢdırmaq və sahibkarların ixrac əməliyyatlarına həvəsləndirmək məqsədilə mü-

hüm bir layihəyə imza atıldı. Ġmzalanan 12 nömrəli fərmana əsasən layihənin tətbiq 

olunması üçün praktik tədbirlər həyata keçirilməyə baĢladı. 18 noyabr 2008-ci il 

tarixində gömrük məntəqələrinin fərmanın tələblərinə uyğunlaĢdırılması məqsədilə 

Dövlət Gömrük Komitəsində xüsusi komissiya yaradıldı. Komissiyanın icra etməli 

olduğu əsas öhdəliklərə qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Bir Pəncərə" prinsi-

pinə uyğunlaĢdırılması, yoxlama və nəzarət zamanı istifadə olunan avadanlıqların, 

texniki və digər vasitələrin təkmilləĢdirilməsi, beynəlxalq avtomobil daĢımalarını hə-

yata keçirən nəqliyyat vasitələrinə tez bir zamanda "Ġcazə" sənədlərinin verilməsi 

məsələləri aid edilirdi. Bundan əlavə layihə çərçivəsində gömrük əməkdaĢları ilə Azər-

baycan Respublikası Səhiyyə və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında qarĢılıqlı 

informasiya mübadiləsini təmin etmək üçün lokal Ģəbəkə yaradıldı. Layihə 2009-cu il 
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yanvarın 1-dən bütün gömrük məntəqələrində fəaliyyətə  baĢladı.  

Bütün bu tədbirlərin davamı olaraq DGK-nın sədri tərəfindən 04 iyun 2009-cu il 

tarixində "Bir Pəncərə- AĠS" layihəsinin hazırlanması və tətbiq olunması üçün əmr 

imzalandı. Layihənin əsas məqsədi mal və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanması və rəs-

miləĢdirilməsi zamanı informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə et-

məklə, elektron rəsmiləĢdirmə və nəzarət avtomatlaĢdırılmıĢ idarəetmə sisteminin 

yaradılmasından ibarət idi. Layihə iki mərhələdə icra olundu. Birinci mərhələdə "Bir 

Pəncərə-AĠS" avtonəqliyyat, dəmir yolu, hava və dəniz sərhəd keçid məntəqələrində 

icra olundu. AvtomatlaĢdırılmıĢ qeydiyyat sisteminin tətbiqinin pilot variantı uğurla 

icra olunduğu üçün layihənin istifadəsinin geniĢləndirilməsi məqsədilə ikinci 

mərhələyə baĢlanıldı. 12 avqust 2009-cu il tarixində imzalanan əmrə əsasən DGK-nın 

bütün gömrük idarələrində mal və nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı zamanı "Bir 

Pəncərə-AĠS" sistemi istifadə edilməyə baĢlanıldı. Həmçinin, əvvəllər qeydiyyat apar-

maq üçün istifadə edilən qeydiyyat, nəzarət, hesabat və digər sənədlərin kağız formada 

deyil,  elektron formatda hazırlanması üçün tədbirlər uğurla həyata keçirildi.  

"Sərhəd buraxılıĢ vaxtının ölçülməsi" layihəsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Gömrük Komitəsi mal və nəqliyyat vasitələrinin sərhəddən keçirilməsi zamanı ümumi 

biznes prosesdə baĢ verən mövcud problemləri aĢkarlamaq və qarĢısını almaq məqsə-

dilə TRS layihəsinin tətbiqinə baĢlamıĢdır. DGK Ümumdünya Gömrük TəĢkilatının 

"Malların buraxılıĢ vaxtının ölçülməsi üzrə Təlimat"ında təsbit olunmuĢ metodologiya 

əsasında Azərbaycan Respublikasının bütün gömrük sərhəd buraxılıĢ məntəqələrində 

"Sərhədkeçmə vaxtının ölçülməsi"(TRS) layihəsini tətbiq etmiĢdir. Layihənin məqsədi 

mal və nəqliyyat vasitələrinin sərhəddən keçidinə, buraxılıĢına və sərhəd keçidindən 

buraxılıĢına qədər keçən vaxtları müəyyən etmək, toplanan statistik məlumatların təh-

lilini aparmaq və bunun əsasında mal və nəqliyyat vasitələrinin sərhəd keçidinin və 

gömrük rəsmiləĢdirilməsi prosesinin daha keyfiyyətli idarə olunmasını təmin etmək-  

dir [4]. 

"YaĢıl Dəhliz" buraxılıĢ sistemi layihəsi. Mal və nəqliyyat vasitələrinin dövlət 

sərhəd buraxılıĢ məntəqələrindən keçirilməsi zamanı gömrük prosedurlarının çevik-

liyini və Ģəffaflığını artırmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərə-

findən 21 may 2016-cı il tarixində fərman imzalandı. Bu fərman dövlət sərhəd bura-

xılıĢ məntəqələrində "YaĢıl Dəhliz və digər buraxılıĢ sistemləri"nin tətbiqi layihəsi ilə 

bağlı idi. Layihədə əsas məqsəd gömrük rəsmiləĢdirilməsinin daha çevik və Ģəffaf 

həyata keçirilməsi və məmur-sahibkar münasibətlərinin müasir idarəçilik prinsipləri 

əsasında inkiĢaf etdirilməsi, o cümlədən risk qiymətləndirilməsinin nəticələri əsasında, 

elektron sistemin imkanlarından istifadə etməklə, yarana biləcək təhlükənin səviyyə-

sinin əvvəlcədən müəyyən edilməsi, gömrük nəzarətinin formalarının idxal-ixrac pro-

sedurları üzrə tətbiqinin daha da optimallaĢdırılmasından ibarətdir [3]. 

VətəndaĢların və sahibkarların "YaĢıl dəhliz" buraxılıĢ sistemindən yararlanması 

üçün malları və nəqliyyat vasitələrini gömrük sərhəd buraxılıĢ məntəqələrinə gətirməz-

dən öncə gömrük sisteminə elektron formada qısa idxal bəyannaməsini göndərməsi 

tələb olunur. Qısa idxal bəyannaməsi sistemə daxil edildikdən sonra avtomatik olaraq 

qeydiyyat aparılır və qısa müddət ərzində idxalatçıya elektron bildiriĢ əsasında məlu-
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mat verilir. Bunun sayəsində idxalatçılar gömrük buraxılıĢ məntəqələrinə gələn zaman 

gömrük əməkdaĢlarını məlumatlandırmaqla və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuĢ qay-

dada qeydiyyat prosedurlarını aparmaqla mallarını və nəqliyyat vasitələrini gömrük 

ərazisinə daxil edə bilirlər. Bu zaman onların mallarına heç bir fiziki yoxlama tədbiri 

tətbiq olunmur. Lakin idxalatçıların mal və nəqliyyat vasitələrini "YaĢıl Dəhliz" bura-

xılıĢ sistemindən keçirilməsi zamanı dövlətin iqtisadi maraqlarına və təhlükəsizliyinə 

hər hansı bir ziyan vurulması haqqında gömrük orqanlarına məlumat verilərsə və ya 

gömrük əməkdaĢlarında əsaslı Ģübhə yaranarsa həmin mal və nəqliyyat vasitələri 

üzərində fiziki yoxlama tədbirləri həyata  keçirilə bilər. Gömrük buraxılıĢ məntəqə-

lərində bu layihənin tətbiqi sayəsində idxal-ixrac əməliyyatları sadələĢdirilərək tranzit 

yüklərin daĢınmasının sürətlənməsinə və ümumilikdə ticarətin inkiĢafına səbəb oldu. 

Hal-hazırda 50-dən çox Ģirkət və 25 xarici iqtisadi fəaliyyət iĢtirakçısı bu layihənin 

imkanlarından yararlanır. Həmçinin biznes nümayəndələri "Azexport" portalı və 

"Asan xidmət" "H" pəncərəsi vasitəsilə də gömrük xidmətlərindən yararlanırlar.  

"Qırmızı dəhliz" buraxılıĢ sistemində də qısa idxal bəyannaməsi əvvəlcədən elek-

tron formada təqdim edilir. Burada risk qiymətləndirməsinin tələblərinə uyğun olaraq 

sənədlər və məlumatlar yoxlanıldıqdan sonra mal və nəqliyyat vasitələri ilə yanaĢı 

tələb olunan halda Ģəxslərin fiziki olaraq yoxlanması halları da aparılır. 

"E-learning" layihəsi. Bu layihə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komi-

təsinin əməkdaĢları üçün nəzərdə tutulan lokal və uzaq məsafədən həyata keçirilən 

elektron təhsil sistemidir. Bu layihədən yararlanmaq üçün gömrük əməkdaĢları 

Ümumdünya Gömrük TəĢkilatının dəstəyi ilə hazırlanmıĢ DGK-nın elektron tədris 

platforması "Basic Customs Course of e-learning Click system" kursları üzrə qeydiy-

yatdan keçməlidirlər. Bu layihənin əsas məqsədi gömrük əməkdaĢlarının elektron təh-

sil imkanlarından yararlanmasını təmin etməklə gömrük xidmətinin potensialını güc-

ləndirməkdir [4]. 

Azərbaycan Respublikası bu layihələrin tətbiqi nəticəsində bütün sərhəd keçid 

məntəqələrində texnoloji yeniliklərin iĢ prinsipinə tətbiq edildiyi yeganə region ölkə-

sinə çevrildi. Artıq bütün keçid məntəqələrində və Azərbaycan-Gürcüstan, Azərbay-

can-Rusiya dəmiryolların da nəqliyyat vasitələrinin skan edilməsi üçün qurğular quraĢ-

dırılmıĢdır. Bu skanerlər həm idxal, həm də ixrac prosesində istifadə edilir. Bu layi-

hələrin daima təkmilləĢdirilməsi istiqamətində iĢlər aparılır və müxtəlif layihələr icra 

olunur. 

Elektron növbə sistemi layihəsi. Elektron növbə sistemi əksər Avropa dövlət-

lərində tətbiq edilən önəmli bir layihədir. Hazırda bu sistem DGK və Dövlət Sərhəd 

Xidmətinin birgə layihəsi kimi Azərbaycan Respublikasında layihələndirmə mərhələ-

sindədir. Bu layihənin üstünlüyü Ģəxslərin növbə gözləməməsidir. Belə ki, Ģəxslər 

əvvəlcə evində növbə götürməklə gözləyirlər. Daha sonra bu Ģəxslər sərhəddə dəvət 

olunur və götürülmüĢ növbə sayəsində sərhəddən keçirlər. 

Elektron gömrük sistemi layihəsi. Hal-hazırda DGK vətəndaĢlara 13 elektron 

gömrük xidmətinin imkanlarından yararlanmağı təklif edir. Elektron imzanın ikitərəfli 

əməkdaĢlıqlarda tanınması layihəsi üzərində iĢlər davam etdirilir. Bu layihənin reallaĢ-

ması gələcəkdə biznes imkanlarının geniĢlənməsinə Ģərait yaradacaqdır. Həmçinin 
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"Azexport", tranzit nəzarət sistemi "STS", "elektron TĠR" layihələri də sınaq mərhələ-

sindədirlər. Bu layihələrin tətbiq edilməsi nəticəsində kağız kabinetlər tamamilə yığıĢ-

dırılacaq və elektron xidmət bütövlükdə sistemi əhatə edəcək.  

"Mobil Gömrük" layihəsi. Bu layihə hazırda nəzarət və gömrük rəsmiləĢdirilmə-

sinin müəyyən pillələrində istifadə olunur. Lakin bu layihə hazırda təkmilləĢmə mər-

hələsindədir. Layihənin əsas məqsədi operativ Ģəkildə sahibkarlara lazımi məlumatları 

sms vasitəsilə çatdırmaqdır. Bu zaman sahibkarlar gömrük orqanına gəlmədən bəyan-

namənin taleyi haqqında məlumat alacaq və deklarasiyanı icra edən inspektorla əlaqə 

saxlaya biləcək. Bu imkanlardan yararlanmaq üçün xüsusi prosedur və ya əlavə ödəniĢ 

tələb olunmur. Gömrük reyestrində qeydiyyatı olan hər bir sahibkarın mobil telefo-

nuna avtomatik olaraq sms göndərilir. 

"Bir inspektor - bir nəqliyyat vasitəsi" layihəsi. Dövlət Gömrük Komitəsi "Bir 

Pəncərə" sistemini təkmilləĢdirmək və keçid müddətinin azaldılmasını təmin etmək 

məqsədilə QoĢa Təpə gömrük postunda önəmli bir layihənin tətbiqinə baĢlayıb. Bu 

pilot layihənin əsas məqsədi bir neçə gömrük əməkdaĢının öz sahələri üzrə bir vətən-

daĢa xidmət göstərməsinin yerinə, bir əməkdaĢın bir vətəndaĢa müxtəlif sahələr üzrə 

xidmət göstərməsindən ibarətdir. Belə olan təqdirdə bir vətəndaĢın "bir pəncərə" siste-

mindən keçməsi üçün 5 dəqiqə vaxt tələb olunur. 

"Onlayn vahid ixrac ərizəsi" layihəsi. Bu layihənin tətbiqi nəticəsində ixracat-

çılara bir çox imkanlar yaradılır. Ġndi ixracatçılar məhsullarını cəmi bir düyməni sıx-

maqla ixrac edə bilər. Artıq sənədlər toplamağa, bunun üçün fərqli ünvanlara müraciət 

etməyə gərək qalmadı. Ġxraca lazımlı bütün sənədlər bir elektron ünvanda birləĢdirildi. 

Onlayn vahid ixrac ərizəsi vasitəsilə məiĢət, qida təhlükəsizliyi, baytarlıq, fitosanitar, 

sərbəst satıĢ sertifikatlarını bir ünvanda doldurmaq mümkündür. Bundan əlavə ixra-

catçılara bütün ödəniĢləri etmək üçün elektron pul kisəsi də təqdim edilir. Sistem 

elektron gömrük bəyannaməsinin doldurulması, ixrac təĢviqi məbləğinin alınmasını da 

özündə birləĢdirir. Onlayn vahid ixrac ərizəsi məntiqə əsaslanaraq fəaliyyət göstərir. 

Yəni, ixrac etmək istədiyiniz məhsul və ölkəyə görə lazımlı sənədlər barədə məlu-

matlar avtomatik olaraq verilir. Beləliklə onlayn vahid ixrac ərizəsi ixracatçılara daha 

tez, maneəsiz və asan Ģəkildə ixrac əməliyyatlarını yerinə yetirməyə imkan verir. Bu 

layihələrin tətbiq edilməsi nəticəsində sahibkarlara beynəlxalq səviyyədə rəqabət 

aparmaq imkanları verilmiĢdir. 
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HEYDƏR ƏLĠYEV ADINA BAKI DƏRĠN ÖZÜLLƏR ZAVODUNUN TARĠXĠ, 

ZAVODDA HASĠLAT TEXNOLOGĠYALARININ MÖVCUD VƏZĠYYƏTĠ VƏ 

HASĠLAT TEXNOLOGĠYALARININ ĠġLƏNMƏSĠNDƏ BEYNƏLXALQ  

TƏCRÜBƏLƏRDƏN ĠSTĠFADƏ 

 

―Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi Heydər Əliyev ölkəni hər 

bir cəhətdən inkiĢaf etdirdi. Çox məmnunam  ki, bu gün Dərin Özüllər Zavodu çox 

uğurla fəaliyyət göstərir. Mən çox sevincliyəm ki, zavodda aparılan iĢlər bu gün dünya 

standartlarına uyğundur. Burada inĢa edilən, tikilən, hazırlanan qurğular çox yüksək 

səviyyədə istifadəyə verilir, bu da bunu göstərir ki, zavodun çox peĢəkar kollektivi var. 

Çox məmnunam ki, bu peĢəkar kollektiv ölkəmizə çox ləyaqətlə xidmət edir, böyük 

iĢlər görür.‖ 2004-cü ildə Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodunda 

ümummilli liderin abidəsinin açılıĢı zamanı dövlət baĢçısı Ġlham Əliyev müəssisənin 

fəaliyyətini yüksək dəyərləndirdi. Bu da təkrarən onu göstərdi ki, BDÖZ-ün ölkədə 

yeni neft-qaz strategiyasının həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Neft ġirkətinin ən mühüm struktur bölmələrindən biri kimi böyük rolu var. 

Hələ ötən əsrdə həyata keçirilən geoloji-kəĢfiyyat fəaliyyətləri Xəzərdə dəniz 

suyun dərinliyi 200 metrdən çox olan digər hissələrində böyük neft ehtiyatlarının 

olduğunu göstərirdi. Bu dərinliklərin öyrənilməsi və mənimsənilməsi stasionar dəniz 

özülləri üçün dayaq hissələri istehsal edən zavodun tikintisinin zəruri olduğunu 

göstərmiĢdir. Məhz elə bu səbəbdən ümummilli lider Heydər Əliyevin təĢəbbüsü nəti-

cəsi olaraq, 1978-ci ildə BDÖZ-ün tikintisinə baĢlanıldı. Heydər Əliyevin qayğısının 

nəticəsi olaraq, zavodun istehsal gücünün birinci növbəsi qısa müddətdə iĢə baĢladı. 

Bununla birlikdə, müəssisənin infrastrukturu yaradıldı, Bakı Ģəhərinin Sahil qəsəbə-

sində təzə sosial-kommunal-məiĢət binaları, uĢaq bağçaları, yaĢayıĢ binaları, məktəblər 

və baĢqa bu kimi obyektlər tikildi [2]. 

Qeyd edək ki, BDÖZ son 30 ildə ölkəmizin neft sənayesinin inkiĢafında xüsusi 

rol oynayıb. BDÖZ fəaliyyətə baĢladığı vaxtdan Ģöhrət qazanıb, ―Əsrin müqaviləsi‖nə 

öz töhfələrini verib. 2004-cü ildə Bakı Dərin Özüllər Zavoduna ölkə Prezidenti Ġlham 

Əliyevin sərəncamı ilə ulu öndər Heydər Əliyevin adı verilmiĢdir. 

Hazırda Zavodun ümumi istehsalat sahəsi 316 (üç yüz on altı) hektardır. ―Əsrin-

müqaviləsi‖nin I, II və III fazasına uyğun olaraq çox böyük qurğuların hazırlanması və 

tikintisi 2 sahədə həyata keçirilib. Dayaq blokların tikinti iĢləri ―Bosġelf‖ Məhdud 

Məsuliyyətli ġirkəti, üst hissələrinin hazırlanması iĢləri isə ―McDermott International, 

Inc‖  Ģirkəti ilə Zavodun müĢtərək fəaliyyəti nəticəsində həyata keçirilib. 

Xarici mütəxəssislərlə birgə uzun illər BDÖZ-də təcrübə qazanmıĢ, yüksək 

peĢəkarlığa malik qaynaqçıların, quraĢdırıcıların qüvvəsi ilə hər birinin çəkisi 14 (on 

dörd) min ton təĢkil edən ―Mərkəzi Azəri‖ və ―Qərbi Azəri‖, bundan baĢqa 17 (on 

yeddi) min tonluq ―ġərqi Azəri‖ blokları, və bunlara müvafiq üst tikililəri vaxtında və 

yüksək keyfiyyətlə quraĢdırılaraq istismara verilib. ―Dərinsulu-GünəĢli‖ qazma, 

yaĢayıĢ və  texniki təchizat platformasının 15656 (on beĢ min altı yüz əlli altı) ton 
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ağırlığında olan üst modulları və 14500 (on dörd min beĢ yüz) ton  ağırlığı, 190 metr 

isə hündürlüyü olan dayaq bloku da Dərin Özüllər Zavodunda hazırlanaraq dənizə 

göndərilib. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft ġirkətinin sifariĢi ilə 2008-ci ildə Bakı 

Dərin Özüllər Zavodunda bir çox iĢlər görülüb. Buna misal olaraq, ―Bulla Dəniz‖ 

yatağında 29 nömrəli SDP-nin tikintisində 307,4 (üç yüz yeddi) ton metalkonstruksiya, 

―Neft DaĢları‖ yatağında 2387 saylı, 2415 saylı və 2521 saylı SDP-lərin tikintisində 

1221,5 (bir min iki yüz iyirmi bir tam, onda beĢ) ton metalkonstruksiya, ―ġimal 

qırıĢığı‖ yatağında isə 1100 nömrəli SDP-nin tikintisində 711,7 (yeddi yüz on bir tam, 

onda yeddi) ton metalkonstruksiya hazırlanıb. 

2008-ci ildə ―Neftqaztikinti‖ trestinin sifariĢi ilə isə 4486,0 (dörd min dörd yüz 

səksən altı) ton müxtəlif diametrlərə sahib borular, 2000 (iki min) kubmetr həcmində 3 

(üç) ədəd çən və s. hazırlanıb. 

―Azneft‖ Ġstehsalat Birliyinin sifariĢinə əsasən ötən illərdə də həcmi 50 (əlli) 

kubmetrə qədər, 173,2 (yüz yetmiĢ üç tam onda iki) ton, 32,2 (otuz iki tam onda iki) 

ton miqdarında 3 (üç) ədəd 160 (yüz altmıĢ) və 100 (yüz) kubmetrlik çən, 88 (səksən 

səkkiz) ton cüt çökdürücü, 39,6 (otuz doqquz tam onda altı) ton paya hazırlanaraq 

təhvil verilmiĢdir. 

Ümumilikdə zavod üzrə 2006-cı il ərzində 4130,8 ton, 2007-ci il ərzində 14679,7 

ton, 2008-ci il ərzində isə 17116,9 ton metalkonstruksiya istehsal olunmuĢdur. 

Müəssisədə istehsalın, görülmüĢ iĢ və göstərilmiĢ xidmətlərin həcmi 2008-ci ildə 

57,9 mlyn. manat həcmində yerinə yetirilib halbuki bu məbləğ 46,7 mlyn. Manat 

olaraq proqnozlaĢdırılmıĢdı. 

Bakı Dərin Özüllər Zavodu həmçinin böyük kadr potensialına sahibdir. Zavodda 

uzun illərin gətirdiyi zəngin təcrübəni qazanmıĢ yüzlərlə mühəndis-texniki iĢçilər və 

fəhlələr dünya standartlarına uyğun səviyyədə çalıĢır. Zavodda iĢçilərin ortalama sayı 

2008-ci il göstəricisinə əsasən 1944 (min doqquz yüz qırx dörd) nəfər olub. Zavod 

üzrə bir nəfər iĢçinin orta aylıq əmək haqqı isə 2008-ci il göstəricilərinə əsasən 637 

(altı yüz otuz yeddi) manat olub. 

Qeyd edək ki, ötən il BDÖZ-nun 30 illik yubileyi ərəfəsində ―Ümid‖ qaz-

kondensat yatağı üçün 2 ədəd yeni dayaq-bloku hazırlanıb. 2300 ton çəkiyə və 68 metr 

hündürlüyə malik 1-ci blok inĢa edilib və təhvil verilib. 68 metr hündürlüyə və 1900 

ton çəkiyə malik 2-ci blok da Bakı Dərin Özüllər Zavodunda inĢa edilərək dənizə yola 

salınıb [7]. 

BDÖZ-də istehsalat prosesinin idarə olunmasında müxtəlif sahələri əhatə edən 

köklü dəyiĢikliklər də aparılıb. Müəssisə bu gün tələb olunan müasir standartlara cavab 

verən zəruri texniki təchizata malikdir. Ġstehsalat prosesində 650 (altı yüz əlli) tonadək 

yük qaldıra bilən tırtıllı kranlardan və 90 (doxsan) tonadək yük qaldıra bilən körpülü 

kranlardan, 90 (doxsan) mm-dək qalınlığı olan metal vərəqələri əyə bilən vərdənə-

lərdən (valslar), qum ilə təmizləmə aparatlarından, metalqırma ilə təmizləmə kamera-

sından,  qazla yarımavtomat qaynaq xətlərindən və flyus qatı altında avtomatik qay-

naq, əllə istifadə olunan qövs qaynağından, maqnit tozu ilə və ultrasəs nəzarət cihaz-

larından, metalın texniki üsul ilə kəsilməsi xətlərindən istifadə olunur. 

BDÖZ-də fəaliyyət göstərən elektrod istehsalı sexi illik 2000 tona qədər əla 

keyfiyyətli qaynaq elektrodları istehsal etmək gücünə malikdir. Hazırda sexdə müasir 
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standartlara uyğun  QE 43. 01 markalı E 6013 tipli və QE 51.01 markalı E 7018 tipli 

qaynaq elektrodları istehsal olunur. Həmçinin, zavodda il ərzində 3(üç) milyon 

kubmetr oksigen istehsal edə bilən oksigen sexi fəaliyyət göstərir. Bu da həm Bakı 

Dərin Özüllər Zavodunun, həm də Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft ġirkəti-

in  digər müəssisələrinin tələbatını artıqlaması ilə ödəyir. 

Bakı Dərin Özüllər Zavodu, Beynəlxalq SertifikatlaĢdırma Reyestri olan ĠQNET-

də qeydiyyata alınmıĢdır. Bu da ĠQNET-in əhatə etdiyi ölkələr ilə alqı-satqı və xid-

mət  əməliyyatlarının aparılması prosesini sadələĢdirməyə imkan verir. 
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TĠKĠNTĠ SEKTORUNDA SAHĠBKARLIQ FƏALĠYYƏTĠ VƏ ONUN 

TƏġKĠLATĠ-HÜQUQĠ ƏSASLARI 

 

Sahibkarlıq Ģəxsi gəlir və ya mənfəət əldə etmək məqsədi ilə öz riski və əmlak 

məsuliyyəti ilə həyata keçirilən təĢəbbüskar fəaliyyət olsa da, yalnız Ģəxsi məsələ 

deyil, demək olar ki, daha çox ictimai məsələdir. Sahibkarlıq fəaliyyəti üç mühüm 

iqtisadi azadlıqla - sahibkarlıq azadlığı, bazar azadlığı, qarĢılıqlı təsərrüfat azadlığı ilə 

birbaĢa bağlıdır. Bu azadlıqlar (müstəqillik) sahibkarlara iqtisadi resurslara malik ol-

maq və bu əsasda müəyyən məhsul istehsalını və xidmət göstərilməsini təĢkil etmək, 

kommersiya fəaliyyəti göstərmək, öz məhsulunu və xidmətini reallaĢdırmaq üçün ba-

zar seçmək, tərəfdaĢlar tapmaq və müqavilələr bağlamaq, maliyyə, kredit, investisiya 

əməliyyatları aparmaq, azad rəqabətə girmək imkanı verir. Deməli, sahibkarlıq cəmiy-

http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2013/noyabr/337594.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/%20qzt2009_637q.htm
http://www.elibrary.az/docs/qazet/%20qzt2009_637q.htm
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yətdən təcrid olunmuĢ Ģəkildə deyil, onun bütün tərəfləri ilə qarĢılıqlı əlaqədə və 

təsirdə fəaliyyət göstərirlər.  

Ġstənilən iqtisadi fəaliyyət dörd əsas tipə (məhsulun istehsalı, mübadiləsi, pay-

laĢdırılması və istehlak) aid edilir. Sahibkarlığı müvafiq istehsal tsiklinin birtipli faza-

lar ilə əlaqələndirməklə sahibkarlığın növlərini - istehsal, kommersiya, maliyyə, inno-

vasiya sahibkarlıqlarını fərqləndirirlər. 

Ġqtisadiyyatın həm dövlət , həm də özəl sektorunda sahibkarlıq fəaliyyəti həyata 

keçirilə bilər. Bu baxımdan sahibkarlığın iki əsas növünü ayırırlar: 

1) dövlət sahibkarlığı; 

2) xüsusi sahibkarlıq. 

 Dövlət sahibkarlığı dövlət subyektləri tərəfindən təsis edilmiĢ müəssisələrin 

iqtisadi fəallığının formasıdır. Həmin müəssisələrin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir 

ki, onlar öz öhdəliklərinə görə ancaq ixtiyarında olan mülkiyyətlə cavabdehlik daĢı-

yırlar.  

Xüsusi sahibkarlıq sahibkarın (muzdlu iĢçilərin cəlb olunmadığı halda) və ya 

müəssisənin (dövlət qeydiyyatından keçən və xüsusi və ya kollektiv mülkiyyətə əsas-

lanan) adından həyata keçirilən iqtisadi fəallığın formasıdır. 

 ―Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununda (15 

dekabr 1992-ci il) göstərilir: sahibkarlıq fəaliyyəti (sahibkarlıq) fiziki Ģəxslərin, onların 

birliklərinin, habelə hüquqi Ģəxslərin mənfəət və ya Ģəxsi gəlir əldə edilməsi məqsədilə 

özlərinin cavabdehliyi və əmlak məsuliyyəti ilə, yaxud digər hüquqi və ya fiziki Ģəxs-

lərin adından qanunvericilikdə qadağan edilməyən təsərrüfat fəaliyyətinin bütün növ-

ləri, o cümlədən məhsul istehsalı, satıĢı və xidmətlər göstərməsi formasında həyata 

keçirdikləri müstəqil təĢəbbüskarlıq fəaliyyətidir.  

 ―Sahibkarlıq fəaliyyəti‖ məfhumu məzmununa görə ―biznes fəaliyyəti‖ məfhu-

munun sinonimidir. Lakin biznes fəaliyyəti məfhumu daha geniĢdir və insan fəaliyyə-

tinin müxtəlif sahələrini əhatə edir.  

―Sahibkarlıq fəaliyyəti‖ vətəndaĢların gəlir əldə etmək məqsədi ilə müstəqil tə-

Ģəbbüskar təsərrüfat fəaliyyətidir . 

Biznes dedikdə, gəlir əldə etmək məqsədi ilə ayrı-ayrı Ģəxslərin, müəssisə və 

təĢkilatların məhsul istehsal etmək, hasil etmək, emal etmək, alqı-satqı, xidmətlər 

göstərmək və s. üzrə qanunla icazə verilmiĢ ixtiyari fəaliyyət növü baĢa düĢülür.  

Əgər hər hansı fərd, Ģəxs məhsul yetiĢdirir, məhsul istehsal edir və ya əmtəə alıb, 

Ģəxsi istehlakı və ya ehtiyacı üçün istifadə edirsə, o biznes adamı (biznesmen) deyil, 

sadəcə olaraq istehlakçıdır. Hətta əgər hər hansı bir Ģəxs öz xüsusi mülkiyyətini, məsə-

lən, istifadə etdiyi maĢını satırsa, bu da biznes deyil. Əgər hər hansı bir Ģəxs özünün 

istehlakı üçün lazım olandan çox məhsul istehsal edir (məhsul əldə edir), əmtəə alır və 

artıq hissəni digər əmtəə və xidmətlərə və ya pula dəyiĢdirirsə, satırsa, demək o, biz-

nesmendir, baĢqa sözlə, bizneslə məĢğul olur. 

Əgər iki və daha çox Ģəxs ümumi məqsəd üçün birgə fəaliyyət göstərirsə, onlar 

birlikdə təĢkilat (müəssisə) adlanırlar. Əgər onların məqsədi gəlir əldə etmək üçün 

məhsul istehsal etmək, xidmət göstərməkdirsə, onda onlar kommersiya təĢkilatı (biz-

nes-təĢkilat) adlanırlar.  
Aparılan tədqiqatlardan belə nəticə hasil etmək olar ki, sahibkarlıq fəaliyyəti 

özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə iqtisadi fəallığın xüsusi forması kimi qəbul oluna bilər. 
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Sahibkarlıq fəaliyyətini biznesin digər növlərindən fərqləndirən cəhətlər aĢağıda-
kılardır: 

1) yenilikçilik - yeni əmtəə istehsalı; mövcud əmtəəyə yeni xüsusiyyətlərin veril-
məsi; yeni istehsal texnologiyası; yeni texnika; idarəetmə və təĢkilin yeni metodları; 

satıĢın və satıĢdan sonrakı xidmətin yeni təĢkil formaları və s.;  
2) xüsusi motivasiya;  

3) sahibkarlıq fəaliyyətinin xarakterindən doğan xüsusi təĢkilatı-struktur cəhətlər.  
Bəzi ölkələrdə dövlət özü də zəruri hallarda müvafiq müəssisələrin, idarə və 

təĢkilatların simasında sahibkarlıq fəaliyyətinin subyektinə çevrilir. 
Qanuna müvafiq olaraq hər bir sahibkarlıq fəaliyyəti subyekti: 

- müəssisə təsis etmək, əldə etmək və ya yenidən dəyiĢdirmək yolu ilə, həmçinin 
müəssisənin mülkiyyət sahibi ilə müqavilə bağlayaraq sahibkarlıq fəaliyyətinə baĢla-

maq və onu aparmaq; bankda hesab açmaq, hər cür hesablaĢma, kredit və kassa əmə-
liyyatları yerinə yetirmək;  

- maliyyə vəsaitlərindən, intellektual mülkiyyət formalarından, vətəndaĢ və hüqu-
qi Ģəxslərin mülkiyyəti və ayrı-ayrı mülkiyyət hüquqlarından razılaĢma yolu ilə cəlb və 

istifadə etmək; 
- müstəqil vəsaitlərindən, intellektual mülkiyyət formalarından, vətəndaĢ və hü-

quqi Ģəxslərin mülkiyyəti və ayrı-ayrı mülkiyyət hüquqlarından razılaĢma yolu ilə cəlb 
və istifadə etmək;  

- müstəqil olaraq istehsal proqramı yaratmaq, məhsul üçün tədarükçü və isteh-
salçı seçmək, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində və müqavilədə təyin 

olunmuĢ hədlərdə bu məhsula qiymət qoymaq;  
- xarici iqtisadi fəaliyyətlə məĢğul olmaq, valyuta əməliyyatları aparmaq; 

- müəssisənin idarə olunmasına dair inzibati-sərəncamçılıq fəaliyyəti ilə məĢğul 
olmaq; 

- mövcud qanunvericiliyə və müəssisənin Nizamnaməsinə müvafiq olaraq müəs-
sisənin adından yaxud öz adından iĢçiləri iĢə götürmək və iĢdən çıxartmaq; 

 - Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, müqavilə və Nizamnaməyə uy-
ğun olaraq vergiləri və digər ödəniĢləri ödədikdən sonra qalan, sahibkarlıq fəaliyyə-

tindən əldə olunmuĢ gəliri (dividenti) müstəqil idarə etmək; 
- dövlətin sosial təminatı, səhiyyə və sosial siğorta sisteminin xidmətlərindən 

istifadə etmək; 
- sahibkarların ittifaqlarını, assosiasiyalarını və digər birliklərini yaratmaq;  

- məhkəmədə (arbitrajda) qanunun qoyduğu qaydada vətəndaĢların, hüquqi Ģəxs-
lərin, dövlət idarəetmə orqanlarının hərəkətlərinə qarĢı iddiaçı kimi çıxıĢ etmək hüquq-

larına malikdir. 
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HEYƏTĠN ĠDARƏ EDĠLMƏSĠNDƏ KADR HAZIRLIĞININ TƏġKĠLĠ 

ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Heyətin idarə olunması metodologiyası problemin həlli yollarını, həmçinin 

təĢkilatın məqsədlərini və vəzifələrini öyrənir. Ġnsan resurslarında idarə etmənin əsas 

məqsədi potensialı və yaradıcılıq imkanlarını maksimum dərəcədə yüksəltməkdir. 

Ümumi mənada insan resurslarında idarə etmənin aĢağıdakı kompleks məsələləri əhatə 

edir: 

1. Müəssisələr və Ģirkətlər üçün xüsusi strategiyalar; 

2. Əmək bazarında qiymətləndirilmə və məĢğulluq təhlili; 
3. Karyera planlaĢdırmaq və karyera inkiĢafı imkanları; 
4. Fəaliyyətin motivasiya sisteminin inkiĢafı; 
5. Əmək məhsuldarlığının idarə olunması; 
6. Əmək gəlirlərinin, istismarın və iĢ yerlərinin istifadəsinin tənzimlənməsi; 
7. Aktiv sosial siyasətin həyata keçirilməsi; 
8. Yaradıcılığı, o cümlədən texniki yaradıcılığı stimullaĢdırmaq; 
9. Əmək qabaqcıl metodlarının tətbiqi; 
10. Professional təlim heyəti; 

11. MünaqiĢələrin azaldılması və idarə olunması; 

12. Sosial və psixoloji mühit yaratmaq. 
Heyətin idarə edilməsi həmçinin ayrı-ayrı firma və Ģirkətlərin təĢkilatı strukturu 

və strateji məqsədləri ilə də üzvü Ģəkildə bağlıdır. Heyətin idarə edilməsi istehsal amil-

ləri, kadr planlaĢdırılması, Ģaquli və üfüqi idarəetmə, rəhbərlik məsələləri ilə əlaqədar-

dır. Ona görə də heyətin idarəedilməsi üzrə fəaliyyət obyektiv olaraq inteqrativ səciyyə 

daĢıyır. Beləliklə, heyətin idarəedilməsi firma və Ģirkətlərə rəhbərlik funksiyasının 

inteqrasiyası kimi təzahür edir və peĢəkar bir fəaliyyət səciyyəsinə malik olur [3. s. 

134-135]. 

Ġdarəetmə əsasən insan və iĢçi fəaliyyətinin koordinasiyası və təĢkilidir. Ġnsan 

resursları, insan münasibətləri, məĢğulluq, sosial inkiĢaf, əmək davranıĢı və əmək ba-

zarı əmək resurslarından istifadənin ən təsirli üsuludur. ĠĢçi heyəti istehsal, idarəetmə 

və lazım gəldikdə əsas heyət, menecerlər və mütəxəssislərdən ibarətdir. 

Əsas məsələlər iĢçilərin və kadr heyətinin idarə olunması ilə bağlıdır: çevik və 

səmərəli əməyin təĢkili; strateji funksiyaların və təĢkilatların əməliyyati; peĢə inkiĢafı; 

motivasiya üsullarının və metodların seçilməsi; idarəetmə konsepsiyasının təkmilləĢ-

dirilməsi; kadr keyfiyyəti və məhsulun keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılması; heyətə istehsal 

sisteminin əsas elementi kimi yanaĢmaq; Ģirkətin səmərəliliyinin yüksəldiliməsi və s. 

Buna görə də kadrların idarə edilməsi çətin və məsuliyyətli bir iĢdir, eləcə də 

istehsal və texniki-texnoloji sistemlərin idarə olunması kimi çətin iĢ prosesidir. Kadr 

idarə olunması müəyyən prinsiplər, metodlar, səlahiyyətlər, funksiyalar çərçivəsində 

təlimlər sistemidir. Bu, əsasən, Ģirkətin üzvlüyünə və Ģirkətin kadr siyasətinə, kadr 

seçilməsinə, qiymətləndirilməsinə və yerləĢdirilməsinə təlimi ilə bağlıdır. Kadr siya-

səti özü müəyyən yarım sistemlərdən ibarətdir: 
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- kadr siyasəti; 
- heyətin seçilməsi; 
- kadrların qiymətləndirilməsi; 
- kadrların yerləĢdirməsi; 
- kadrların təlimi, hazırlanması. 
Ġdarə heyəti bir çox prinsip, metod və funksiyadan ibarətdir. Bu əsasən, Ģirkət-

lərin siyasəti, yəni seçmə, qiymətləndirmə, yerləĢdirmə və təlimatdır. 

Kadrların idarə olunması psixoloji, təĢkilati, sosial, iqtisadi və hüquqi məsələ-

lərini özündə göstərir. Ġdarəetmə aĢağıdakı istiqamətlər üzrə qiymətləndirilə bilər: 

1. Ġnsan resurslarından səmərəli istifadə; 

2. ĠĢçinin potensialını müəyyənləĢdirmək və stimullaĢdırmaq; 

3. ĠĢçilərin iĢinin təĢkilatı iqtisadi nəticələri ilə uyğunluğu; 

4. TəĢkilatın iqtisadiyyatı kimi tərkib hissəsinin kadrının idarə edilməsi; 

5. Ġqtisadi, peĢə, demoqrafik, sinif, sosial status, bioqrafik, mədəni və mənəvi 

dəyərlər sisteminə humanist yanaĢma.  

Kadrların idarə olunmasının əsas məqsədi aĢağıdakılardan ibarətdir: 

- Ģirkətin kadr ehtiyaclarını təĢkil etmək; 
- müvafiq yerləĢdirmə, kadr və heyət seçimi; 
- insan resurslarından səmərəli istifadə edilməsi; 
- hər bir iĢçinin məsuliyyətinin təyin edilməsi; 
- hər bir iĢçinin özəl birliyinin müəyyənləĢdirilməsi. 
Kadrların idarə edilməsinin səmərəliliyini artırmaq üçün hər bir Ģirkət aĢağıdakı 

kadr siyasətini həyata keçirir: 

- iĢçi qüvvəsinin planlaĢdırılmasının hazırkı və strateji ehtiyacı; 
- iĢçi qüvvəsinin optimal yerləĢdirilməsi; 
- iĢçilərin yenidən təĢkili və təlimlərin təĢkili; 
- iĢ Ģəraitinin dəqiqləĢdirilməsi; 
- ödənilən əmək haqqı; 
- kollektivdə sağlam mikroiqlim və münasibət yaratmaq. 
Kadr hazırlama sistemi bunları hazırlayır: heyət, yaradıcılıq inkiĢafı, insan re-

sursları, təlim metodları və kadr attestasiyası. Kadr siyasətinin əsasları aĢağıdakılardan 

ibarətdir: 

- kadrlar seçmək; 
- kadrları yerləĢdirmək; 
- təlim və təhsil proqramlarını hazırlamaq və təĢkil etmək. 
Ġlk öncə bunları qeyd etmək lazımdır ki, sorğu və sorğu məlumatları burada 

iĢçilər haqqında tam məlumat vermir. Kadr seçim prosesi aĢağıdakı qeyd edilənlərə 

uyğun olaraq həyata keçirir: 

- namizədlər haqqında müəyyən məlumatlar toplamaq; 

- tələb olunan məlumatları təhlil etmək; 
- namizədlərin keyfiyyət göstəricilərinin müqayisə etmək; 
- bu keyfiyyətin nəzərdə tutulan vəzifə ilə müqayisə etmək; 

- bu nöqtədə nöqtəyə daha uyğun olan bir Ģəxsi seçmək; 
- müəyyən bir Ģəxsi təyin etmək. 
ĠĢçilərin seçilməsi məsuliyyəti rəhbər ilə eyni səviyyədə kadr seçimində maraqlı 
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olan sahə rəhbəri cavabdehdir. Kadr seçmə prosesi hər hansı digər idarəetmə iĢi kimi 

çətin və məsuliyyətli bir iĢdir. Gələcəyin mahiyyəti, iddiaçıları tamamlayaraq və təyin 

edərək, idarə heyətinin rəhbəri tərəfindən idarə olunan əmək kollektivinin iĢidir. Əks 

təqdirdə lazımı ixtisası olmayan kadrların idarə heyətinə qəbul edilməsi Ģirkətin iqtisa-

di nəticələrinin itirilməsinə səbəb ola bilər. 

ĠĢçilərin düzgün seçilməsi və qiymətləndirilməsi xüsusi bir sistemə əsaslanma-

lıdır. Hər bir Ģöbə baĢçısı üçün müəyyən peĢə tələblərini müəyyənləĢdirmək üçün əsas 

nöqtələrindən biridir. Ġkincisi, MMĠ və iĢçi. Üçüncü aspekt - idarə planı və planın iĢə 

salınmasıdır. Burada xüsusi tələblərdən bəziləri vardır. Ümumi tələblər onların inti-

zam, ünsiyyət, ehtimal, Ģöhrət, intellektual inkiĢaf, əmək və s. xüsusi tələblər (məsə-

lən, cinsi direktor) texniki təlim və əməliyyat planlaĢdırma metodları və sairdir. 

Qeyd etdiklərimizin bütün prosesləri müəyyən çox bir hissəsi rəhbər tərəfindən 

həyata keçirilir və burada ən məsuliyyətli iĢ rəhbərin üzərinə düĢür. Eyni zamanda 

rəhbərin rolu burada çox mühüm rol oynayır.  

Yuxarıda qeyd etdiklərimizi nəzərə alaraq kadr heyətinin idarə edilməsi və təĢkili 

üçün aĢağıdakı tədbirləri həyata keçirmək lazımdır:  

- Kadr heyətini təĢkil etmək üçün düzgün rəhbərin seçilməsi; 

- Namizədlər haqqında olan məlumatları rəhbər tərəfindən düzgün formada təhlil 

etmək və qiymətləndirmək bacarığı;  

- Namizədlərin davranıĢlarını rəhbər tərəfindən düzgün formada təhlil etmək və 

qiymətləndirmək bacarığı;  

- Namizədlərin hər hansı ixtisas sahəsi üzrə olan bacarıq və təcrübəsini rəhbər 

tərəfindən düzgün formada təhlil etmək və qiymətləndirmək bacarığı;  

- Namizədlər arasında hər hansı bir ixtisas sahəsi üzrə rəhbər tərəfindən iĢçinin 

düzgün seçilməsi;  

- Kadr heyətini idarə etmək üçün düzgün rəhbərin seçilməsi.  

Eyni zamanda kadr heyətinin inkiĢaf və təkmilləĢdirilməsi üçün aĢağıdakı tədbir-

ləri həyata keçirmək lazımdır: 

- təlim və kursların təĢkil etməsi üçün düzgün rəhbərin seçilməsi; 

- ixtisas sahəsi üzrə düzgün təlim və kursların təĢkili; 

- kadrlar arasında potensiallı iĢçilərin ixtisas sahələri üzrə təlim və kurslara gön-

dərilməsi;  

- xarici təlim və kursların təĢkili. 

- ixtisas sahələri üzrə potensiallı iĢçilərin xarici təlim və kurslara göndərilməsi. 

 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1. Ġsgəndərov R. - Heyətin idarə edilməsi (2003) s. 403. 

2. Quliyev T. - Ġnsan resurslarının idarə edilməsi (2012) s. 828. 

3. Əliyev T.Q., Əliyeva ġ.T., Əliyev R.T.- Ġnsan resurslarının idarə edilməsi 

(dərs vəsaiti - 2012) s. 303. 

4. ġahbazov K.A., Məmmədov M.H., Həsənov H.S.– Menecment (2005) s. 1000. 
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  MĠLLĠ ĠQTĠSADĠYYATIN DĠVERSĠFĠKASĠYASININ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı əhəmiyyətli dərəcədə öz təbii ehtiyat 

mənbələrinə söykənir, əsas mənbə isə neftdir. Son illərdə baĢlayan iqtisadi krizis, nef-

tin qiymətinin aĢağı düĢməsi və manatın devalvasiyası Azərbaycanda iqtisadi proses-

lərdə özünü göstərdi. Azərbaycan iqtisadiyyatının bir sıra sahələrinin inkiĢafına cavab-

deh strukturların qarĢısında duran əsas vəzifələri qeyd edərək, Azərbaycan Respub-

likasının Prezidenti Ġlham Əliyev 2015-ci ilin sonunda milli valyutanın  devalvasi-

yasını inkiĢaf proqramına daxil etdi. Ölkə iqtisadiyyatının carı vəziyyətinə nəzər sala-

raq, qeyd etmək lazımdır ki, hələ bir neçə il əvvəl Azərbaycan  karbohidrogen ehti-

yatlarından asılılığının azalmasına imkan verən qeyri-neft sektorunun vahid inkiĢaf 

planını tərtib etməyə baĢladı. 

2012-ci ildə Dövlət BaĢçısı ―Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxıĢ‖ konsepsiyasının 

təsdiqi haqda Fərman imzalamıĢdı. 2020-ci ilə qədər dövrü əhatə edən konsepsiyada 

ölkənin regionlarında iqtisadi proseslərin inkiĢafının möhkəmlənməsi, rəqabətəda-

vamlılığın yüksəldilməsi, nəqliyyatın, infrastrukturun, loqistikanın, tranzitin təkmilləĢ-

məsi, informasiya cəmiyyətinə keçid, insan kapitalının inkiĢafı, mədəniyyətin inkiĢafı, 

institut islahatları və ətraf mühitin mühafizəsi nəzərdə tutulmuĢdur.  

―Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxıĢ‖ konsepsiyasına əsasən iqtisadiyyat diver-

sifikasiyasının əsas istiqamətləri təĢəkkül tapmıĢdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının gələ-

cək inkiĢafına əsas strateji baxıĢ insan hüquqlarının və azadlıqlarının mühafizəsi və 

müdafiəsi üçün Ģərait yaradaraq, davamlı iqtisadi artıma və yüksək sosial rifaha nail 

olmaq üçün mövcud ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir.  

Dövlət baĢçısı Ġlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi milli iqtisadiyyatın baĢlıca məq-

sədi Azərbaycanın 2020-ci ilə kimi ―yüksək orta gəlirli‖ ölkələr sırasına daxil olmaq-

dan, karbohidrogen ixracından asılılığı aradan qaldırmaqdan, insan tərəqqisi üzrə 

BMT-nın inkiĢaf proqramının təsnifatına əsasən ―yüksək insan tərəqqisinə malik‖ 

ölkələr arasında öz mövqeyini və gələcək tərəqqisini möhkəmləndirməkdən ibarətdir. 

Ġqtisadi inkiĢaf xüsusunda baĢlıca məqsəd Azərbaycanın regionda liderlik statusunu 

saxlamaq və yüksək rəqabət iqtidarına malik ölkəyə çevrilərək, beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlər sisteminin iĢtirakçısı olmaqdan ibarətdir [2]. 

―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ inkiĢaf konsepsiyasında ixrac təmayüllü iqti-

sadi model əsas kimi götürülmüĢ və nəzərdə tutulmuĢdur ki, rəqabətədavamlılığın 

gücləndirilməsi və iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləĢdirilməsi qeyri-neft ixracının 

artımına səbəb olacaqdır. Qeyri- neft sənayesinin sürətli inkiĢafı ilə yanaĢı, innovasiya 

fəaliyyətinin təĢviqi və geniĢlənməsi ölkədə elmə əsaslanmıĢ iqtisadiyyatın formalaĢ-

ması üçün əlveriĢli zəmin yaradacaqdır. Yüksək rəqabətli iqtisadiyyatın yaranması 

Azərbaycan iqtisadiyyatının diversifikasiyasının prioritet istiqamətidir. Əvvəlcə qeyd 

edildiyi kimi, Azərbaycanın sosial-iqtisadi modeli səciyyəvi xarakter daĢıyır. Azər-

baycanın iqtisadi modeli effektli dövlət tənzimlənməsi və inkiĢaf etmiĢ bazar müna-

sibətləri əsasında formalaĢdırılır. Təcrübə göstərir ki, dünya miqyasında rəqabətəda-

vamlı effektli iqtisadi sistem, yalnız azad rəqabətə və sahibkar aktivliyinə əsaslanan 
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bazar münasibətləri Ģəraitində mövcud ola bilər. 

Konsepsiyada qeyd edildiyi kimi keçid dövrünün baĢa çatması və Azərbaycanda  

bazar münasibətlərinin formalaĢması Ģəraitində dövlət tənzimi və idarə olunması vəzi-

fələri əsasən makroiqtisadi stabilliyin saxlanılması, iĢgüzar Ģəraitin yaxĢılaĢdırılması 

və ölkədə azad rəqabətin təmin edilməsi, yerli və xarici investisiyalara əlveriĢli Ģəraitin 

yaradılması, iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləĢməsi, investisiya və geniĢmiqyaslı 

infrastruktur layihələrinin reallaĢdırılması, əhalinin sosial müdafiəsinin effektli təĢkili 

sahələrində həyata keçiriləcəkdir. Ġqtisadi sistemin rəqabətədavamlılığının gələcək 

artımı məqsədilə passiv vergi tarifindən aktiv vergi tarifi siyasətinə tədricən keçid 

təmin olunacaq, vergi dərəcələrinin optimizasiyası üzrə görülmüĢ tədbirlər sahibkar 

fəaliyyəti üçün əlveriĢli mühitin yaradılmasına imkan yaradacaqdır. Neft cıxarmanın 

mövcud strukturunun təkmilləĢdirilməsi və qeyri-neft sektorunun inkiĢafı inĢaat, yeni-

dənbərpa və hasilat sisteminin modernləĢməsi, daĢınması və neft, qaz emalı üzrə isti-

qamət kimi xarakterizə olunur. Müvafiq subyektlərin əsasında iqtisadiyyatın inkiĢafı 

çərçivəsindən, həm də neft-qaz emalı və neftkimya zavodlarından ibarət kompleksin 

tikilməsi planlaĢdırılır. Kompleksin yaradılası lazımı investisiyaların cəlb olunmasına, 

ekoloji normativlərin gözlənilməsinə, son məhsulun istehsalına qədər texnoloji zənci-

rin təĢkilinə, hazır məhsulun rəqabətədavamlılığının artırılmasına, bu sahədə həcm və 

ixrac assortimentinin geniĢlənməsinə imkan yaradacaq. Konsepsiyada göstərilən dövr 

ərzində enerjinin alternativ (təzələnən) mənbələrinin istifadəsinin sürətləndirilməsi 

məqsədilə, stimullaĢdırılmıĢ tədbirlərin reallaĢmasına, institusional mühitin inkiĢafına, 

elmi-texniki potensialın gücləndirilməsinə, mütəxəssis hazırlığının davamına və enerji 

istehlakçılarının maariflənməsinə yönəlmiĢ iĢin aparılması planlaĢ-dırılır. 

2009-cu ildə BMT-nin inkiĢaf proqramının əməkdaĢlığı ilə ―Azərbaycanda sabit 

energetikanın inkiĢafına kömək proyekti ilə aktiv məĢğul olan Azərbaycan enerjisinin 

alternativ və yenidən bərpa olunan mənbələri üzrə Dövlət agentliyi yaradıldı. Agent-

liyin göstəricilərinə əsasən Azərbaycan 4,5 min meqavatt külək enerjisi, 1,5 min meqa-

vatt biokütlə, geotermal və geotermik enerji-800 meqavatt, kiçik su elektrostansiyaları- 

350 meqavatt potensiala malikdir [3].  Neft-qaz emalı və neft-kimya komplekslərin, 

polad istehsalı üzrə müəssisələrin tikintisi və inkiĢafı üçün böyük potensial vardır. 

Sənaye müəssisələrində innovasiya texnologiyasının əsas xüsusiyyəti regionlarda sə-

naye Ģəhərciklərinin yaradılmasıdır. Bu nöqteyi-nəzərdən konsepsiyadaki dövr ərzində 

qarĢıya məqsəd qoyulmuĢdur ki, xüsusi iqtisadi zonalar yaradılsın, iqtisadi potensialı 

hesaba almaqla, hər bir iqtisadi rayon üzrə sənaye Ģəhərcikləri təĢkil edilsin (o cüm-

lədən Sumqayıtda – neft-kimya məhsulunun emalı üzrə sənaye Ģəhərcikləri, Bala-

xanıda-məiĢət tullantılarının emalı üzrə, Gəncədə - metalalüminium məmulatının is-

tehsalı üzrə) [2]. 

Nəqliyyat infrastrukturunun formalaĢması Azərbaycana imkan verəcək ki, həm 

regiondaki bir çox ölkələrlə, eləcə də ayrı-ayrı ölkələrlə ticarət əlaqəsi qura bilsin. 

Ölkənin strateji coğrafi mövqeyindən effektli istifadə respublikanın regionlarında 

loqistikanın formalaĢmasına imkan yaradır. ĠnkiĢaf etmiĢ nəqliyyat Ģəbəkəsi və xid-

mətər imkan verir ki, istehsal və investisiya mərkəzi kimi ölkəyə maraq artsın. Yerli və 

xarici daĢınmaların idarə olunma mexanizmin strukturunun yaradılması bu istiqamətin 

əsasını təĢkil edir. Bununla əlaqədar avtomobil, dəmiryolu, hava, su və yeraltı (metro) 

nəqliyyat üzrə vahid strateji yanaĢmanı əks etdirən ümumiləĢdirilmiĢ tədbirlər həyata 



611 
 

keçirmək nəzərdə tutulmuĢdur.  

Ölkənin rəqabətqabiliyyətini artırmaq məqsədilə Avropa-Qafqaz-Asiya və ġimal-

Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində, Azərbaycan ərazisində yükdaĢımalarla bağlı 

xərclərin azaldılması, ixrac-idxal əməliyyatlarına və tranzitə sərf olunan vaxtın qısal-

dılması, üsulların sadələĢdirilməsi üzrə tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. 2016-cı ilin 

yanvarında ―ġimal-Cənub‖ layihəsinin yaradılması haqqında Bakida keçirilən müzaki-

rə Azərbaycandan keçməklə Rusiyadan Hindistana yük və sərniĢin daĢımaların artma-

sına imkan yaradacaq. ―ġimal-Cənub‖ sərniĢin və yük nəql etmənin multimodal mar-

Ģrutunun ümumi uzunluğu Sankt-Peterburqdan Mumbay (Bombey) limanına kimi 

7200 kilometrdir. MarĢrut Hindistandan, Ġrandan və Ġran körfəzinin baĢqa ölkələrindən 

Rusiya ərazisinə (Xəzər dənizi vasitəsilə), oradan da ġimalı və Qərbi Avropaya gedən 

tranzit yük daĢımasını cəlb etmək üçün yaradılmıĢdır. Dəhlizin əhəmiyyəti və imkan-

ları haqqında onun əhatə etdiyi əmtəə bazarına görə fikir söyləmək olar. Proqnozlara 

əsasən bu göstərici ildə 20 mln. tondan çox qiymətləndirilir.  

2016-cı ildə inĢaat iĢlərinin birinci mərhələsini baĢa çatdırılmıĢdır. Bu Azərbay-

can Astarasından Ġran sərhədinə kimi (orada da Astara çayı üzərində körpü tikiləcək-

dir) uzunluğu 8 km olan dəmiryolunun salınması nəzərdə tutulur.  

Artıq Ələtdə Beynəlxalq Dəniz Ticarət limanının tikintisi baĢa çatmıĢdır, dəniz 

donanması təzələnmiĢ və geniĢlənmiĢdir, nəqliyyat-loqistika mərkəzi tikilmiĢ, Bakı- 

Böyük Kəsik və Bakı - Yalama dəmir yolu bərpa olunmuĢ və moderniləĢdirilmiĢdir.  

Dəmiryolu Ģəbəkəsinin diversifikasiyasının siyasətinə uyğun olaraq Baki-Tbilisi- 

Qars dəmir yolu istismara verilmiĢdir. Eyni zamanda dəmiryolu nəqliyyatının əsas 

yollarında lazımı bərpa iĢləri aparılacaq, bütün yollarda dəyiĢən cərəyanla iĢləyən 

sistemə keçid təmin olunacaqdır. Üçüncü, ən vacib istiqamətlərdən biri informasiya 

cəmiyyətinə keçmək üçün informasiya-kommunikasiya texnologiyasından istifadə 

etməkdir. ĠKT-nın inkiĢafı yolu ilə informasiya cəmiyyətinə keçid, elektron xidmətlə-

rin inkiĢafı, elektron təhlükəsizliyi üzrə Milli mərkəzin fəaliyyətinin inkiĢafı bu isti-

qamətdə idarəolunmasının əsas yollarıdır. Süni peykin imkanlarından istifadə qeyri- 

neft sektoru inkiĢaf etdirməklə illik gəlirin artmasına imkan verir. Rabitə və yüksək 

texnologiyalar Nazirliyinin göstəricilərinə əsasən 2007-ci ildən baĢlayaq, informa-

siya-kommunikasiya sektorunun gəlirlərinin artımı ildə 25-30%-ə çatır [1]. 

Milli iqtisadiyyatın diversifikasiyasının dördüncü istiqaməti insan kapitalının və 

sosial sahələrin inkiĢafıdır. Bəlli istiqamətin əsas aspektləri səhiyyə məsələləri, müasir 

təhsil sisteminin yaradılması və sosial müdafiə sisteminin təkmilləĢməsidir. Daxili 

ümumi məhsulda səhiyyə ayrılan vəsaitin payının dinamık artırılması və ayrılmıĢ 

vəsaitlərin rasional və məqsədyönlü istifadəsini təmin edən mexanizmlərin yaradılması 

nəzərdə tutulur.  

Ölkəmizin 2015-ci ildə qarĢılaĢdığı iqtisadi və maliyyə çətinliklərinə baxmaya-

raq, Azərbaycan ölkə regionlarında iqtisadi potensialın inkiĢafı sahəsində, xüsusilə 

iqtisadiyyatın aqrar sektorunda layihələrin, insan kapitalı və əqli mülkiyyətin istifadə-

sinin azalmasına yol verməyəcəkdir. Yuxarıda göstərilən istiqamətlərin əldə olunması 

üçün Azərbaycan indiki strukturun effektli tənzimlənməsi və fəaliyyəti üçün mexa-

nizmlər iĢləyib hazırlayır. Belə mexanizmlərə aĢağıdakıları aid etmək olar: 

- vergi və gömrük mexanizmlərinin təkmilləĢdirilməsi və formalaĢması; 

- ixraca dəstək sistemindən istifadə olunması; 
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- aqrar sektorun potensialının yüksəldilməsi; 

- kredit verməklə və kommersiya banklarının aktiv iĢtiraki ilə kiçik və orta 

biznesə dəstək; 

- vençur istehsalının stimullaĢdırılması; 

- istehsalın və xidmətlərin inkiĢafı. 

Beləliklə, qeyd etmək lazimdir ki, Azərbaycan təbii ehtiyatlar potensialının ef-

fektli istifadəsi üçün neft-qaz yataqlarından, neft ixracından və ölkənin xammal ixrac 

edən ölkədən hazır neft-kimya məhsulu ixrac edən ölkəyə çevrilməsi üçün neft- kimya 

məhsulunun təkmilləĢməsindən, daĢınma xidmətlərindən, güclü rəqabətqabiliyyətli 

iqtisadiyyatın yaradılması üçün informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından isti-

fadə edərək, iqtisadiyyatın möhkəmlənməsi üzrə strukturun yaradılmasına çalıĢır. 
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MATERĠAL EHTĠYATLARININ SƏMƏRƏLĠ ĠSTĠFADƏSĠNĠN 

TƏHLĠLĠ METODĠKASI 

 

Ġstehsalın təĢkili üçün zəruri Ģərait onun maddi ehtiyatlarının təmin olunmasıdır: 

xammal, materiallar, yanacaq, enerji, yarı bitmiĢ məhsullar və s. Ġstehsalatda maddi 

resursların istehlakı prosesində maddi xərclərə onların transformasiyası olur. Buna 

görə onların xərcləməsinin səviyyəsi maddi xərclərin cəminə əsaslanaraq hesablanmıĢ 

göstəricilər vasitəsilə təyin edilir. 

Müasir dövrdə istehsal olunmuĢ məhsulun tərkibində xammal və materialın 

xüsusi çəkisinin çoxalması müĢahidə edilir. Bu amillərlə əlaqədar olaraq material 

ehtiyatlarının səmərəli istifadə edilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Fəaliyyətdə olan 

müəssisələrin istehsal gücü daim artan indiki Ģəraitdə material təchizatının ahəng-

darlığı və komplektliliyi, boĢ dayanmalardan olan itkilərin və digər qeyri-məhsuldar 

xərclərin azaldılması, istehsal miqyaslarının geniĢləndirilməsi, müqavilə öhdəliklərinin 

yerinə yetirilməsi üçün zəruridir. 

Müasir Ģəraitdə bazarın tələbinə uyğun yüksək keyfiyyətli, tez reallaĢdırıla bilən, 

rəqabətə tab gətirən məhsul istehsalı mülkiyyət formasından və tabeçiliyindən asılı 

olmayaraq bazara mal çıxardan müəssisələrin yaĢaması və normal fəaliyyəti, iflasa 

uğramaması üçün ən vacib Ģərtdir. Məhsulun keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılması, modern-

ləĢdirilməsi, yeni moda və fasonda məhsul çeĢidlərinin mənimsənilməsi, ixrac üçün 

dünya standartlarına uyğun, rəqabət qabiliyyəti yüksək olan məhsullar buraxılıĢı baha 

baĢa gələn yüksək keyfiyyətli materiallardan, detal və hissələrdən, komplektləĢdirici 

məmulatlardan, nisbətən baha baĢa gələn və daha sürətlə amortizasiyalaĢan maĢın və 

http://www.prezident.az/
http://www.stat.gov.az/
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avadanlıqlardan istifadə olunmasını tələb edir. Bütün bunlar, həm də məhsulun keyfiy-

yətinin yüksəldilməsində həlledici rol oynayan resepturaların yaxĢılaĢdırılması son 

nəticədə material məsrəflərinin artırılmasına gətirib çıxarır. 

Qeyd olunanlarla bərabər, müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblərdən ölkə 

daxilində material qıtlığının artması, ölkədaxili əsas materiallardan istifadə Ģəraitində 

isə məmulatın resepturasına uyğun olaraq material ehtiyatlarının kompleksləĢdirilmə-

sində çətinliklər daim artacaqdır. 

Fəaliyyət göstərən istehsal müəssisələrinin kənardan, xüsusi ilə də  digər  ölkələr-

dən alınan, eyni zamanda əldə olunma maliyyəti yüksək material ehtiyatlarından (хam-

mal, material, detal, hissə, yarımfabrikat, komplektləĢdirici məmulat, tara və tara mate-

rialları və s.) geniĢ Ģəkildə istifadə edildiyi bir halda, istehsal miqyasının geniĢlən-

dirilməsi imkanlarının istifadə edilməsinin məhdudluğu əksər hallarda material ehti-

yatlarının çatıĢmaması ilə əlaqədar olduğunu  nəzərə alsaq, əldə olunan məhsulun key-

fiyyətini azaltmadan  məhsulun  materialtutumunun  aĢağı salınması və materialveri-

minin yüksəldilməsi istiqamətində aparılan iĢlər nəticəsində yüksək səviyyədə iqtisadi 

verim əldə edildiyini görmək mümkündür. [1]    

Analitik hesablamalar təcrübəsində material resurslarından istifadənin effektivli-

yinin müəyyən edilməsi məhsul istehsalına məsrəflərin azaldılmasının mühüm istiqa-

mətlərinin aĢkar edilməsi baxımından həyata keçirilir. Bu zaman ümumiləĢdirici və 

fərdi göstəricilər sistemi, material xərclərinə təsir göstərən amillər, qüvvədə olan mate-

rial sərfi normalarının əsaslı olub-olmaması, materialların əvəz edilməsinin effektiv-

liyi, çıxar və tullantıların azaldılması, materiallardan maksimum istifadə məsələləri 

araĢdırılır. 

Materialtutumu, materialverimi göstəricilərini təhlil etmək üçün  «Müəssisənin 

istehsal fəaliyyətinin göstəriciləri» adlı sintetik hesabdan, sexlərdə xammal və mate-

rialların hərəkətinə dair sexlərin aylıq hesabatlarından (cədvəllərindən), məhsul bura-

xılıĢına dair sexlərin hesabatlarından, plan (normativ) kalkulyasiyalardan, mütəxəs-

sislərin raportlarından, məsrəf normalarından kənarlaĢmalar və onların səbəblərinə dair 

cədvəllərdən, resepturalardan, material sərfi normalarından, limit kartlarından, mühasi-

bat balansına əlavə olunan  hesabat formalarından, malalanlardan, sifariĢçilərdən, 

qəbul edilmiĢ smeta-layihə sənədləĢdirmələrindən, hasilat normalarından, materialla-

rın keyfiyyətinə dair sertifikatlardan, müəssisənin iqtisadi və sosial inkiĢafı planından, 

sexlərin aylıq istehsal tapĢırıqlarından, laboratoriya analizi materiallarından və s. 

informasiya mənbələrindən istifadə edilir.  

Material xərclərinin material resurslarından istifadənin səmərəliliyindən asılılığı-

nın struktur-məntiq modelinə üç qrup amillər daxildir. Birinci qrup amillərə məhsulun 

ümumi materialtutumun dəyiĢməsi, məhsulun həcminin dəyiĢməsi, ikinci qrup amil-

lərə müstəqim material xərcləri üzrə materialtutumunun dəyiĢməsi, cəmi material və 

müstəqim material xərcləri arasında nisbətinin dəyiĢməsi, üçüncü qrup amillərə isə 

məhsulun strukturunun dəyiĢməsi, material resurslarına qiymətlərin dəyiĢməsi; məhsu-

lun buraxılıĢ qiymətlərinin dəyiĢməsi aid edilir. 

Məhsulun materialtutumu və materialverimi göstəriciləri materiallardan istifa-

dənin ümumiləĢdirici göstəriciləri kimi çıxıĢ edir. 

Məhsulun material tutumu, xammal və material məsrəfinin, istehsal edilmiĢ 

məhsulun dəyərinə olan nisbəti ilə müəyyən edilir. Məhsulun material tutumu iki 
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amilin təsiri nəticəsində dəyiĢə bilər. Bunlardan birincisi, xammal və material məsrəf-

lərinin dəyəri, digəri isə istehsal edilmiĢ məhsulun dəyəridir. Bazar münasibətləri 

Ģəraitində materialın istifadəsi dəqiq öyrənilməlidir. Bunun üçün material məsrəfi üzrə 

kənarlaĢmanın təhlili ümumi Ģəkildə yox, onların növləri üzrə təhlil edilməlidir. Bu isə 

materialların artıq sərf edilməsi səbəbini konkret müəyyən etməyə imkan verir [2] .    

Məhsulun materialtutumu - material məsrəflərinin istehsal edilmiĢ məhsulun də-

yərinə olan nisbətini əks etdirməklə aĢağıdakı düsturla ifadə olunur: 

МТ = МХ / МH 

Məhsulun material tutumu (MT) göstəricisi – məhsulun istehsalında istifadə 

olunmuĢ material xərcləri (MX) məbləğinin istehsalçı müəssisənin qiymətləri ilə 

məhsulun buraxılıĢı həcminə (MH) nisbəti kimi müəyyən edilir [3] .   

Məhsulun material tutumunun artması (azalması) istehsal olunan məhsulun 

strukturundan, məhsul vahidinə material sərfi normasından, material ehtiyatlarının və 

hazır məhsulun satıĢ qiymətlərindən bilavasitə asılıdır. 

Materialtutumunun azaldılması material resurslarına qənaət hesabına hazır 

məhsul istehsalının çoхaldılması deməkdir. Buna görə də sahibkarlıq fəaliyyətində 

materialtutumu göstəriciləri ətraflı təhlil edilir. Təhlil zamanı materialtutumuna dair 

faktiki göstəriciləri plan göstəriciləri ilə tutuĢdurmaqla məhsulun materialtutumunun 

artması, yaхud azalması, əvvəlki illərin faktiki göstəriciləri ilə tutuĢdurmaqla onun 

dinamikası təyin edilir [4] .    

Ümumi materialtutumuna məhsul buraxılıĢının həcminin, onun strukturunun, 

məhsul vahidinə material xərclərin, material resurslarının qiymətinin, məhsul vahidi-

nin qiymətinin dəyiĢməsi təsir göstərir. Istehsal olunan məhsulun strukturu və çeĢi-

dinin dəyiĢməsinin material məsrəflərinə təsiri ayrı-ayrı məmulatların material-tutu-

munun müxtəlifliyi ilə izah olunur. Ġstehsal olunan məhsulun tərkibində ayrı-ayrı mə-

mulatların payının dəyiĢməsi materialtutumuna təsir göstərir ki, məhsulun 1 manatına 

material məsrəflərinin səviyyəsinin azalmasına, yaxud artmasına səbəb olur. 

Materialtutumunun istehsal olunan məhsulun həcmindən, onun strukturundan, 

material resurslarının qiymətindən və məhsulun qiymətindən asılılığı nöqteyi-nəzə-

rindən təklif olunan təhlil metodikasında materiallardan istifadənin effektivliyi göstəri-

cisinin faktiki səviyyəsi müvafiq plan səviyyəsi ilə müqayisə olunur və beləliklə də , 

materialtutumunu dəyiĢməsinə təsir göstərən amillər müəyyən edilir. Plan və hesabat 

məlumatlarına əsasən zəncirvari yerdəyiĢmə üsulundan istifadə etməklə məhsulun 

materialtutumunun amilli təhlili aparılır. 

Təhlilin sonraki mərhələsində məhsulun materialtutumunun fərdi göstəriciləri 

qiymətləndirilir. Təhlil zamanı materialtutumunun aĢağıdakı fərdi göstəriciləri tədqiq 

olunur: məhsulun xammaltutumu, məhsulun yanacaqtutumu, məhsulun enerjitutumu 

və s. Bu halda nəinki material resurslarının strukturu, həm də ayrı-ayrı növ material 

resursları üzrə məhsulun materialtutumu səviyyəsini müəyyən etmək imkanı yaranır. 

Material məsrəflərinin strukturunun təhlili məhsul istehsalında istifadə olunan mate-

rialların payını aĢkarlamağa və beləliklə də, məhsul istehsalı prosesində istifadə olunan 

materialların nisbətən üstünlük təĢkil edən növünün həcmini müəyyən etməyə imkan 

verir. Material məsrəflərinin təhlilinə belə yanaĢma materialların hansı növlərinin və 

hansı miqdarda yeni daha mütərəqqi materiallarla əvəz edilməsinin zəruriliyini müəy-

yən etməyə imkan verir. 
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Müasir Ģəraitdə materialtutumuna və materialveriminə təsir edən materiallar və 

buraxılan məhsullar üçün qiymətlərə idarəedənlərin təsir dairəsi məhduddur. Ancaq, 

bundan fərqli olaraq material istifadə normalarının mütərəqqiliyinin əldə edilməsi 

imkanları məhdud deyildir. Yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi, yeni üsulların 

həyata keçirilməsi, məhsul keyfiyyətinin aĢağı salınmadan yüksək qiymətə baĢa gələn 

materialların daha aĢağı qiymətli materiallarla əvəz edilməsi mümkündür 

Material verimi (maliyyənin qaytarılması) maddi xərclərin miqdarı ilə istehsal 

olunan malların dəyərinin bölünməsi ilə müəyyən edilir. Bu göstərici material tutumu 

göstəricisinə tərs mütənasibdir və materialların qaytarılmasını xarakterizə edir. Bu 

istehlak olunan maddi ehtiyatların hər bir manatdan neçə məhsul istehsal olunduğunu 

göstərir.    

Mv = Ġs. Məh. Həc. / Ġs. Xərc. 

Burada, Mv – Material verimi; Ġs. Məh. Həc. – istehlak olunan məhsulların 

həcmi; Ġs. Xərc. – Ġstehsal xərcləridir. Ġstehsal olunan məhsulun həcmi, istehsalçı 

müəssisənin qiymətləri ilə hesablanır [5] .   

Material resurslarından istifadənin effektivliyinin yüksəldilməsi üzrə tələb olunan 

həcmdə informasiyanın vaxtında əldə olunması, obyektiv təhlili material məsrəflərinin 

1 manatına mənfəətin öyrənilməsi ilə baĢa çatır. Material məsrəflərinin bir manatına 

düĢən mənfəətin səviyyəsinin yüksəlməsi göstəricisi istehsal fəaliyyətinin effektiv-

liyini sübut edir. Bu zaman həmin göstəricinin dinamikası öyrənilir, planda nəzərdə 

tutulan səviyyədən kənarlaĢması aĢkar edilir və material məsrəflərinin bir manatına 

mənfəətin həcminin dəyiĢməsinə təsir göstərən amillər müəyyən edilir. 

Material resurslarından istifadənin effektivliyinin yüksəldilməsi material məsrəf-

lərinin azaldılmasını nəzərdə tutur. Çünki bu amil istehsal olunan məhsulun maya 

dəyərinin azalmasını və nəticədə mənfəətin artmasını təmin edir. Belə səbəb-nəticə 

əlaqələrini aĢkar etmək üçün idarəetmənin əsas funksiyası sayılan və material resurs-

larından istifadə olunmasına təsir göstərən bütün amilləri aĢkar etməyə imkan verən 

obyektiv təhlilin aparılması tələb olunur. Etibarlı  informasiyalara əsaslanaraq aparılan 

tədqiqatların dəqiqliyi və konkretliliyi müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətini ger-

çəkliliyinin obyektiv əks etdirilməsinə imkan verir. Aparılan təhlil material resurs-

larından istifadənin effektivliyinə təsir göstərən bütün amilləri aĢkar etməyə, hesabla-

maların nəticələrini ümumiləĢdirməyə, iqtisadiyyatın potensial imkanlarını aĢkar 

etməklə yanaĢı, onları müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətində praktiki reallaĢdırmağa, 

habelə gələcək dövrlər üçün planları tərtib edən zaman nəzərə almağa imkan verir. 

Xammal və materialların səmərəli istifadəsində mütərəqqi texnologiyanın əhə-

miyyəti böyükdür. Təhlil zamanı müəssisənin mütərəqqi texnologiya üzrə nə kimi 

tədbirlər hazırlanması diqqəti cəlb etməlidir. Xammal və materialların səmərəli və 

qənaətlə istifadəsi xeyli dərəcədə baha baĢa gələn materiallar ilə əvəz edilməsindən 

asılıdır. 

Təhlil aparıldıqda materialların əvəz edilməsi ilə əlaqədar olaraq məhsulun key-

fiyyəti əsas amil kimi nəzərdən qaçmamalıdır. 
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GƏNCƏ-QAZAX ĠQTĠSADĠ RAYONUNDA ƏMƏK 

POTENSĠALININ MƏġĞULLUĞUNUN YÜKSƏLDĠLMƏSĠ 

ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Dövlətin yeni siyasətinin əsas məqsədi istehsal proseslərindən kənarda qalan 

əmək potensialının tam məĢğulluğuna nail olmaq üçün ilk Ģəraiti yaratmaqdan, iĢsiz-

liyə qarĢı sosial müdafiəni təmin etməkdən ibarətdir. 

Bunu nəzərə alaraq tədqiqat nəticəsində Gəncə-Qazax iqtisadi  rayonunda əmək 

potensialının məĢğulluğunun yüksəldilməsi istiqamətlərə aĢağıdakılar daxildir: 

1. Yeni iĢ yerlərinin açılmasının əsas istiqamətləri: 

- boĢ iĢ yerlərindən  daha səmərəli istifadə; 

- yarımçıq obyektlərin və güclərin satılması (verilməsi), quraĢdırılmamıĢ avadan-

lıqların, fəaliyyətdə olan və yenidən təĢkil olunmuĢ müəssisələrə yeni iĢ yerləri açmaq 

üçün verilməsi; 

- istehsal güclərindən istifadə səviyyəsinin yüksəldilməsi və əmək potensialının 

məĢğulluq  səviyyəsinin müstəsna əhəmiyyətli amili kimi iĢçilərin növbəlik əmsalının 

yüksəldilməsi. 

- bütün təsərrüfat sahələrində kateqoriyalı vətəndaĢlar üçün, məsələn, uĢaqlı 

analar üçün, məĢğulluğun çevik formalarından istifadə səviyyəsini geniĢləndirmək 

lazımdır. Bu uyğun iĢ yerinə, iĢ növbəsi ərzində əlavə kapital qoyuluĢu cəlb etməkdən 

daha çox iĢçi cəlb etməyə imkan verər.  

- islahatlar nəticəsində iĢdən azad olunmuĢ ali təhsilli mütəxəssislərin məĢğulluq 

məsələsini həll etmək üçün onların ixtisaslarını dəyiĢmək və artırmaq olar ki, bu həm 

də təhsil sahəsində əlavə iĢ yerlərinin açılmasına kömək edər. 

- bütün təsərrüfat sahələri üzrə rəqabət qabiliyyətli məhsullar, ilk növbədə xalq 

istehlakı malları, müəssisələri aĢkarlamaq üçün iri miqyaslı ekspertiza aparmaq lazım-

dır. Əsas və köməkçi istehsal sahələrindən istifadə yolu ilə müəssisənin çoxprofilli 

inkiĢafını, ayrı-ayrı təsərrüfatları, sexləri və müəssisələri yenidən ixtisaslaĢdırmaq, 

filiallar Ģəbəkəsi yaratmaq üçün maliyyə ehtiyatlarına istiqamətləndirmək məqsədi ilə 

təkliflər iĢləyib hazırlamaq lazımdır. Daxili və beynəlxalq bazarın tələblərinə cavab 

verə biləcək avanqard və perspektivləri sahələri aĢkarlamaq üçün iqtisadi rayonun 

kənd təsərrüfatı sahəsində elmi proqnozlaĢdırma sistemi yaratmaq vacibdir. Ġlk növ-
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bədə fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin, kiçik müəssisələrin, kənd təsərrüfatı müəssisələ-

rinin istehsal etdikləri məqsədəuyğundur. Bunun üçün həm də xarici investisiyaların 

cəlb edilməsini geniĢləndirmək lazımdır, eyni zamanda biznes sahələrinin, müəssisə və 

sexlərin yaradılmasına baxılmalı, o cümlədən il ərzində iĢlərin mövsümü formalarının 

inkiĢafına da Ģərait yaradılmalıdır. 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda əmək potensialının məĢğulluğunun üstün inki-

Ģaf etdirmək məqsədi ilə əhaliyə xidmət  sferasının lazımi səviyyədə geniĢləndiril-

məsinin mühüm əhəmiyyəti vardır. 

2.  ĠĢdən azad edilənlərin və iĢsiz əhalinin yeni iĢə hazırlanması. 

Əmək bazarı siyasəti bazar infrastrukturunun yaradılmasından asılıdır ki, bu da 

uzun müddət iĢsiz qalmağa imkan vermir və gələcək illərdə əmək potensialının vəziy-

yətinin  ehtimal olunan səviyyəyə çatdırmaq üçün iĢçilərin hazırlanmasını tələb edir. 

Ġqtisadi rayonda əmək bazarı siyasətinin aparıcı istiqamətlərinə aĢağıdakıları aid 

etmək olar: 

- əhalinin fərdi məĢğulluğunun inkiĢafı; 

- inzibati rayonlarda yeni tipli məĢğulluq məzkəzinin yaradılması və texniki 

təchizat; 

- əmək potensialının uçotu və bölgüsü üzrə informasiyanın mərhələli təĢəkkülü; 

- yaĢlı əmək qabiliyyətli əhalinin ixtisaslaĢdırılması və yenidən ixtisaslaĢdırıl-

ması ilə məĢğul olan tədris mərkəzlərinin yaradılması; 

- məĢğulluğa kömək fondunun formalaĢdırılması; 

- birbaĢa yerində haqqı ödənilən ictimai iĢlərin yaradılması; 

- əhalinin fərdi məĢğulluğunun təĢkili. 

ĠĢdən azad edilmiĢ və əmək qabiliyyətli yaĢda olub, iĢləməyən əhalinin fərdi 

məĢğulluğunu təmin etmək mümkündür, sadəcə olaraq, bunun üçün lazımi hüquqi və 

təĢkilati Ģərait yaratmaq tələb olunur. Bu problemi, əhaliyə müxtəlif xidmət növlərinin 

üst trikotaj məhsullarının fərdi tikiliĢi, ayaqqabı hazırlanması, bərbərxanaların açılma-

sı, çox da böyük olmayan avtomobil təmiri sexlərinin açılması, ev mebellərini hazır-

layan sexlərin yaradılması təĢkili və həm də xalq təsviri sənəd əsərlərinin dirçəldil-

məsi, yaradılması yolu ilə də həll etmək olar. 

Fərdi məĢğulluğu təmin etmək üçün güzəĢtli kredit ssuda ayırmaları və xüsusilə 

məĢğulluğa kömək fondu yaradılmalıdır. Daha sonra biznesin inkiĢafı üçün istehsal 

vasitələri və vəsait ayırmaq, tədris açmaq, məĢğulluq xidməti müəssisələrinin gücü 

vasitəsi ilə onlara məsləhət vermək lazımdır. 

  3. Əmək potensialının məĢğulluğu üzrə dövlət xidmət təĢkilatlarının iĢinin 

təkmilləĢdirilməsi. Tədqiqat göstərir ki, gələcəkdə məĢğulluq xidməti sahələrində 

çalıĢmaq üçün xüsusi ixtisasa malik olan kadrlar hazırlamaq tələb olunur: 

- əmək bazarının qiymətləndirilməsi, məĢğulluq proqnozu ictimai iĢlərin təĢkili 

və onun proqramının hazırlanması; 

- vətəndaĢların fərdi məĢğulluğunun təminatı; 

- əmək qabiliyyətli yaĢda olan əhalinin ixtisasa istiqamətləndirilməsi iĢsizlərin 

ixtisaslaĢdırılmasının təĢkili ilə; 

- məĢğulluğun maliyyə təminatı bağlı; 

- iĢə düzəltmə üzrə məsləhətçilər istiqamətində;  

- məlumat informasiyasının avtomatlaĢdırılmıĢ sisteminə xidmət və onun istis-
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marı; 

- iĢsizlərə maddi köməyin təĢkili üzrə. 

MəĢğulluq xidməti iĢçilərinin ixtisas səviyyəsini yüksəltmək üçün respublikada 

tədris bazası yaradılmalıdır. Əvvəllər respublikada fəaliyyət göstərmiĢ əhalini yenidən 

öyrətmə və ixtisasayönəltmə, iĢədüzəltmə mərkəzinin funksiyasını müqavilə əsasında 

yenidən təĢkil etmək məqsədəuyğundur. 

4. ĠĢsiz əhalinin öyrədilməsi və yenidən öyrədilməsi. Ġxtisaslı kadrların hazırlan-

ması və bölgüsünün ardıcıl olaraq sahə prinsipindən ərazi prinsipinə keçidi aĢağıdakı-

ları nəzərdə tutur: 

- tədris müəssisələrinin bazasının möhkəmləndirilməsi və mühəndis-pedaqoji 

kadrların keyfiyyət tərkibi; 

- tədris bazalarının dövrü attestasiyasını keçirmək və bu ixtisaslara uyğun kadr 

hazırlamaqda onların fəaliyyətini düzgün istiqamətə yönəltmək: 

- əmək prinsiplərinin inteqrasiyası iĢin yaxın formaları, yaxud qohum və dar 

ixtisaslaĢdırılmıĢ peĢələrin ardıcıl olaraq artırılması, eyni zamanda ixtisas məktəblərin-

də kommersiya və kompüter iĢlərinin əsaslarını öyrənən kurslarını açılması; 

- iĢsiz və iĢdən azad edilmiĢ əhalinin peĢəyə hazırlanması üzrə qısaldılmıĢ proq-

ramla vaxtı sürətləndirilmiĢ hazırlıq kurslarının təĢkili (3,6 və ya 9 ay). 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun tələbatı üzrə kadr hazırlayan məĢğulluq orqan-

ları və onun uyğun strukturları təhsil müəssisələri ilə müqavilə bağlayır və həm də 

bütün bunların maliyyələĢdirilməsini təmin edir. Bu baxımdan təhsil dövlət məĢğul-

luğa kömək fondunun hesabına həyata keçirilir ki, bu da özündə təhsil xərclərini və 

təqaüdü əks etdirir. 

BoĢ təhsil yerlərini öyrənən yerli məĢğulluq mərkəzləri iĢsiz və iĢdən azad 

edilmiĢ iĢçilər ilə müqavilə bağlayır, onları seçdikləri ixtisas üzrə peĢə hazırlığına və 

ya ixtisas artırmağa göndərir. 

Ġstehsalatda kadrların peĢə hazırlığı sistemində dövrü hazırlıqdan, fasiləsiz hazır-

lığa keçmək tələb olunur. Ġstehsalatda kadr hazırlığının səviyyə və keyfiyyətinin yük-

səldilməsi məqsədilə aĢağıdakı istiqamətlər məsləhət görülür: 

- təhsilin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə müəssisələrin, təĢki-

latların gəlir vergisindən əmək haqqı fondunun 2% miqdarından artıq hissəsindən azad 

edilməsi (əgər bu gəlir müəssisənin öz təhsil bazasının inkiĢafı üçün təhsil müəssisələri 

ilə kadrların hazırlanması və ixtisaslarının artırılması məqsədi ilə bağlanmıĢ müqavi-

lələrdə  öz əksini tapmıĢdırsa); 

- bu iĢdə iĢverənlərin (assosiasiyaların birliklərin) fəal iĢtirakı. 

ĠnkiĢaf etmiĢ sənaye ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, belə ittifaqlar təsərrüfat 

hesablı ərazi tədris mərkəzi yaradır və maliyyələĢdirir. Belə ittifaq müəssisələrə müəl-

lim hazırlanmasında nəinki peĢə biliyi, həm də beynəlxalq hüquq, reklam, istehsalın 

idarəedilməsinin təĢkili sahələrini metodik materiallarla təmininə kömək edir. 

    5. Əmək potensialının peĢəyönümünün təĢkili. Nəzərdə tutulur ki, nəinki gənc-

lərə həm də peĢəsini dəyiĢmək istəyən iĢləyənlərə, iĢdən azad edilmiĢlərə peĢə-

yönümlü xidmət lazımdır və yaradılmalıdır. Bu ixtisaslaĢdırma Ģəbəkəsi (Təhsil Nazir-

liyi, xalq təsərrüfat sahələri) və dövlət məĢğulluq xidmətinin əsas hissəsi olan peĢə 

məsləhəti Ģöbələri Ģəbəkəsini tələb edir. Belə paralel strukturların yaradılması birgə 

kütləvi peĢəyönümlü tədbirlərin aparılması üçün onların elmi-metodik fəaliyyətinin 
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əlaqəsi, müasir informasiya, hesablama texnikasından və peĢə diaqnostika vasitələrin-

dən istifadəni tələb edir. Qeyd olunan Ģəbəkələrin iĢinin düzgün əlaqələndirilməsi, 

əmək bazarına dair mərkəzləĢdirilmiĢ bank məlumatlarından istifadə üçün dövlət 

məĢğulluq xidmətinin ixtisasyönümlü sistemi olmalıdır. 

6. Sosial və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan Ģəxslərə iĢ yerinin müəyyənləĢdiril-

məsi. 

ĠĢsizlər və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan (gənclər, tənhalar, çoxuĢaqlı valideyn-

lər, təqaüd yaĢına yaxın olanlar) əhalinin bazar münasibətlərinə keçid Ģəraitində məĢ-

ğulluğunu təmin etmək üçün kvota (onların iĢə qəbulunun minimal həddi) müəyyən 

edilməlidir. Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan hər bir kateqoriyalı Ģəxslərə təklif edilən 

kvotaların həcmi dövlət məĢğulluq xidmətinin ərazi orqanları tərəfindən formalaĢ-

dırılır. Yəni əhali məĢğulluğu artıq iĢ yerləri (Ģəxs-sosial müdafiə ehtiyacı olan və iĢ 

yeri tapmaqda çətinlik çəkənlər) hesabına aparılır.  

Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan bütün qrup üçün ixtisaslaĢdırılmıĢ iĢ yerlərinin 

hazırlanmasına aid nəzərdə tutulmuĢ kvotanın həcmi, müəssisədə iĢləyənlərin sayının 

5-dən çox ola bilməz və bu maliyyə ehtiyacları hesabına həyata keçirilir. Odur ki, 

kvota hesabına yaradılmıĢ bütün iĢ yerləri üçün müəssisəyə, məĢğulluğa kömək fon-

dundan, həmin ildə müəssisə qeydə alınmıĢ orta əmək haqqı miqdarında dotasiya 

ayırmalıdır. 

Sosial müdafiəyə ehtiyacı olanlar üçün iĢ yerlərinin ayrılması və təĢkilinə dair 

Ģuranın qərarını yerinə yetirməyən müəssisə dövlət məĢğulluğa kömək fondu hesabına, 

ayırmadığı iĢ yerləri üçün 12 ay orta aylıq əmək haqqı miqdarında pul köçürülməlidir. 

Əgər bu müddət bir ildən azdırsa, bu köçürmə ayla aparılır (bu vaxt yarım aydan 

azdırsa, kömək aparılmır, yarım aydan artıqdırsa, tam aylıq köçürülür). 

ĠĢ yeri ayıra bilməyən müəssisə sosial müdafiəyə ehtiyacı olan və ya iĢ yerləri 

tapmaqda çətinlik çəkən Ģəxslərə iĢ yerləri təĢkil etmək məqsədi ilə müəssisə əlil və 

pensiyaçı əməyi tətbiq edən müəssisələrə, yerli sənaye müəssisələrlə əlaqəyə girə bilər. 

7. Ġctimai iĢlərin təĢkili. Bazar münasibətləri Ģəraitində əmək potensialının məĢ-

ğulluğunun təmin edilməsinin ən əsas istiqamətlərindən biri də haqqı ödənilən ictimai 

iĢlərdir. Ictimai iĢləri yerli məĢğulluq xidməti təĢkilatı təĢkil edir. Bunun üçün iĢçilərə 

xüsusi ixtisas biliyi, o qədər də lazım gəlmir. Bu iĢlərə sağlamlıq xidməti, idman 

mədəniyyət, ticarət, tikinti, kənd təsərrüfatı istehsalının bir sıra sahələri aiddir. Hər bir 

ictimai iĢin həcmi və növü yerli Ģəraitdən asılı olaraq müəyyənləĢdirilir. 

Ġctimai iĢlər Dövlət məĢğulluğa kömək fondunun vəsaiti və müəssisələrinin bu 

məqsədlə yönəltdiyi vəsait hesabına həyata keçirilir. 

8. Əhalisi çox olan ərazinin inkiĢafı. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun sosial-

iqtisadi inkiĢafına qeyri-bərabərlik gətirən istehsal güclərinin lazımi qədər əsaslandırıl-

mamıĢ yerləĢdirilməsi əmək tətbiqi sferasının ərazi üzrə bölgüsünün və sosial məiĢət 

infrastrukturunun da yeni iĢ yerlərinin təĢkilinin çox olan ərazilərin statusunu təyin 

edir. Bu ərazilərdə iĢ yerlərinin inkiĢafı xüsusilə geniĢləndirilir. 

9. Əmək bazarının əsas tərəf müqavilələrinin əlaqəli iĢlərinin təĢkili. Bazar mü-

nasibətlərinin daha da geniĢlənməsi əmək bazarının əsas tərəf müqabillərinin (həm-

karlar təĢkilatı və sahibkarlar birliyi) əlaqəli iĢlərinin təkmilləĢdirilməsini tələb edir. 

Bunun üçün dövlət orqanları ilə birlikdə üçtərəfli əsasda məĢğulluğu təmin etmək 

məqsədilə tərəf müqabillərinin razılığı əldə olunmalıdır. 
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Bu məqsədlə iĢə düzəltmə assosiasiyalarının, həmkarlar komitəsinin və dövlət 

idarəetmə orqanlarının respublika, yerli, Ģəhər və rayon səviyyəsində məĢğulluğa 

kömək üçün Əlaqələndirmə Komitəsi yaradılmalıdır. Zəruri halda və tərəflərin razılığı 

ilə Əlaqələndirmə Komitəsi istehsal sahəsi və baĢqa təsərrüfat strukturları yarada bilər.  

Beləliklə qeyd edilən istiqamətlərin kompleks sürətdə həyata keçirilməsi, bazar 

münasibətləri Ģəraitində Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun əmək potensialının məĢğul-

luğunun yüksəldilməsini təmin edə bilər.  
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Бакинский Университет  Бизнеса 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В 

СОВРЕМЕННОМ ПЕРИОДЕ 

 

Эффективные и рентабельные организации показывают высокий уровень 

потребностей к процедурам планирования программ, выполнения работ, и даже 

согласования бизнес-процессов. Председатели такого типа экономических субъ-

ектов целенаправленно и по плану выявляют ожидания, утверждают критерии 

оценки эффективности и методично добиваются повышения качества резуль-

татов деятельности с помощью организации службы внутреннего аудита (т.е. 

СВА).  

День ото дня сложные условия проведения бизнеса и расширение рисков 

приводит к тому, что деятельность СВА не обходиться предоставлением ауди-

торских решений и обеспечением соблюдения определенных нормативных тре-

бований. При этом внутренний аудит дополняет свой арсенал средств из других 

компетенций, для того чтобы полностью соответствовать ожиданиям заинтере-

сованных лиц. Происходит поправка баланса между аудиторскими и консульта-

ционной деятельностями, что усиливает смысл внутренних контрольных инстру-
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ментов. Внутренние аудиторы в данный момент стали в большей стадии сотруд-

ничать и взаимодействовать со сторонними бизнес-подразделениями. Роль 

службы внутреннего аудита преобразовывается в консультанта в отношении 

предпринимательства, способствуя реализации активности по улучшению эф-

фективности и оперативности деятельности предприятия и устранению недос-

татков в системе внутреннего контроля.  

Для обеспечения максимально высокой отдачи от работы внутреннего 

аудита, данной службе необходимо определить цели, задачи, права, обязанности 

и функции, а также место и роль в организационной структуре [1, c. 27]. Но 

любой анализ эффективности функции и пользы от деятельности внутреннего 

аудита должен быть оценен с точки зрения степени единства и совпадения 

ожиданий. Кроме четко сформулированных предложений в отношении внутрен-

него аудита невозможно дать ясное определение пользы, какую именно эта 

служба должна давать организации.  

Анализ экономической литературы допускает выделить пять главных ха-

рактеристик, воздействующих на эффективность работы внутреннего аудита: 

сохранение интересов бизнеса, рациональность затрат, модель отбора и удер-

жания квалифицированных специалистов и качество оказания услуг. В любой 

организации следует подготовить систему показателей для анализа и оценки 

деятельности СВА по достижению назначенных целей и обеспечению соответ-

ствия установленным критериям [2, c. 7]. Схему аудита следует все время обнов-

лять с учетом  изменений, происходящих в том предприятии и во внешней дело-

вой среде, кроме этого акцентировать внимание на объеме времени и ресурсах 

для распознавания существенных рисков. Сущность модели исследования и 

удержания аудиторских кадров показывает собой непрерывную подготовку и 

развитие профессиональных умений внутренних аудиторов в области хозяй-

ственно-финансовой деятельности организации, анализ и оценку рисков, кроме 

этого навыков разрешения спорных ситуаций и формирование критического 

мышления.  

Организациям, добивающимся сформировать СВА, в ту которую способна 

давать максимальный доход и содействовать начальству в принятии эффектив-

ных административных решений, следует исследовать следующие ключевые 

вопросы:  

– едины ли критерии и условия заинтересованных сторон;  

– созданы ли для службы внутреннего аудита случаи приносить предприя-

тию дополнительные прибыли;  

– есть ли необходимые еще ресурсы для весьма высокого уровня деятель-

ности работы внутреннего аудита [3].  

Факты проведенного исследования указывают, что сейчас позиция началь-

ства экономического субъекта приводит к следующему: служба внутреннего 

аудита должна дать и высказывать собственную точку зрения по проблемам 

связанных с рисками и эффективностью условий внутреннего контроля в преде-

лах всей организации, включая долгосрочные, оперативные и финансовые аспек-

ты, кроме этого вопросы не нарушения нормативно-правовых распоряжений.  

Выход СВА на уровень доверенного консультанта является непростой 
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задачей. Расширение сферы деятельности внутреннего аудита может вызывать 

недопонимание со стороны менеджмента. Нужно учитывать тот аргумент, что 

внутренние аудиторы лучше информированы о ведущей практике, чем те или 

иные заинтересованные стороны, что превращает точку зрения и положения 

СВА в отношении потребности каких-либо изменений более обоснованными и 

взвешенными. 

Заинтересованным сторонам стоит прислушиваться к мнению руково-

дителей служб внутреннего аудита и доверять им, при условии, что последние 

предоставляют высокопрофессиональные услуги. СВА должна получить необхо-

димые полномочия на управление своими ресурсами и деятельностью в целях 

обеспечения соответствия результатов сформированным ожиданиям.  

При построении деятельности руководитель СВА инициирует сотрудни-

чество с заинтересованными сторонами и работает над согласованием их 

ожиданий. Однако члены высшего исполнительного руководства и Совета ди-

ректоров также должны принимать активное участие в проектировании функций 

внутреннего аудита, оказывать поддержку при возникновении потребности в 

инвестициях для повышения профессиональной квалификации аудиторских 

кадров и делать все необходимое для того, чтобы служба внутреннего аудита 

была ориентирована на повышение эффективности деятельности экономичес-

кого субъекта.  

В связи с расширением роли внутреннего аудита от простого подтвержде-

ния соответствия требованиям до предоставления консультационных услуг и 

выполнения функционала проводника изменений, эффективный надзор за дея-

тельностью СВА, и при необходимости, оказание поддержки являются неотъе-

млемыми задачами руководства организации. Обозначим основополагающие 

рекомендации в трансформации системы внутреннего аудита, которые ведут к 

максимальной отдаче и росту эффективности бизнеса.  

1. Отношения между руководством экономического субъекта и функцией 

внутреннего аудита должны быть основаны на взаимном доверии. Необходимо 

построить доверительные отношения с внутренним аудитом, которые обеспечат 

открытое и непрерывное общение между официальными встречами и будут 

способствовать выявлению узких мест в реальном режиме работы. Необходимо 

помогать внутреннему аудиту в повышении его роли и значимости в компании, 

путем обозначения его важности в структуре организации.  

2.Четкое распределение функций и обязанностей. Данный подход предпо-

лагает, что роль внутреннего аудита соответствует требованиям как высшего 

руководства, так и иных заинтересованных сторон. Внутренний аудит может 

выполнять широкий спектр функций, начиная от вопросов соответствия стандар-

там до предоставления консультационных услуг. Задача руководства убедиться в 

том, что внутренний аудит концентрируется на важных областях и использует 

свои ограниченные ресурсы не только для принесения пользы организации в 

целом, но также для обеспечения уверенности менеджмента в отношении адек-

ватности системы внутреннего контроля.  

3. Четкая вертикаль подчинения и независимость. Для повышения статуса и 

степени объективности, функционально СВА должна непосредственно подчи-
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няться Комитету по аудиту, а административно – соответствующему представи-

телю высшего руководства организации.  

4. Укрепление значимости внутреннего аудита и повышение уровня дове-

рия к нему. Руководитель функции внутреннего аудита отвечает за эффектив-

ность деятельности и репутацию в организации.  

5. Следует убедиться в том, что внутренний аудит обладает необходимыми 

ресурсами и бюджетом, обращая внимание на квалификацию персонала и 

планирование преемственности, а также возможность компенсировать нехватку 

конкретного опыта и знаний путем привлечения экспертов в той или иной облас-

ти или частичного привлечения сторонних консультантов.  

6. Одним из основных шагов к эффективно организованной системе внут-

реннего аудита является отчетность, включающая краткий обзор всех значимых 

выводов, а также согласованных действий по устранению найденных недостат-

ков.  

Анализ рекомендаций позволяет сделать вывод, что трансформация сущ-

ности внутреннего аудита в доверенного консультанта для бизнеса, невозможна 

без расставления вышеизложенных акцентов в деятельности службы внутрен-

него аудита в экономическом субъекте, а также постоянного мониторинга в 

целях выявления возможностей роста эффективности.  
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MÜƏSSĠSƏDƏ ĠQTĠSADĠ SƏMƏRƏLĠLĠYĠN  YÜKSƏLDĠLMƏSĠNDƏ ƏMƏK 

AMĠLĠNĠN ZƏRURĠLĠYĠ 

 

Bazar iqtisadi münasibətlərində iqtisadi fəaliyyətin səmərəliliyinin əmək amilinin 

öyrənilməsi vacib xüsusiyyəti əhatə edir. ―Ġqtisadi səmərə‖ və  ―iqtisadi səmərəlilik‖ 

eyni bir anlayıĢın iki tərəfini əks etdirir. ‖Səmərə‖ anlayıĢı hərəkət, nəticə mənasını 

versə də, ―səmərəlilik – nəticəli, məhsuldar, əhəmiyyətli kimi mənada iĢlənir. Ġqtisadi 

səmərənin onun əldə olunmasına  çəkilən məsrəflərə və ya resurslara nisbəti iqtisadi 

səmərəliliyi müəyyən edir. Səmərəlilik həmçinin məsrəf və resursların hesabına arta və 

ya azala bilər. Səmərəliliyin yüksəldilməsinin məqsədi - əlavə məsrəflər olmadan 

http://www.iia-ru.ru/inner_auditor/
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əlavə səmərə alınmasıdır. Bu da resurslara və cari məsrəflərə qənaət hesabına əldə 

edilir. Səmərəliliyin düzgün uçotu və qiymətləndirilməsi üçün səmərəliliyin göstə-

ricilərinin müəyyən edilməsinin vacib əhəmiyyəti vardır. Meyar qiymətləndirmə ölçü-

sünün, qiymətləndirmənin vacib prinsipini əhatə edərək və hadisəni hesabların dili ilə 

əsaslandırır, onun miqdar müəyyənliyini göstərirlər. Ġqtisadi səmərəlilik ölçüsü müxtə-

lif iqtisadi sistemlilikdə müxtəlif cür dəyərləndirilir. Hər bir sistem ayrı-ayrı element 

obyektivliklərinin vacibliyi dərəcəsinə bölgüsünün, tabeliliyinin və onlar arasında 

səbəb-nəticəli əlaqəsinin olmasını bildirir. Bu ümumilikdə səmərəlilik meyarları siste-

minə də aiddir. Yuxarıda deyilənlər iqtisadi səmərəliliyin əmək amilinin səmərəliliyi 

baxımdan öyrənilməsinin əhəmiyyətini artırır. 

Ġstehsal proseslərini yerinə yetirmək üçün vacib amilə uyğun olaraq əmək cisim-

ləri çıxıĢ edir. ÇağdaĢ zaman prosesində iĢ qüvvəsinə daha vacib tələblər təklif olunur. 

ETT sürətli inkiĢafı ilə yüksək ixtisaslı iĢçilərə olan tələbat günü - gündən davamlı 

Ģəkildə artmaqdadır, buna görə də buraxılan və istifadə edilən istehsal vəsaitlərindən 

ancaq yüksək ixtisaslı və xüsusi texniki hazırlılığı əhatəliyən kadrlar faydalı istifadə 

edilə bilərlər. 

Ġstehsalın mexanikləĢdirilmə və avtomatlaĢdırma prosesi səviyyəsinin yüksək 

olduğu bir  Ģəraitdə kadrların mədəni, texniki, peĢə və ixtisas səviyyəli tələbi də iri 

surətdə yüksəlir. ĠĢçilərin əməyi öz predmetinə və xarakterinə uyğun olaraq yüksək 

səviyyədə olmalı və onlar daha artıq kompleks iĢləri həyata keçirməlidir. Bu da 

iĢçilərin hazırlanmaqlarına və onların ixtisaslarının hər zaman artırılmasına xüsusi 

olaraq  diqqət yetirməsinə dəlalət edir. PeĢə, ixtisaslı əmək bölgüsü daha vacib 

kompleks iĢləri sadə iĢlərdən ayırmağa imkan verərək və özünü iĢçilərin peĢə, ixtisas 

və tarif dərəcələri üzrə bölgüsündə göstərir. Belə ki, peĢə ixtisasına uyğun əmək 

bölgüsü mürəkkəbləĢdikcə yeni peĢənin sahələri və ixtisasları yaranır. Hər bir 

müəssisənin istehsal proqramını yerinə yetirmək üçün vacib sayda kadrlar tələb 

olunur, iĢçilərin dəqiq tərkibə uğun və hazırlığa malik olması mühümdir. ÇağdaĢ 

zəmanəmizdə, əmək bölgüsünü, yeni istehsal bölmələrinin meydana gəlməsini və 

ETT- nin yeni nailiyyətlərinin istehsal bölməsinə getdikcə daha artıq geniĢ tətbiqi yeni 

sahələr və onların daxilində ixtisasların meydana gəlməsinə  səbəb olur. Ġstehsalın 

inkiĢaf etməsi və tərəqqisi zamanı iĢçi nəinki hər bir iĢi yaxĢı yerinə yetirməyi 

bacarmalıdır, bundan əlavə o, maĢın və ehtiyatların konstruksiyasını, istifadə etmiĢ 

olduğu xammal və materiallar ehtiyatları fiziki, kimyəvi xüsusiyyət obyektivliyini 

əhatəliliyini və istehsal texnologiyasını daha dəqiq bilməlidir. PeĢə və ixtisasların 

mənimsənilməsində kadrların peĢə qabiliyyəti vacib rol oynayır. PeĢə qabiliyyəti 

anlayıĢı insanın hər hansı bir əmək fəaliyyətini təcəssüm edir. PeĢə qabiliyyəti  hər bir 

Ģəxs üçün  həyatda, fəaliyyət ilə qazanılır, yəni peĢə qabiliyyəti vacib rol oynayır. PeĢə 

qabiliyyət anlayıĢı insanda həyati prosesdə, fəaliyyətdə qazanılır, yəni peĢə qabiliyyəti 

bilik, bacarıq və vərdiĢlərlə əlaqədardır. Ona görə də insanın mədəni-texniki səviyyə-

sinə təsir edən amillər, bundan əlavə onların peĢə qabiliyyətinin yüksəlməsinə də təsir 

edir. 

Mövcud sənaye müəssisələrində iĢçilərdən faydalı istifadə olunmasında və iĢçilə-

rin hazırlanmasında olan tələbatın minimuma aĢağı salınmasında peĢələrin birləĢməsi 

xüsusi əhəmiyyətini kəsb edir. PeĢə birləĢməsi və ya qovuĢması  anlayıĢı dedikdə, eyni 

bir iĢçi (fəhlə) ayrı-ayrı növ peĢə hazırlığını tələb edən iĢ növlərinin həyata keçirilməsi 
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nəzərdə tutulur. PeĢələrin birləĢməsi elə bir Ģərait yaradır ki, iĢçi tərkibində və ya 

özünün yardımçısı ilə eyni zamanda bir çox alətdə iĢləsin.  Müəssisənin iĢçiləri, ilk 

öncə, istehsal bölməsi heyəti (əsas fəaliyyət heyəti) və qeyri – istehsal bölməsi heyəti 

(qeyri-əsas fəaliyyət heyətli) kimi qrupa alınır. Ġkinci qruplaĢmaya mənzil kommunal 

təsərrüfatın iĢinin, uĢaq bağçaları bölməsi, səhiyyə sektoru və yardımçı təsərrüfat-

larının kadrları aiddir. Ġstehsal qrupu icra etdikləri funksiya və fəaliyyətləri xarakterinə 

uyğun  iĢçilər, mühəndis-texniki iĢçi fəhlələri, qulluqçular, kiçik xidmətedici heyət 

birliyi, Ģagirdlər və mühafizə iĢçiləri kateqori-yalarına bölünürlər. Ġstehsal heyətin 

vacib tərkib hissəsi olan fəhlələr birliyini əsasən məhsul yaradılmasında iĢtirak edən və 

bundan əlavə istehsal prosesini normal  təmin edən kadrlar aid olunurlar. Ġcra etmiĢ 

olduqları iĢin xarakterindəki ayırmalara görə iĢçilər kateqoriyası  4 vacib qrupa aid 

edilir: 

- texnoloji prosesi əhatə edib iĢtirak edən, əmək predmetini hazır etmək yolu ilə 

bilavasitə hazır məhsul formasına çevirən iĢçilər. Ancaq bunlardan əlavə, avtomatlaĢ-

dırılılmıĢ Ģəkildə istehsalatda iĢçi-nizamlayıcılar da bu qrupa əlavə edilir, çünki onlar 

alətlərin normal iĢini əhatə edirlər;  

- xammallar, material ehtiyyatları və hazır məhsulun yarımfabrikatların bir yer-

dən baĢqa yerə aparılması, anbarlaĢdırılması və qorunması ilə məĢğul olan fəhlələr;  

- əsas fondlar təmiri və istehsal avadanlıqlarının qorunmasının həyata keçirən 

təmini üçün hissələr  və tərtibatlar istehsal edən iĢçilər; 

- hazır məhsulun keyfiyyətinə uyğun nəzarət prosesini əhatələyən iĢini icra və 

yerinə  yetirən iĢçilər. Birinci qrupa daxil olan fəhlələr vacib, digər qruplara aid 

edilənlər isə köməkçi fəhlələr hesab olunurlar. 

Mühəndislik və texniki  mütəxəssis nümayəndələri və rəhbər iĢçilər bölməsinə 

istehsala texniki rəhbərlik bölməsini həyata keçirilən iĢçilər aid edilir. Əqli əmək 

üzvləri olan bu bölmədə iĢçilər istehsala rəhbərlik və onun təĢkil olunması konstruktor, 

texnoloji, təĢkilati-texniki və sırf istehsal müəssisələri ilə istifadə edilir. Bu bölmə 

iĢçilərə müəssisənin direktorluğu, baĢ mütəxəssislər, texniklər, ustalar və s. daxil edi-

lir. Qulluqçular bölməsinə maliyyə və uçot, təchizat və satıĢ, dəftərxana idarəsi və bəzi 

inzibati-idarə iĢçiləri aid edilir. ġagirdlər kateqoriyasına uyğun fərdi və briqada (qrup) 

Ģəklində həm bilavasitə müəssisənin özündə hamilik yolu ilə və həm də baĢqa 

məktəblərə ezamiyyə olunmaqla fəhlə peĢəsinə yiyələnən gənclər aid olunurlar. Bu 

kateqoriyaya habelə müəssisənin balansında olan texniki-peĢə məktəblərinin Ģagirdləri 

də daxil edilir. 

Kiçik xidmətedici birliyə inzibati-idarə binalarında qulluq edən xadimələr, süpür-

gəçiləri, minik avtomobillərinin sürücüləri, kuryerlər, paltar asanlar və s. iĢçilər aid 

edilir. Mühafizə iĢçilərinə gəldikdə isə müəssisənin gözətçiləri və yanğından mü-

hafizə iĢçiləri aid edirlər. Müəssisənin qeyri-istehsal bölmələrində çalıĢan iĢçilər 

istehsal heyəti əlavəsinə aid edilmirlər. Bu qəbildən olan kadrlara yaĢayıĢ binalarını, 

səhiyyə məntəqələrini, uĢaq bağçalarını, klubları, yardımçı təsərrüfatlarının xidmət 

edən iĢçiləri daxil edilir. Buna uyğun məqsəd istehsal kadrları ilə istehsal adlı iĢçiləri 

icra etməyənlər arasındakı uyğun say nisbətini müəyyənləĢdirməkdir. Ġstehsal iĢçilə-

rinin peĢə-ixtisas tərkibinə gəlincə o, hər bir firmanın  özünə məxsus xarakterindən 

asılı olaraq fərqlənir. Məsələn, metallurgiya ilə bağlı  olan peĢə ixtisaslı iĢçi poladəri-

dən və polad yandırandısa, toxuculuq üçün əyirici və toxucu, kimya müəssisələri 
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bölmələrində aparatçı və operator, maĢınqayırma üçün isə tornaçılar, dəmirçilər, 

çilingərlər və s.-dir. Bütün bu ayrı-ayrılıqlı müəssisənin texnoloji özünəməxsusluğun-

dan irəli gəlir. Texnoloji əməliyyatlarını əhatə edən  icra sahiblərinin vacib hazırlığı 

tələb olunur. 

Firmanın kadrlarının peĢə-ixtisas dərəcələrini əhatə edənlər üzrə təsnifləĢdiril-

məsi onun (firmanın) istehsal bölməsində, texniki bazasında və iĢçilərinin mədəni-

texniki səviyyələrinə əsaslanaraq baĢ verən dəyiĢikliklərin öyrənilməsində böyük əhə-

miyyət kəsb edir. Hər bir uyğun  istehsal sahəsində mövcud olan əmək bölgüsü elmi-

texniki iĢləmələrin istehsala əlavə olunması  və bununla əlaqədar olaraq müxtəlif iĢ 

növlərinin yaradılması və həmin iĢlərin yerinə yetirilməsi, onlardan uyğun nəzəri və 

empirik biliklər tələb edir ki, bunlar da öz xüsusiyyətlərini müxtəlif peĢələrdə tapır. 

PeĢənin daxilində isə əlavə olaraq  bilik və vərdiĢ tələb edilən  ixtisaslar formalaĢır. 

Məsələn, çilingər peĢəsi  uyğun olaraq müxtəlif çilingər ixtisaslarına, çilingər-yığıcı, 

çilingər-alətçi, çilingər-təmirçi və s. bölünür. Ġxtisas olaraq öz daxilində müxtəlif ixti-

sas dərəcələrini ümumiləĢdirir. Həyata keçirilən iĢin kompleksliliyi, dəqiqliyi, mə-

suliyyəti müəyyən bilik, vərdiĢ və bacarıq tələb edir. Buna uyğun olaraq iĢçilərə ixtisas 

dərəcələri verilir. Ġxtisas dərəcəsinin vacib tərkib hissələrini kadrın ümumi təhsili 

vəziyyəti, texniki hazırlıq səviyyəsi və uyğun ixtisas üzrə onun praktiki vərdiĢləridir. 

Ġstehsalın texniki səviyyəsi yüksəliĢə doğru irəlilədikcə, istehsala daha mütərəqqi 

və kompleks maĢınlar tətbiq olunduqca, texnoloji istehsal üsulu formalaĢdırdıqca, 

fəhlənin ixtisas dərəcələrinə tələblər də artır. Kadrlar ixtisas dərəcələrinə uyğun qrupa 

bölünür: ixtisassız iĢçilər (ixtisas dərəcəsi olmayan), az ixtisaslı iĢçilər, ixtisası yüksək 

ixtisas dərəcəli iĢçilər. Öz-özlüyündə bəllidir ki, xüsusi hazırlıq tələb edilməyən iĢlərin 

icrası ixtisas dərəcəsi olmayan, baĢqa cür qeyd etsək, ixtisassız iĢçilər tərəfindən 

yerinə yetirilməlidir. Az ixtisaslı dərəcəli iĢçinin uyğun hazırlıq keçmə vaxtı müddəti 

cəmisi bir neçə həftə ərzində həyata keçə bilər. Bu qəbildən olan iĢçilərin yerinə 

yetirdikləri iĢ o qədər də mürəkkəb olmur. Ġxtisas dərəcəsi, bundan əlavə, ixtisaslı 

iĢçilərin hazırlanması  ili 2-3  müddəti miqdarında  vaxt tələbi etdirilir. Yüksək ixtisas 

dərəcəli iĢçilərin hazırlanmasında, onları nəzəri biliklərlə yanaĢı uyğun iĢ təcrübəsinin 

formalaĢması da vacib, zəruri əhəmiyyət daĢıyır. Belə iĢçilər isə nisbətən daha artıq 

uzun müddətli vaxt limitində formalaĢır.  Ġstehsal bölməsində elmi-texniki tərəqqinin 

təsiri altında, tədricən olsa da, yuxarıda göstərilən ixtisas dərəcələri arasında ixtisassız 

iĢçilərin sayı azalmağa doğru meyl etməkdədir, yüksək ixtisas dərəcəli iĢçilərin sayı 

isə artır. Hər hansı bir istehsal sahəsində ixtisas dərəcəsi aĢağı olan iĢçilərin  sayca çox 

olması o deməkdir ki, həmin sahədə ETT nailiyyətləri tam Ģəkildə tətbiq olunmur, 

köməkçi iĢlər, yükləmə-boĢaltma, təmir və s. mexanikləĢdirmə səviyyəsi aĢağı Ģəkil-

dədir. 

Müəssisə iqtisadiyyatının və bundan əlavə istehsal bölməsi heyətinin idarə edil-

məsi iĢinin vacib məsələlərindən biri də iĢçilərə tələbatın düzgün müəyyən olunması 

məsələsidir. Bu iĢ əməyin normalaĢdırılmasından və həmin məsələnin həllindən dəqiq 

olaraq vaxt normalı, istehsal normalı, xidmət normalı, say normalı, idarəetmə həddi 

kimi normativlərin tətbiqinə əsaslanmalıdır. 

Ġstehsalın səmərəliliyinin artırılmasında əmək amil kimi əmək məhsuldarlığının 

artırılması  dedikdə əmək sərfiyyatı miqdarının səmərəliliyi, məhsulun hər bir vahidinə 

sərf edilən əməyin səviyyəsinin miqdarı nəzərdə tutulur. Əmək məhsuldarlığı iĢinin 
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artırılması məhsulun istehsalına lazım olan iĢ vaxtının qısaldılması vəziyyəti deməkdir. 

Cəmiyyət, məhsulun hər bir  vahidinə sərf olunan əməyi miqdarının azaltmaqla hər 

iĢçi baĢına daha artıq əlavə sayda məhsul istehsal etmək və uyğun olaraq, öz artan 

tələbatını daha tam təmin etmək imkanını əldə etmiĢ olur. Əmək məhsuldarlığı iĢinin 

daim yüksəldilməsi, istehsalının miqdarının artırılması və formalaĢdırılması üçün 

vacib Ģərtdir. Ġstehsalında əmək məhsuldarlığının miqdarını yüksəltmək üçün praktiki 

yollar mövcuddur. Bu yollardan ən mühümü ağır sənayenin birinci növbədə inkiĢaf 

etdirilməsi və ən müasir,yeni texnikanın daha geniĢ istifadə edilərək tətbiq edilməsin-

dən ibarətdir. 
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MÜƏSSĠSƏ VƏ FABRĠKLƏRDƏ ĠNNOVASĠYA MENECMENTĠNĠN 

MÖVCUD VƏZĠYYƏTĠ 

 

Ġnnovasiya menecmenti - yeni məhsulların, istehsal proseslərinin və iqtisadi 

əlaqələrin tətbiqi ilə bağlı strateji idarəetmə sahələrindən biridir. Yeni mal növlərinin 

inkiĢafı və tətbiqi yüksək riskli bir prosesdir və hər hansı bir qaytarılmanı təmin 

etməyəcəkdir. Layihənin baĢlanğıcında qoyulmuĢ maddi, maliyyə və əmək resursla-

rının ödənilməsi təmin olunmayacaq. Eyni zamanda, innovasiya rəhbərliyi müəssisələr 

üçün həyati bir fəaliyyətdir. Nəticələri istehlakçıların mallarına olan tələbatın obyektiv 

artması, istehsalçı bazarında rəqabətin artması kimi qiymətləndirilə bilər. Ġnnovasiya 

menecmenti - yenilikçi məhsullar üzərində iĢin birbaĢa koordinasiyasında və Ģirkətin 

rəhbərliyində yüksək səviyyədə həyata keçirilən yenilikçi proseslər və iqtisadi əlaqələr 

üçün idarəetmə sistemlərinin inkiĢafından ibarət ola bilər.       

Azərbaycanda elmin inkiĢafı üzrə Milli Strategiya və 2009-2015-ci illər üçün 

Dövlət Proqramı ölkənin iqtisadiyyatının inkiĢafında elmin rolu, elm və texnologiya 

sahəsində idarəetmə sisteminin təkmilləĢdirilməsi, elmi-texniki infrastrukturun tək-

milləĢdirilməsi, elm, təhsil və istehsalın inteqrasiyası, tədqiqat və yenilik siyasətini 

təkmilləĢdirir. 

Nə üçün Azərbaycan yeniliklərin inkiĢafını iqtisadiyyatda prioritet hesab edir? 

Respublikanın hökuməti karbohidrogen ehtiyatlarının tükənməz təbii ehtiyatlara aid 

olduğunu anlayır və bu səbəblə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunu inkiĢaf etdirmək 

üçün təsirli tədbirlər görür. Qeyri-neft sektorları arasında informasiya və kommunika-
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siya texnologiyaları (ĠKT) sektoru ən yüksək artım göstəricilərini göstərir. Bu baxım-

dan Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev ĠKT sektorunu iqtisadiyyatın neft sektorun-

dan sonra ən yüksək prioritet kimi təyin etdi. Bu gün telekommunikasiya sənayesinin 

həcmi 1,5 milyard dollara yaxındır ki, bu da ölkənin ÜDM-nin 3,5 faizini təĢkil edir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiĢ 

2010-2012-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnolo-

giyalarının inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramına uyğun olaraq, ĠKT sənayesinin əsas 

vəzifəsi bu sahədə milli strategiyanın məqsədlərini yerinə yetirmək, informasiya 

cəmiyyətinə keçidini təmin etmək, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının 

tətbiqi ilə biliklərdən ibarətdir. Bu dövlət proqramının həyata keçirilməsi dörd əsas 

sahədə nəzərdə tutulur. Bu telekommunikasiya və poçt infrastrukturunun inkiĢafıdır. 

26 iyun 2012-ci il tarixində Azərbaycanla Türkiyə arasında Cənub Qaz Dəhli-

zinin (CQD) ən önəmli seqmentini meydana gətirən TANAP boru kəməri ilə bağlı 

hökumətlərarası müqavilə imzalandı. 1850 km uzunluğunda olan TANAP, Türkiyədə 

20 Ģəhərdən və 67 qəsəbədən keçərək, ölkənin ġərqi ilə Qərbini bir-birinə bağlayır. Ġki 

çıxıĢ nöqtəsi olan boru kəmərinin ilk çıxıĢı EskiĢəhərdə, ikinci çıxıĢı isə Edirnə 

Ģəhərindədir. [5.] 

TANAP-ın Azərbaycan üçün əhəmiyyəti. 

Hər Ģeydən əvvəl, Azərbaycan, tarixində ilk dəfə olaraq, öz qazını TANAP vasi-

təsi ilə birbaĢa Avropa bazarına ixrac edərək, dünyanın ən böyük ikinci enerji bazarına 

daxil olacaq. Azərbaycan qazı TANAP-dan əvvəl də, Yunanıstanın timsalında, Avropa 

Ġttifaqına daĢınmaqda idi. Ancaq bu əməliyyat birbaĢa deyil, Türkiyə üzərindən həyata 

keçirilir. Bundan fərqli olaraq, TANAP layihəsi ilə Azərbaycan, birbaĢa Avropa 

bazarına daxil ola biləcək. Bu da, Ģübhəsiz, Azərbaycana həm iqtisadi, həm də siyasi 

cəhətdən üstünlüklər gətirəcək. Digər tərəfdən, Azərbaycan, Avropa bazarına qaz ixrac 

edərək, təbii qazda ixracat portfelini Ģaxələndirəcək və enerji təhlükəsizliyini təmin 

edəcək. Çünki, ixracatçı ölkələr üçün enerji təhlükəsizliyinin ən vacib ehtiyaclarından 

biri məhz müĢtəri Ģaxələndirilməsinin həyata keçirilməsidir [5]. 

TANAP boru kəməri Gürcüstan-Türkiyə sərhədindən Türkiyənin qərb sərhədinə 

çəkiləcək. TANAP, digər Transadriatik (TAP) qaz boru xətti ilə yanaĢı, "ġahdəniz" 

yatağından qazın Avropaya nəqli üçün nəzərdə tutulmuĢ Cənub Qaz Dəhlizinin bir 

hissəsidir. TANAP boru kəmərinin ilkin gücü ildə 16 milyard kubmetr qaz olacağı 

gözlənilir. Təxminən altı milyard kubmetr Türkiyəyə, qalan hissəsi isə Avropaya veri-

ləcək. TAP-ın tikintisinin baĢa çatmasından sonra qaz 2020-ci ilin əvvəlində Avro-

paya daxil olacaq. 

Milli innovasiya sisteminin inkiĢaf perspektivləri dövlət siуаsətində xüsusi уеr 

tutur. Bütün inkiĢaf etmiĢ dövlətlərdə innovasiya pгoseslərinin aktivləĢdirilməsi məq-

sədi ilə innоvativ iqtisadiyyatın inkiĢaflarının əsası olan milli innovasiya sistemi уага-

dılır, innovasiya sistemi elmi-texniki və innovasiya fəaliyyətinin nəticələrinin  toplan-

ması, ötürülməsi və təcrübədə istifadəsinin səmərəli mexanizmlərini istifadə etməklə 

ölkənin iqtisadi inkiĢafının intensivliyini artırmağa imkan уагаdır [1, s.104]. 

Dövlətin innovasiya proseslərinə təsirində sənaye müəssisələrinin əməkdaĢlığını 

stimullaĢdırmaq üçün alətlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu sahədə artıq yaranmıĢ 

xarici təcrübə var. Məsələn, Kanadada, innovasiyanı stimullaĢdırmaq üçün birbaĢa 

vasitə kimi, dövlət zəmanətləri kommersiya banklarından kredit almaqda və ya inno-
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vasiya prosesinin birbaĢa maliyyələĢdirilməsində dövlət tərəfindən istifadə edilir. 

Yaponiyada dövlət-özəl Ģirkətlər və mərkəzlərə büdcə subsidiyaları və güzəĢtli kre-

ditlər, dövlət-özəl əməkdaĢlıq prinsipi əsasında özəl firmalarla birlikdə innovasiya 

yaradan dövlət tədqiqat institutları istifadə olunur. Almaniyada yüksək səviyyədə 

qeyri-müəyyənliklə xarakterizə edilmiĢ prioritet tədqiqat sahələrində uzunmüddətli 

tədqiqatlar üçün birbaĢa maliyyələĢmə təmin edilir. AĢağıdakı üsullar innovativ 

fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsinin dolayı üsullarıdır: 

- vergi faydaları; 

- təcili amortizasiya siyasəti; 

- imtiyazlı kreditlər; 

- maliyyə lizinqinə dövlət yardımı; 

- franchise təĢviq tədbirləri və s. Vergi alətləri dolayı tənzimləmə sistemində əsas 

elementlərdən biridir. Vergilər, dövlət büdcəsinin qaynaqlarından biri və iqtisadi 

inkiĢafı stimullaĢdırmaq üçün bir vasitə ola bilər.  

Müəyyən Ģərtlər böyüməni maneə törədir. Buna görə, mənfəət formalaĢdırarkən, 

onların təsiri ən azı neytral olmalıdır. Bu Ģəraitdə, xüsusilə hədəflənən vergi stimulla-

rının istifadəsi, innovativ fəaliyyətin dolayı tənzimlənməsi (stimullaĢdırılması) üçün 

effektiv bir üsuldur. Çin təcrübəsinə bu yanaĢma daha aydın Ģəkildə müĢahidə olunur. 

Çin vergi bayramlarında, aĢağı vergi faizləri innovasiyaların inkiĢafında və tətbiq 

olunmasında yüksək effektivliyə kömək edir. 

Həm keçmiĢ sovet respublikalarında, həm də Azərbaycanda innovasiya ilə bağlı 

təĢkilati və iqtisadi problemlərin həlli real vaxt tələbidir. Hazırda Milli Elmlər Akade-

miyasının (AMEA) elmi fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə əsas və 

tətbiqi tədqiqatların əlaqələndirilməsi üçün müəyyən tədbirlər görülür. Bunu nəzərə 

alaraq, mühüm sosial-iqtisadi problemlərin həllinə, dövlət informasiya ehtiyatlarının 

artmasına və innovasiya prosesinin sürətləndirilməsində elmin və texnologiyanın rolu-

nu artırmaq üçün Azərbaycan elmi sektorun inkiĢafı üçün bir strategiya hazırlamıĢdır. 

Bu baxımdan, elmin inkiĢafının əsas istiqamətləri aĢağıdakılardır: 

- tədqiqat institutlarında, universitetlərdə aparılan əsas tədqiqatların səmərəliliyi-

nin artırılması, onların nəticələrinin sosial-iqtisadi və digər sahələrdə tətbiqinin təmin 

edilməsi; 

- elmi müəssisələrdə və universitetlərdə aparılan tədqiqat və praktiki fəaliyyətlə-

rin əlaqələndirilməsinin gücləndirilməsi; 

- maliyyələĢdirilməsi üçün elmi qurumlarda hədəflənmiĢ, inteqrasiya olunmuĢ 

proqramların rəqabətli seçilməsini həyata keçirmək; 

- xarici ölkələrdə təhsil almaq və təcrübə etmək üçün yerli iĢçiləri göndərmək. 

Xüsusilə hədəf vergi imtiyazlarının istifadəsi innovativ fəaliyyətin dolayı tənzim-

lənməsi (stimullaĢdırılması) üçün effektiv bir üsul kimi çıxıĢ edir: 

- yenilikçi; 
- Ġnfrastruktur; 
- qarĢılıqlı yemək; 
- əlaqəli və qarĢılıqlı tamamlayıcıdır; 
- bir-birinə fərqli olan təĢkilati sistem. 

Yenilik sahəsində xüsusi əhəmiyyət daĢıyan əsas problemlərdən biri də innova-

siya infrastrukturudur. Ümumiyyətlə, innovasiya infrastrukturu qarĢılıqlı, əlaqəli və 
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bir-birinə tamamlayıcı təĢkilati sistemdir və fərqli təĢkilati və hüquqi forması vardır. 

Bundan əlavə, innovativ prosesin texnoloji uyğunlaĢmasından elmi tədqiqata qədər 

uzanan mərhələlərin həyata keçirilməsini təmin edir. Ġnnovasiya infrastrukturu yenilik 

sisteminin əsas elementlərindən biri hesab olunur. Ġnnovasiya infrastrukturunun forma-

laĢması və inkiĢafının əsas vəzifələri: 

- iqtisadiyyatın strukturunun bərpası və məhsulların çeĢidinin dəyiĢməsi ilə 

istehsalın azalması, dayandırılması; 

- yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətinin artırılması və iqtisadiyyatın cəlbedi-

ciliyi; 

- elmi və texniki potensialın qorunması və inkiĢafı. 

Milli iqtisadiyyatın inkiĢaf səviyyəsini respublikamız üçün üç innovasiya mərkə-

zindən istifadə etmək məqsədəuyğun hesab edilir: 

- milli texnoloji parklar; 

- regional innovasiya mərkəzləri; 

- yüksək texnologiyalı sahələr. Milli texnoparkın yaradılmasının əsas məqsədi 

milli maraqları cəlb etməkdir. 

Texnopark, universitet və elmi-tədqiqat institutlarında yaradılan yeni texnologi-

yaların kommersiya baxımından reallaĢdırılmasını həyata keçirən, gənc mütəxəssislər 

üçün yeni iĢ yerləri yaradan və yerləĢdiyi Ģəhərin sosial-iqtisadi həyatında səmərəli rol 

oynayan güclü qurumdur. Texnopark strukturları mövcud olduğu 60 il ərzində 

iqtisadiyyat və elmi-texniki tərəqqidə baĢ vermiĢ dəyiĢikliklərin təsiri altında dəfələrlə 

transformasiya olunmasına baxmayaraq, sistem səciyyəli aĢağıdakı təməl prinsiplərini 

qoruyub saxlaya bilmiĢdir: yüksək xarakteristikalara malik, innovasiya təyinatlı trans-

professional sahibkarın formalaĢdırılması; rəqabət qabiliyyətli məhsullara və əqli mül-

kiyyətə söykənən yüksək texnologiyaların kommersiallaĢdırılması [6]. 

Qeyri-neft sektorunun inkiĢafı Azərbaycanda strateji məqsədə nail olmuĢdur. 

Ölkənin hökuməti hər cür iĢ yerində innovasiyanı tətbiq etmək arzusuna cəlb etmək 

üçün bir istehsal sektoru yaratmaq istəyir. Kursda tətbiq olunan iqtisadiyyatda daha 

çox iĢə təĢəbbüskarların sərmayə qoyuluĢu və stimullaĢdırılması birbaĢa yönəlib. Biz-

es və hökumət səylərinin son nümunələrindən biri Sumqayıtda (Bakı Ģəhərinin peyk 

Ģəhəri) unikal texnoparkın yaradılması idi. 

ĠnkiĢaf etmiĢ bazar iqtisadiyyatlarında yaranan innovativ layihələrin əksəriyyəti 

müxtəlif səviyyəli və miqyaslı özəl Ģirkətlər tərəfindən həyata keçirilir. Ticarət inno-

vasiya layihələrinin həyata keçirilməsi Ģirkətlərin istehsal və kommersiya məqsədləri 

üçün ən yaxĢı həldir. Müasir innovasiya prosesinin baĢqa bir komponenti kimi inno-

vasiya yenilik prosesinin və digər inkubator Ģirkətinin digər subyektlərinin mən-

fəətlərini maksimum dərəcədə artırmaq üçün həyata keçirilən praktik kommersiya 

effektini əldə etməkdir. Yüksək iqtisadi fəaliyyət təĢviq mexanizmləri yardımı ilə milli 

prioritetlərin müəyyənləĢdirilməsində və innovasiya inkiĢafı prosesinə təsir göstərən, 

elmi və texniki bazarda dövlətin aparıcı rolu ilə təmin olunur. Buna görə də stimul-

laĢdırıcı innovasiya sistemi iqtisadiyyat sahəsində iki problemi həll etməlidir: 

- innovasiya komponentinin ümumi aktivliyini nəzərə alaraq, iqtisadiyyatın 

yüksək texnologiyalı sektorlarının rəqabət qabiliyyətini artırmaq; 

- dünya bazarına daxil olmaq imkanı. Xarici mühitin təhlili, resursların ayrılması 

və korporativ strategiya kimi strateji amillər nəzərə alınmalıdır.  
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Yeni texnologiyaların inkiĢafı strateji qərarların qəbul edilməsi prosesində mü-

hüm bir istiqamət hesab olunur. Beləliklə, yüksək iqtisadi fəaliyyət dövlətin elmi-

texniki bazardakı aparıcı rolu ilə təmin olunur, milli prioritetlərin müəyyənləĢdiril-

məsində və innovativ inkiĢaf prosesinə fəal təsir göstərir [7]. 
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CPC MMC OĞUZ QARĞIDALI EMALI KOMPLEKSĠNĠN MÖVCUD 

VƏZĠYYƏTĠ VƏ ĠNKĠġAF DĠNAMĠKASININ TƏHLĠLĠ 
 

―CPM‖ MMC Oğuz ―Qarğıdalı Emalı Kompleksi‖ Cənubi Qafqazda Ģəkərin 

sənaye əvəzedicilərinin yeganə istehsalçısıdır. Bu Ģirkət bu gün müasir avadanlıqlarla 

təchiz edilmiĢ və istehsal sahələrini geniĢləndirərək, 2015-ci ilin dekabrından etibarən 

istehsalını bərpa etmiĢdir. 

Kompleks 4 istehsal xəttindən ibarətdir: 

- Gündə 80 ton tutumlu qlükoza Ģirəsi istehsalı üçün qarğıdalı və turĢu hidro-

lizinin emalı üsulu; 

- 30 min ton qarğıdalı taxılının saxlanması və gündə 48 ton qarpızın qurudulması 
kompleksi; 

- Fermentasiya metodu ilə G38-dən G63, ya da 68 ton / gün F-42 və 77 ton / gün 

F-55 fruktoza siropları və ya 58 ton / gün maltoza qlükoza Ģirəsinin istehsal qabiliyyəti 

olan istehsal xətləri; 

- 52 tonluq quru niĢasta istehsalı sexi [39]. 

ġirkətin məhsulları - qlükoza, maltoz, fruktoza, quru niĢasta yeyinti sənayesində 

geniĢ istifadə olunur; yan məhsulları - mal-qara, quĢçuluq və balıqçılıqda qluten, əsa-

sən qarğıdalı yağının istehsalında qarğıdalı nüvələri, yağ istehsal qalıqlarından hey-

vandarlıqda istifadə olunur. 

Zavodun məhsulları yerli alkoqollu və alkoqollu içkilər, meyvə Ģirələri, don-

durma, mürəkkəb, qənnadı məmulatları, karamel və s. yerli istehsalçıların Ģəkər əvəz-

edicilərinə olan tələbatını təmin edəcəkdir və xarici idxaldan asılılığı aradan qaldır-

maq, yüksək keyfiyyəti də nəzərə alaraq qonĢu ölkələrə ixrac ediləcəkdir. 

ġəkər əvəzinə əvəzedicilərin istifadəsi son məhsulun keyfiyyətini artırır, həm-

http://www.finans.az/
http://www.trend.az/
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çinin xərcləri azaldır. Glukoza və meyvələrin maye vəziyyətinə görə, onlar əlavə 

hazırlıq olmadan istehsal prosesinə birbaĢa daxil edilə bilərlər. 

Oğuz Qarğıdalı Emalı Kompleksində istehsal prosesi tamamilə avtomatlaĢdırıl-

mıĢdır və yüksək gigiyena və ərzaq təhlükəsizliyi tələblərinə cavab verir. Qlükoza və 

fruktoza alıcının istəklərinə əsasən plastik konteynerlərdə və ya avtomatik tankerlərdə 

satılır. Məhsulun xüsusiyyətlərinə görə digər məhsullar karton və ya plastik torbalarda 

verilir. 

2014-cü ilin dekabr ayında ―CPC‖ MMC-nin Qlükoza Ġstehsalı Zavodu yeni 

istehsal xətləri hesabına əhəmiyyətli Ģəkildə geniĢləndirildikdən sonra ―Oğuz Qarğıdalı 

Emalı Məhsulları Kompleksi‖ adı altında yenidən fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Son onil-

liklər ərzində dünya əhalisi sayının əhəmiyyətli dərəcədə artması digər kənd təsərrüfatı 

məhsulları kimi Ģəkər istehsalının və istehlakının da kəskin artımını ĢərtləndirmiĢdir. 

ġəkər istehsalı üzrə rəsmi statistika bunun əyani sübutudur. Belə ki, keçən əsrin 70-ci 

illərində dünya üzrə ümumi Ģəkər istehsalı təqribən 75 milyon ton təĢkil edirdisə, 90-cı 

illərdə bu rəqəm 108 milyon ton, 2000-ci illərdə 135 milyon ton, hal-hazırda isə 165 

milyon ton təĢkil etməkdədir. 

Həmçinin, qeyd edək ki, Ģəkər istehsalı ilə yanaĢı, bu istehsalın 15-20 faizi 

həcmində Ģəkər əvəzedicilərinin, yəni qlükoza, maltoza, dekstroza, fruktoza və s. 

istehsalı və istehlakı da artmaqdadır. Bu amilləri və ölkənin Ģirniyyat, konditer, kon-

serv və süd məhsulları, dondurma və s. istehsalı müəssisələrinin qarğıdalının emalın-

dan əldə olunan məhsullara-qlükoza, fruktoza və s. olan tələbatlarını nəzərə alaraq, 

―CPC‖ (Corn Processing Company) MMC 2011-ci ildə gündə 80 ton qarğıdalı emalı 

və emal məhsulu olan niĢastadan qida qlükozasının alınması layihəsini həyata keçir-

miĢdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev 2011-ci ilin noyabrında 

Qlükoza Ġstehsalı Zavodunun açılıĢında iĢtirak edərkən müəssisədə standart (G40) 

qlükozadan əlavə gələcəkdə bütün digər çeĢidlərdən olan qlükoza (G38-dan G63-dək), 

fruktoza (F42-F55), maltoza Ģirələri və quru niĢasta istehsalına, istehsal üçün əsas 

xammal olan dənəvər qarğıdalının qurudulması və saxlanması üçün 30 min ton həcmli 

müasir silo-anbarları tikintisinə və qarğıdalının xaricdən idxalından asılılığı minimuma 

endirmək məqsədilə Oğuzda və ətraf rayonlarda 1,5-2 min hektar torpaq sahəsinin 

icarəyə götürülməsinə dair planlar barədə məlumat verilmiĢdir. Cənab Prezident ölkə-

nin Ģimal-qərb zonasının kəndli-fermer təsərrüfatlarının qarğıdalı əkininə maraqla-

rının artmasının əhəmiyyətli amillərindən birinə çevrilə biləcək bu iĢlərin reallaĢdırıl-

masının zəruri olduğunu bildirmiĢ, müvafiq göstəriĢlər vermiĢdir. 

Qeyd olunanlarla əlaqədar olaraq, ümumi həcmi 30 min ton olan 6 ədəd silo-

anbar, 3 ədəd hər biri 270 ton tutumlu yaĢ mal siloları, 2 ədəd 50 ton tutumlu dolum 

bunkerləri, 70 ton/saat/ istehsal gücünə malik 2 ədəd ―GSĠ (ABġ) markalı müasir 

qurutma aqreqatı və elevator sistemindən ibarət kompleks tikilib istifadəyə verilmiĢ-

dir (39). 

Növbəti mərhələdə (2013-cü ilin ikinci yarısından baĢlayaraq), zavodun istehsal 

gücündən daha səmərəli istifadə etmək və məhsul çeĢidlərinin geniĢləndirilməsi məq-

sədilə onun bazasında əlavə istehsal xətləri quraĢdırmaqla quru niĢasta, maltoza, 

müxtəlif çeĢidli qlükoza (G38-G63) və fruktoza (F42- F55) Ģirələrinin istehsalına start 

verilmiĢdir. Bunlar 2014-cü ilin dekabr ayında yekunlaĢmıĢ və müəssisə iri istehsal 
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kompleksi kimi yenidən fəaliyyətə baĢlamıĢdır. 

Kompleksin istehsal etdiyi Ģəkər əvəzedicilərinin istehlakçıları alkoqolsuz və 

sərinləĢdirici içkilər, pivə, meyvə Ģirələri və mürəbbə, dondurma, konditer, Ģokolad, 

karamel və s. bu qəbildən olan məhsulları istehsal edən müəssisələrdir. Ġstehsal etdi-

yimiz məhsullar həmin müəssisələrin tələbatlarının tamamilə ödənilməsi, onların xari-

ci ölkələrdən idxalından asılılığının aradan qaldırılması üçün yetərli olacaq və hətta, 

yüksək keyfiyyət standartlarına malik məhsullar olaraq baĢqa ölkələrə də ixrac edilə 

biləcəkdir. Ġndiyə qədər potensial alıcılar nəinki ölkədə, hətta regionda qlükoza-

fruktoza və s. Ģəkər əvəzediciləri istehsal edilmədiyindən, öz tələbatlarının bir qismini 

xaricdən idxal olunan qlükoza və digər bir qismini isə Ģəkər tozu hesabına təmin etmək 

məcburiyyətində olmuĢlar ki, bu da idxal qlükoza istifadəsi halında-maliyyə baxımın-

da, Ģəkər tozu istifadəsi halında isə həm maliyyə, həm texnoloji, həm də son məhsul 

istehlakçılarının sağlamlığı baxımından məqsədəuyğun deyildir. ġəkər əvəzinə onun 

əvəzedicilərinin istifadəsi isə istehsal edilən son məhsulun həm keyfiyyətini artırır, 

həm də maya dəyərini aĢağı salır. Qlükoza-fruktoza məmulatları duru halda olduğun-

dan heç bir əlavə hazırlıq olmadan birbaĢa istehsal prosesinə yönəldilə bilər. 

ġəkər əvəzedicilərinin istehsalı prosesində alınan yan məhsullar-kəpək, qarğıdalı 

qırıntısı, qlüten (protein) - heyvandarlıq, quĢçuluq və balıqçılıqda, özək əsasən qarğı-

dalı yağı istehsalında və yağın istehsalı prosesində qalan jmıx isə heyvandarlıqda 

yemlərə qüvvəli əlavə kimi istifadə olunur. 

2014-cü ilin statistik məlumatına əsasən Azərbaycanda istehlak olunan Ģəkərin 

həcmi təqribən 300 min ton olmuĢdur. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə Ģəkərə olan tələbatın 

minimum 15%-i qlükoza, maltoza və fruktoza Ģirəsi hesabına ödənilir. Bu hesabla 

Azərbaycanda Ģəkər əvəzedicilərinə illik tələbat təqribən 45 min ton həcmində dəyər-

ləndirilə bilər. Beləliklə Azərbaycan bazarının Ģəkər əvəzedicilərinə tələbatı ―CPC‖nin 

istehsal gücündən 1,5 dəfə artıqdır və bu baxımdan ―CPC‖nin gələcək fəaliyyət pers-

pektivləri olduqca yüksəkdir. 

Kompleksin ixrac potensialı çox yüksək qiymətləndirilir. Belə ki, Dövlət Statis-

tika Komitəsinin məlumatına əsasən, 2014-cü ildə respublikamızda Ģəkər əvəzedicilə-

rinin ümumi Ģəkər istehlakında (293 449,9 ton) payı 0,8% (2 253,1 ton) təĢkil etmiĢdir. 

Müqayisə üçün qeyd etmək lazımdır ki, dünyada Ģəkər əvəzediciləri istehlakında bu 

göstərici 15-20%, ABġ-da isə 50%-ə çatır. [40]Aydındır ki, sözügedən bu göstəricinin 

(0,8%) dünya üzrə mövcud olan orta göstəriciyə (15-20%) yaxınlaĢması üçün mü-

əyyən zaman tələb olunacaqdır. Belə olan halda həmçinin, Kompleksin istehsal məh-

sullarının maya dəyərinin 77%-ni təĢkil edən idxal məhsullarının (dənəvər qarğıdalı və 

kimyəvi emal məhsulları) xaricdən alınması üçün valyuta əldə etmək məqsədilə məh-

sullarımızın bir qisminin xarici ölkələrə satıĢı həm aktual, həm də məhsullarımızın 

yüksək keyfiyyət standartlarına cavab verməsi baxımından tamamilə realdır. Bununla 

yanaĢı, qeyd etmək istəyirəm ki, manatın son devalvasiyası da məhsullarımızın ixrac 

variantında satıĢından əldə oluna bilən gəlirlərin artımı üçün Ģərait yaratmıĢdır. 
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BAZAR ARAġDIRMALARI VƏ ONLARIN HƏYATA KEÇĠRĠLMƏSĠNĠN 

VACĠBLĠYĠ 

 

Bazar araĢdırılması istehlakçı təĢkilatlarının  və son istehlakçıların və ya əhalinin 

tələbatlarının və ehtiyaclarının mübadilə köməyi vasitəsilə ödənilməsinə yönəlmiĢ 

fəaliyyət növüdür. Marketinq fəaliyyətində bazar araĢdırılması prosesi imkanlarından 

həm kommersiya fəaliyyətli və qeyri-kommersiya tipli ayrı-ayrı müəssisə həm də 

firma və təĢkilatlarda istifadə etdirilir. Vurğulamaq istərdik ki, ölkəmizdə müasir 

marketinq ilə əlaqədar bir sıra ayrı-ayrı konsepsiyalar,  metodologiyalar və prinsiplər 

tətbiq edilməkdədir. Son zamanlar demək olar ki, ölkəmizdə bazarın münasibətlərinin, 

həmçinin bu sahədə xarici iqtisadi fəaliyyət mexanizmlərinin imkanlarının vüsət 

alması və durmadan inkiĢafı bazar tədqiqatları iĢinə marağı xeyli artırmıĢdır. 

Azərbaycanda özəl sferada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olan təsərrüfat 

subyektlərində bazar araĢdırmalarının aparılması sahəsində əldə edilmiĢ təcrübələr 

bizə deməyə əsas verir ki, hal-hazırda təĢkilatlarda bazarı öyrənmədən və marketinq 

tədqiqatları aparmadan xarici və daxili bazarlarda əmtəələrin və ya xidmətlərin satıĢı 

sahəsində uğurlu nəticələr əldə etmək mümkün olmaz.  

Bu sahədə bir sıra ədəbiyyatlar araĢdırılmıĢdır. Ġmanov Telman  belə hesab edir 

ki, müasir bazar iqtisadi münasibətləri Ģəraitində sahibkarlığın əsas məqsədi nə istehsal 

edilirsə onu satmaq deyil, ən vacibi nə satılırsa ona uyğun məhsul istehsal etmək 

prinsipinə əsaslanmaqdır. Onun fikrincə marketinq tədqiqatları nə vaxt, hansı çeĢiddə, 
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hansı ölçüdə və miqdarda, hansı qiymətə, nə istehsal etməli, kimin üçün istehsal 

etməli, həmçinin bazarlara malın yeridilməsi, həmçinin satıĢın vaxtının, müddətinin 

müəyyən olunması məsələləri nəzərdə tutulur [4. s. (214-215)].                                                                         

Biz isə aparılmıĢ tədqiqatların nəticələrindən belə qənaətə gəlirik ki, marketinq 

tədqiqatları, həmçinin bazar münasibətlərinin öyrənilməsi, məhsul proqramının 

hazırlanması, servis iĢi xidmətinin geniĢləndirilməsi və s. bu kimi məsələləri də özü-

nün hədəfinə alır. Fikrimizcə, təĢkilatda marketinq tədqiqatlarının tətbiqi nəticəsində 

bazar informasiyalarına əsaslı formada malik olmaq təĢkilatda rəqabətə davamlı 

fəaliyyət strategiyasını müəyyən etməyə, planlaĢdırma zamanı kommersiya risklərini 

azaltmağa, bazara yüksək keyfiyyətli məhsul və xidmət təqdim etməklə, maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin mənfəətliliyini təmin etməyə imkan verər.  

Aslan Məmmədova görə bazar araĢdırılması iĢi  bazar iqtisadiyyatının çağdaĢ 

vəziyyətini əks etdirən sistem kimi, sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində mütəxəssislərə 

müəyyən dərəcədə kömək etmək qabiliyyətinə malik bir fəaliyyətdir [6. S (204-206)]. 

Onun fikrinə əsaslanaraq deyərdik ki, bazar araĢdırmaları müəssisə və təĢkilat-

ların fəaliyyətinin planlaĢdırılması iĢinin əsaslarından birini təĢkil edir. Fikrimizi 

onunla əlaqələndirə bilərik ki, marketinq tədqiqatları nəticəsində bazardan əldə edilən 

informasiyalar müəssisənin istehsal planları üçün baza informasiyalarıdır. Çünki bazar 

informasiyalarına malik olmadan istehsal fəaliyyətini planlaĢdırmaq məntiqsiz və 

mənasız fəaliyyət kimi tərəfimizdən dəyərləndirilir.  

Bu sahədə ölkəmizdə bir sıra tədqiqatlar aparılmasına baxmayaraq, yenə də bir 

sıra problemlər mövcud olaraq qalır. Belə ki, ölkəmizdə marketinq araĢdırılması 

sahəsində avtomatlaĢdırlmıĢ idarə etmə sistemlərinin tətbiqi olduqca aĢağı səviyyədə 

yerinə yetirilir. Bu sahədə innovasiyaların tətbiqi marketinq tədqiqatlarının daha 

təkmil səviyyədə aparılmasına səbəb ola bilər.  

Qabil Manafov marketinqin əsasları kitabında qeyd edir ki, rəqibləri tədqiq et-

məklə rəqib müəssisələr arasında əməkdaĢlıq imkanlarını öyrənmək və bazarda üstün-

lüyü təmin edən zəruri məlumatı əldə etmək mümkündür. Bu məqsədlə rəqiblərin 

güclü və zəif tərəfləri təhlil edilir, bazarda onların payı (yeri və ya xüsusi çəkisi) və 

istehlakçıların marketinq vasitələrinə reaksiyası öyrənilir [5. s.(65-66)]. 

Marketinq tədqiqatlarını əhatəliyən bazar araĢdırılması bu istiqaməti rəqiblərin 

maddi tərəfi, maliyyə və əmək ehtiyatlarını öyrənməyi tərəfi, həmçinin onların fəaliy-

yətinin idarə edilməsinin təĢkilini zəruri edir. Tədqiqatın son nəticəsi bazarda daha 

əlveriĢli vəziyyətə nail olmaq imkanları və yollarının seçilməsindən ibarətdir. Bir çox 

Ģirkətlər marketinq strategiyalarının biznes üçün olduqca əhəmiyyətli olduğunu anla-

salar da, heç də hamısı marketinq strategiyasının hazırlanması və həyata keçirilməsinə 

yetərincə diqqət ayırmır. Halbuki düzgün hazırlanmıĢ marketinq strategiyası Ģirkətin 

hədəf müĢtəri kütləsinə hansı mesajı necə çatdıracağını və bununla da ümumi biznes 

planda yer alan strateji məqsədlərə necə nail olacağını aydın təsvir etməlidir. Həmçinin 

effektiv marketinq təĢkilatının fəaliyyəti üçün vacib olan bütün əməliyyat məsələlərini 

- rollar, proseslər, vaxt və maliyyə resurslarını əhatə etməlidir. Güclü marketinq 

strategiyasına sahib olan Ģirkətlər öz səylərini planlaĢdırılmıĢ Ģəkildə biznesin inkiĢa-

fına və mənfəətin artırılmasına yönəldə bilirlər. TəĢkilat məqsədini müəyyənləĢ-
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dirəndən sonra bu məqsədə çatmaq üçün marketinq strategiyasını hazırlayır. Adətən 

marketinq strategiyasının hazırlanmasına üç əsas səviyyədə baxmaq mümkündür:  

- baza strategiyasının yaradılması; 

- kompaniyanın rəqabətli mövqeləĢdirilməsi; 

- strategiyanın tətbiqi. 

 Səmərəli marketinq strategiyasının yaradılması kompaniyanın potensial imkan-

ları ilə yanaĢı-rəqiblərə nisbətən onun zəif və güclü tərəfləri - ətraf mühitinin yaratdığı 

imkan və təhlükələrin yaradıcı və ətraflı qiymətləndirilməsi ilə baĢlayır. Belə təhlil 

əsasında marketinq məqsədləri və onlara çatmağın əsas istiqamətlərini müəyyənləĢ-

dirən kompaniyanın baza strategiyası seçilir. 

Bu mövzunun ölkəmizdəki bir çox sayda mütəxəssislər tərəfindən tədqiq edilmə-

sinə baxmayaraq yenə də bu sahədə uyğun müəyyən problemlər mövcuddur. Belə ki, 

iqtisadiyyatı yüksək səviyyədə inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə bazarın araĢdırılması iĢinin 

aparıcı tədqiqat iĢindən birinə çevrilməsinə baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatını 

əhatəliyən marketinq, bazar tədqiqatları fəal tətbiq olunmur. Bunun da əsas səbəbi 

ölkədə yüksək ixtisaslılığa malik mütəxəssis marketoloqların çatıĢmazlığıdır [1s. (134-

135)]. 

Biz belə düĢünürük ki, marketinq araĢdırmalarının zəruriliyinin vacib istiqamət-

ləri Azərbaycan ərazisində təsərrüfat subyektlərinin daxili və xarici mühitin amillə-

rinin daha geniĢ öyrənilməsi, bu sahədə real bazar proqnozlarının verilməsindən iba-

rətdir.  

Sonda fikrimizi ümumiləĢdirərək qeyd edə bilərik ki, marketinq tədqiqatları 

rəqiblərin maddi və fiziki imkanlarının, bazarın inkiĢaf dinamikasının mövcud vəziy-

yətinin, bazar imkanlarının inkiĢaf istiqamətlərinin öyrənilməsini və marketinq fəaliy-

yətinin idarə edilməsinin təkmilləĢdirilməsini zəruri edir. Bir çox Ģirkətlər marketinq 

tədqiqatlarının və bu sahədə strategiyaların müəyyən olunmasının biznes əhəmiyyətli 

olduğunu anlasalar da, heç də onların hamısı marketinq planlarının və ya strategiya-

larının hazırlanması və həyata keçirilməsi iĢinə yetərincə diqqət ayırmırlar. Halbuki 

düzgün hazırlanmıĢ marketinq strategiyası Ģirkətin hədəf müĢtəri kütləsinə hansı 

mesajı necə çatdıracağını və bununla da ümumi biznes planda yer alan strateji məqsəd-

lərə necə nail olacağını aydın təsvir etməlidir.  
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PERSPEKTĠV MALĠYYƏ PLANLARI 

 

Mənfəətin bölüĢdürülməsi və səmərəli formada istifadənin əsas istiqamətlərinin 

təyin olunması zamanı ilk öncə düzgün strategiya seçilməli və rəqabət təhlil edilmə-

lidir. Bu vaxt müəssisənin istehsal potensialının təyin edilməsi, geniĢləndirilməsi eyni 

zamanda yenilənməsi zərurəti yaranır. Mənfəətdən istehsalın inkiĢaf fonduna olan 

miqyası müəyyən edilir. Müəssisənin maliyyə resurslarının yaranması və ondan səmə-

rəli istifadə olunması hər bir müəssisənin təkmilləĢməsinin (dayanıqlıq və likvidlik 

göstəricilərinin yüksək olması) və digər iri miqyaslı müəssisələrin səmərəli formada 

inteqrasiyasına zəmin yaratmaq, ölkədəki problemlərin zamanında həllinin əsas istiqa-

mətidir.  

Maliyyə resurslarından səmərəli Ģəkildə istifadə etməsi üçün mütləq formada 

maliyyə təhlili reallaĢdırmalı, xərcləri təsnifləĢdirməli, maliyyə nəticələrini təhlil et-

məli, maliyyə strategiyasına nəzər yetirməli, maliyyə dözümlülüyünü qiymətləndir-

məli, riskləri qiymətləndirməlidir. Belə ki, maliyyə nəticəsi xərclərin düzgün maliy-

yələĢdirilməsi nəticəsində meydana gəlir. Bütün xərclərin müəssisə hesabına həyata 

keçirilməsi təsərrüfat subyektinin maliyyə vəziyyəti və sabitliyi üçün əsasdır. Maliyyə 

resurslarının təzahürünün düzgün iqtisadi kateqoriya formasıdır. 

Sahibkarlığın maliyyə dözümlülüyü - bu Ģəxsi gəlir hesabına sahibkarlıq fəaliy-

yətinin inkiĢaf etdirilməsi zamanı müəssisənin maliyyə resurslarının vəziyyəti, bölüĢ-

dürülməsi və istifadəsi, həmçinin baĢ verən maliyyə riskləri zamanı kredit qabiliy-

yətinin və kapitalın ödəmə qabiliyyətinin artmasıdır. 

Bunlardan belə nəticəyə gələ bilərik ki, maliyyə menecerinin əsas vəzifəsi sahib-

karlığın müxtəlif maliyyə istiqamətlərini və riskin ümumi səviyyəsini  uyğun səviy-

yədə saxlamaqdır. 

Maliyyə resurslarının səmərəli Ģəkildə istifadə olunması üçün maliyyə risklərinin  

idarə edilməsi mütləqdir. Bu idarəetmənin əsas məqsədi risk nəticəsində itkin mini-

muma endirməkdir. Əsasən itki pul ifadəsi kimi qiymətləndirilir, həmçinin qarĢısının 

alınması yolları təyin edilir. Maliyyə meneceri risklərin müəyyənləĢdirilməsi, mini-

muma endirilməsi üçün risklər planlaĢdırmalı və qiymətləndirməlidir. 

Maliyyə riskləri ehtimal edilən maliyyə resursları, yəni pul vəsaiti itkiləri ilə 

əlaqədar risklərdir. Məhz buna görə də müəssisənin maliyyə resurslarından səmərəli 

istifadə etmək üçün maliyyə risklərinin qiymətləndirilməsi mütləqdir. Risk menecer-

ləri bu sahədə ixtisaslaĢmıĢ peĢəkarlardır və riski bütün parametrləri ilə ölçmək və 

qarĢısının alınması yollarını təklif etməyə qadirdirlər.  

Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində müəssisələrin maliyyə resurslarının səmərəli isti-

fadə haqqında söz açdığımız zaman yuxarıda qeyd etdiyimiz metodlardan istifadə 

etməzdən öncə mütləq Ģəkildə müəssisənin maliyyə siyasəti təhlil edilməlidir. Bu 

siyasəti adətən maliyyə menecerləri təhlil edir və qiymətləndirir. Maliyyə siyasətinin 

məqsədi  dövlətin hal-hazırda həyata keçirdiyi sosial münasibətlərindən, eyni zamanda 

müəssisənin daxili iqtisadi əlaqələrindən asılı olaraq dəyiĢir. 

Maliyyə siyasəti həlqələrdən biri olan cari və gələcək dövrdə maliyyə resursla-
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rından istifadənin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsidir ki, bu zaman maliyyə 

siyasətindən irəli gələn məqsədə çatmaq yolları əsas götürülür. Beynəlxalq amillər və 

maliyyə resurslarının mümkün olacaq artımı nəzərə alınır. QarĢıya qoyulan məqsəd-

lərin həyata keçirilməsi zamanı maliyyə strategiyası və maliyyə taktikasından istifadə 

edilir. 

Müəssisənin və təsərrüfat subyektinin maliyyə strategiyası iqtisadi, siyasi və so-

sial strategiya ilə müəyyən olunan, irimiqyaslı vəzifələrin həllini əsas götürən, gələcək 

dövrlər üçün nəzərdə tutulmuĢ uzunmüddətli maliyyə siyasətidir. Maliyyə strategiya-

sının hazırlanması zamanı müəssisənin əsas inkiĢaf meylləri proqnozlaĢdırılır, onlar-

dan istifadə konsepsiyaları müəyyənləĢdirilir, maliyyə münasibətlərinin təĢkili prinsip-

ləri müəyyən edilir.  

Bazarda təĢkilatlar nisbətən xüsusiləĢmiĢ mal istehsalçıları olaraq çıxıĢ edir. 

Məhsula qiyməti təyin edərək onlar məhsulu istehlakçılara ötürürlər və belə halda  pul 

mədaxili əldə edirlər. Maliyyə nəticəsini təyin etmək üçün pulu satıĢ və istehsal üçün 

çəkilmiĢ xərclərlə, yəni əsasən maya dəyəri ilə müqayisə etmək lazımdır. 
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“ÇĠNAR HOTEL VƏ SPA NAFTALAN” SAĞLAMLIQ MƏRKƏZĠNDƏ 

SAHĠBKARLIQ FƏALĠYYƏTĠNĠN MÖVCUD VƏZĠYYƏTĠNĠN TƏHLĠLĠ VƏ 

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Naftalan bu gün sürətlə inkiĢaf edən Azərbaycan kurort Ģəhərlərindəndir. Bu 

Ģəhərin bir kurort bölgəsi olmaqla bir sıra kurort Ģəhərləri ilə geniĢ əlaqələri var. 

Naftalan Ģəhəri 2011-ci ildən Fransanın Legl Ģəhəri ilə qardaĢlaĢmıĢ Ģəhər statusu 

daĢıyır. Hal-hazırda Naftalanda müasir standartlara malik istirahət zonaları yaradılmıĢ 
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və geniĢ sanatoriyalar Ģəbəkəsi mövcuddur. Burda ―Çinar Otel və Spa Naftalan‖ 

bundan baĢqa ―QaĢaltı‖ və ―Qarabaq‖ sanatoriyaları fəaliyyətdədir. Bu sanatoriyalarda 

möv-cud olan Ģərait yerli və xarici turistlərin bura gəlməsinə səbəb olmuĢdur.  2018-ci 

ildə Naftalana 20 mindən çox turistin gəlməsini müĢahidə etmək olar. Bu göstəricilərə 

əsasən söyləmək olar ki, son illərdə bura gələnlər 6 dəfədən çox artmıĢdır. Əsasən tu-

rislər Ukrayna, Rusiya, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Fransa, Ġngiltərə, Ya-

poniya, Belçika,  Türkiyə, Bolqarıstan, Yunanıstan, USA, Hollandiya, Gürcüstan, Ġran, 

Əfqanıstan, BƏƏ  və s. ölkələrdəndir [2, s.159]. 

Son onillikdə dünyada baĢ verən iqtisadi böhranlar, xüsusən ölkəmizdə maliyyə 

böhranı, manatın məzənnəsinin aĢağı düĢməsi, neftin dünya bazarında ucuzlaĢması 

ölkəmizin iqtisadiyyatına da təsir etmiĢdir. Belə bir vəziyyətdə dövlət büdcəsindən 

asılı olmayan Ģəhərlərdən biri də Naftalandır. Bu da düzgün aparılmıĢ iqtisadi və turis-

tik strategiyanın sayəsində mümkün olmuĢdur. Sahibkarlıq fəaliyyəti iqtisadiyyatın 

əsas mexanizmlərindən biri olmaqla bu sahənin öyrənilməsi olduqca vacibdir. Bu ba-

xımdan ―Çinar Hotel və Spa Naftalan sağlamlıq mərkəzində sahibkarlıq fəaliyyətinin 

davamlı inkiĢafının təhlili və qiymətləndirilməsi‖ mövzusunda tədqiqat iĢi aktualdır. 

Bu sanatoriya 1984-cü ildə Çinar sanatoriyası adı ilə inĢa edilmiĢ, elə həmin ildə 

də istifadəyə verilmiĢdir. Sanatoriyada 2007-ci ildən baĢlayaraq təmir iĢlərinə start 

verilmiĢ və 2011-ci ildə iĢlər yekunlaĢdırılmıĢdır. Sağlamlıq kompleki yeni təmirdən 

çıxdıqdan sonra ən müasir standartlara cavab vermiĢdir. Ġlk olaraq oteldə yerlər 570 

nəfərlik olsada sonradan bəzi otaqlar birləĢdirilərək 360 yerlik olmuĢdur. Kompleks iki 

hissədən ibarətdir hotel və tibbi bölmə. Tibb Ģöbəsinə daxildir poliklinika, diaq-nostik 

terapiya, fizio-terapevtika və spa bölməsi. Poliklinikada terapevtika, nevro-kardiolo-

giya, dermatoloji müalicə, dietik pəhriz, ginekologiya, urologiya, burun boğaz qulaq, 

stomatoloji xidmətlər otağı var. Sanatoriyanın diaqnostik bölməsi ən müasir standart-

lara cavab verir [5,s.109]. 

Orada dünyada tətbiq olunan ən muasir texnikalar rəqəmli rentgenografiya, flü-

roskopiya, ultrəsəs müayinəsi, ekso doppler, tibb laboratoriyaları otaqları var. Çinar 

otel və spa Naftalan sanatoriyasının tibb sahəsinin fizioterapevtika mərkəzində Nafta-

lan terapiya, elektroterapiya, lazer-epilyasiya, ultrasəs - terapevtika,  maqnit – terapi-

yası, Ģok dalğa terapevtika, hidro-terapevtika, tibb masajı, tiraksiya, müalicə effektli 

bədən müayinəsi yolu ilə müalicə etmək olur. Burada eyni zamanda 30 ədəd müalicəvi  

vannalar var [4,s.121].        

Çinar otel - 1 lüks otaq, 6 deluks otaq, 4 VĠP, 100 servis otaq və 60 standart otaq 

malik ümumilikdə 170 yaĢam otağına malik geniĢ sanatoriyadır. Otelin otaqlarında wi-

fi, televizor, telefon, kiçik bar və s. xidmətlər mövcuddur. Oteldə Skandinaviya mətbə-

xinə uyğun olaraq Safpir restoranı, Lobbi kofe-bar, Vitamins - bar, Paradise - bar 

fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Naftalan sanatoriyasında toplantıların keçirilməsi məqsədi ilə 

―Sadaf‖ və ―Barif‖ zalları vardır ki, burda da müxtəlif toplantılar keçirilir. Eyni za-

manda turistlərin istirahətini daha da yaxĢı təmin etmək  üçün  internet zonası, kiçik 

marketlər, hədiyyə dükanı, uĢaq əyləncə mərkəzi, müxtəlif idman oyunları keçirilməsi 

üçün yerlər, azəri hamamı, hovuz, sauna otağı və s. imkanlar mövcuddur. Burda bank 

xidmətlərinin göstərilməsi məqsədilə ATA Bankın Naftalan filialı məhz sanatoriya 

daxilində fəaliyyət göstərir. Otelin daxilində yerləĢən Ata turizm Ģirkətinin Ģöbəsi isə 

sağlamlıq mərkəzinə turistlərin gəlməsini, eyni zamanda gediĢ prosesini tənzimləyir. 
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Bu Ģöbə eyni zamanda bütün Naftalana gələn turistlərin gediĢ-gəliĢ prosesini tənzim-

ləyir. Bura daha çox turistin gəlməsi məqsədi ilə bir sıra güzəĢtli paketlər təklif olunur. 

Bu endirim paketlərinə 2 həftə istirahətə gələn turistə güzəĢt olaraq əlavə 2 gün yaxud 

da həmin paketin hər gününə görə 59 manat olmaqla ödəniĢ təklif olunur. Çinar otel 

sanatoriyasının tanınması məqsədi ilə Rusiyada, Türkiyədə, Avropa ölkələrində, Asi-

yada, Ərəb ölkələrində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmiĢ və bu sahədə görülən iĢlər 

davam etdirilməkdədir. Buna uyğun olaraq yeni turistik yol xəritəsinin hazırlanması 

istiqamətində iĢlər həyata keçirilir. Həmin yol xəritəsinə uyğun turizm imkanlarının 

inkiĢaf etdirilməsi və qarĢıya qoyulan hədəflərin yerinə yetirilməsi əsas prioritet möv-

zudur. 

Tədqiqat nəticəsində ―Çinar Hotel və Spa Naftalan‖ sağlamlıq mərkəzində sahib-

karlıq fəaliyyətinin davamlı inkiĢafının təhlili və qiymətləndirilməsi sahəsində yeni 

təĢkilati strukturun yaradılması və tətbiqinin həyata keçirilməsi üzrə təkliflər hazırlan-

ması nəzərdə tutulur. Bu sahədə aparacağımız tədqiqatlar Azərbaycanda turizmin 

inkiĢafında töhvələrini verəcəkdir. 

Son illərdə Naftalana gələn turistlərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmıĢdır. 

Müqayisə  etsək 2018-ci ildə Naftalana gələn turistlərin miqdarı ondan əvvəlki illə 

müqayisədə 2 dəfə artmıĢdır. Bu artım təxminən 20.5% miqdarında təĢkil edir. 2018-ci 

il ərzində Naftalanda 20 mindən çox turist qeydə alınıb ki, bunun da tam yarısı xarici 

turistlərin payına düĢür. Naftalana əsasən keçmiĢ sovet respublikalarından gələn turist-

lərin sayı daha çoxdur bu da həmin ölkələrin coğrafi mövqe baxımından ölkəmizə 

yaxın olması və Naftalanın keçmiĢ SSRĠ-də kurort Ģəhəri kimi tanınmasıdır. 2018-ci 

ildə 63 müxtəlif ölkədən bura turistlər gəlib. Həmin bu turistlər Naftalanla yanaĢı 

ölkəmizin digər regionlarında da istirahət edirlər. 

Ölkəmizin geniĢ turizm imkanlarının olmasının sübutlarından biri də tarixi abidə-

lərə, zəngin diyara mənsub olmağımızdır. Bu tarixi abidələr mədəni irsimizin dünyaya 

çatdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Bütün bunlar Azərbaycan mədəniyyətinin 

dünyada tanınmasını Ģərtləndirir və ölkəmizin nüfuzunun beynəlxalq aləmdə qalxma-

sına səbəb olur. Azərbaycana gələn xarici turistlərin sayının çoxalması nəticəsində 

həm də bu sahədə dövlət büdcəsinə gəlirlərinin artmasına imkan verir. 

Turizmin inkiĢaf etdiyi ölkələrdə digər sahələrin inkiĢafına yol açılır. Turizm 

gəlirlərinin hesabına yeni iĢ yerləri açılır, regionların sosial iqtisadi göstəriciləri yaxĢı-

laĢdırılır, eyni zamanda ölkənin rifah səviyyəsinin artmasına müsbət təsir göstərir. 

Turizm sahəsi birbaĢa olaraq istehsalın strukturu təĢkiledilmə forması və idarə-

etmə xüsusiyyətindən birbaĢa asılıdır. Turizmin inkiĢafında bir sıra problemlər ortaya 

çıxır ki, bunlarda tarixi, coğrafi və təcrübi səbəblərlə bağlıdır. Turizm sistemi iqtisadi 

sistemin əsasında formalaĢır və onun ayrılmaz tərkib hissəsidir. Hər bir turizm fəaliy-

yəti göstərən müəssisə turistlərin tələblərinə cavab verməyə çalıĢır. Məhz burda tələb 

və təklif turizm bazarını müəyyənləĢdirir.Turizm bazarında turizm məhsulu formalaĢır, 

ona uyğun qiymət müəyyənləĢdirilir. 

Gördüyümüz kimi,  turizmin sosial - iqtisadi mahiyyəti olduqca vacibdir. Bu sahə 

dünya iqtisadiyyatında əhəmiyyətli dərəcədə böyük rol oynayamaqla olduqca gəlirli 

iqtisadi sahəyə çevrilmiĢdir. Ölkəmizdə də bu sahə sürətlə inkiĢaf edən iqtisadi 

sahələrdən birinə çevrilməklə respublikanın iqtisadiyyatının inkiĢafına böyük töhvələr 

verir. Ölkə Prezidentinin Azərbaycan kurortları haqqında  27 fevral 2007 ci il tarixli 
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sərəncamı eyni zamanda 2009-2018-ci il Dövlət Proqramlarında turizm kurort imkan-

ları əlveriĢli olan ərazilərdə yerli Ģəraitin öyrənilməsi, həmin ərazilərdəki cari vəziyyət 

və problemlərin öyrənilməsi nəzərdə tutulurdu. Ölkəmizdə 2011-ci ilin turizm ili elan 

olunması dövlətin bu sahəyə qayğısının göstəricisidir. Bundan əlavə 2002-2005 və 

2010-2014 illərdə turizmin inkiĢafına dair Dövlət proqramları qəbul olunmuĢdur. 

Bütün bu görülmüĢ iĢlər nəticəsində turizmin inkiĢafı sürətlənmiĢ, respublikamızda 

müalicə mərkəzlərinin sayı bir xeyli artırılmıĢdır. Hal-hazırda mualicəvi turizm mər-

kəzlərinin saylarının artırılması və bu turistik mərkəzlərin beynəlxalq Avropa standart-

larına cavab verməsi istiqamətində iĢlər davam etdirilir. 
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MÜASĠR ġƏRAĠTDƏ VERGĠ ĠNZĠBATÇILIĞI VƏ VERGĠ NƏZARƏTĠNĠN 

TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

QloballaĢma Ģəraitində dövlətin iqtisadi siyasətinin formalaĢmasında əsas göstə-

rici vergilərin dövlət büdcəsinə küçürülməsini vaxtında təmin etməkdən ibarətdir. Bu 

istiqamətdə vergilərin müəyyən olunmuĢ vaxtda yığılması və təyinatı üzrə yönlən-

dirilməsi üçün vergi inzibatçılığı və vergi nəzarətindən istifadə edilir. 

Vergi inzibatçılığı və vergi nəzarətinin nəzəri-metodoloji əsaslarının tədqiqi. 

Vergi inzibatçılığı–müəyyən olunmuĢ dövlət orqanlarının iĢtirakı ilə maliyyə və iqti-

sadi siyasətin aparılması istiqamətində vergi münasibətlərinin idarə edilməsidir. Onun 

digər göstəricisi isə dövlət idarəetməsinin xüsusi mövqeyində bu hüquq münasibət-

lərinin hər bir üzvü üzərinə qoyulan öhdəçilik və göstəriĢ davranıĢ qaydalarının məc-

musudur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, onun  əsas mahiyyəti vergi münasibəti iĢtirakçıları tərə-

findən toplanmıĢ yığımların vergilər qismində dövlət büdcəsinə daxil olmasına yönlən-

dirilmiĢ fəaliyyətidir. Vergi inzibatçılığının çatıĢmazlıqları büdcəyə vergi daxilolma-

larının hədsiz dərəcədə azalmasına gətirib çıxardır, elə ona görə də vergi çatıĢmazlıq-

larının ehtimallığını artırır. AraĢdırmalar göstərir ki, müasir vergi inzibatçılığı sistemi 

üçün əsas meyar büdcə xərclərinin düzgün maliyyələĢdirilməsini təmin etmək üçün 

vergi yığımlarının yığılma səviyyəsinin artırılması, həmçinin vergi münasibətlərinin 

iĢtirakçılarının vergi və yığımların ödənilməsi istiqamətində onlara bu vəzifəni icra 
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etmək üçün maksimum Ģəraitin yaradılmasıdır. 

Vergi inzibatçılığının daha optimal variantda tətbiq edilməsi üçün onun müəyyən 

funksiyalarından istifadə edilir. Onun əsas funksiyaları aĢağıdakılardır: 

1. ProqnozlaĢdırma - iqtisadiyyatın vergi ödəyə bilmə qabiliyyətinin dəyərlən-

dirilməsi və vergi daxilolmalarının qısamüddətli proqnozlaĢdırılmasını əhatə edir. 

2. Uçot – vergi ödəyənlərin dövlət qeydiyyatına alınmasını, vergi hesabatlığının 

qəbul edilməsi və hazırlanmasını, vergilərin və əlavə ödəniĢlərin daxil olmasının qey-

diyyatı, vergi borclarının nəzarəti və onun vergi ödəyiciləri tərəfindən ödənilməsidir. 

3. Nəzarət – vergi ödəniĢlərinin vaxtı - vaxtında daxil olması üzərində nəzarət və 

vergi yoxlaması materiallarının reallaĢdırılmasını və vergi auditini əhatə edir. 

4.Tənzimləmə - vergi ödəniĢləri müddətinin dəyiĢimi (vaxtı uzadılmıĢ və ya 

möhlətli, investisiya vergi kreditin verilməsi) və borclanmanın restrukturizasiyasıdır. 

5. Məcburetmə - vergi hüquqi pozuntularına görə sanksiyaları (vergi, inzibati) 

əks etdirir. 

         Göstərilən funksiyaların hamısı öz aralarında ayrılmaz surətdə bağlıdırlar, onla-

rın qarĢılıqlı təsiri vergi inzibatçılığını bütöv sistemə çevirir. 

Vergi inzibatçığılığının daha baĢqa göstəricisi ondan ibarətdir ki, bu inzibatçı-

lığın təmin edilməsi üçün ölkədə əsasən liberal iqtisadiyyat mövcud olmalıdır. Bu 

onunla müəyyən edilir ki, nə qədər dövlət tənzimlənməsi məhdud xarakter daĢıyacaq 

və əsas siyasət makroiqtisadi proseslərin yüksəldilməsi üçün səfərbər ediləcək, o za-

man daha real və daha optimal vergi idarəetməsi ölkədə təmin olunacaq. Bu istiqamət-

də sahibkarlar da vergi ödəməyə daha meylli olacaqlar. Nəinki sahibkarlar digər 

təsərrüfat subyektlərinin də vergi ödəyə bilmə qabiliyyətləri artacaq. Bütün bu proses-

lərin həyata keçirilməsindən sonrakı mərhələ isə vergi nəzarətinin təmin olunmasına 

riayət etməkdir. Bu çox çətin və məsuliyyətli iĢ olduğundan bura xüsusi təlim keçmiĢ 

ixtisaslaĢdırılmıĢ ekspertlər seçilməlidir. Çünki, vergi nəzarəti vergi inzibatçılığının 

əsas konsepsiyasıdır. Vergilər dövlət büdcəsinin artırılmasının ən vacib elementi 

olduğundan onun yığılması heç bir səhvə və təhrifə yol verilmədən doğru, düzgün, 

səlis Ģəkildə həyata keçirilməlidir. Məhz buna görə də vergi nəzarəti vergilərin yığıl-

ması anında meydana gəlir, vergilərin yığılması prosesi baĢa çatdıqdan sonra və yığıl-

mıĢ vergilərin məqsədyönlü Ģəkildə səfərbər edilməsi proseslərində fəal iĢtirak edir. 

Vergi nəzarəti təkcə vergi qanunvericiliyin gözlənilməsinə nəzarət deyil, həmdə o öz 

fəaliyyəti barədə informasiyaları saxtalaĢdıran müxtəlif subyektlərin aĢkar edilməsi, bu 

informasiyaların düzgünlük dərəcəsinin qiymətləndirilməsi, vergi ödəmə öhdəliklə-

rinin dəqiqləĢdirilməsinin birbaĢa olmayan (hesablama-analitik) üsulları əsasında daha 

real informasiyanın əldə edilməsi aiddir. 

Ölkədə vergi nəzarətinin düzgün Ģəkildə tətbiq edilməsi qloballaĢma Ģəraitində 

dövlətin iqtisadi siyasətinin formalaĢmasında mühüm addımdır və onun əsas mahiyyəti 

dövlətin iqtisadi xeyrinə və maraqlarına xidmət etmək olduğu üçün vergi nəzarətinin 

tətbiq edilməsi həmdə ölkənin iqtisadi inkiĢafı üçün əhəmiyyətlidir. Hazırki dövrdə 

Azərbaycanda dövlətin əsas vəzifələrindən biri iqtisadiyyatın mövcud durumuna mü-

vafiq ardıcıl vergi islahatlarının həyata keçirilməsi yolu ilə vergi ödəyiciləri ilə vergi 

orqanlarının etibarlı əlaqələrinin yaradılmasına, ölkənin ümumi iqtisadi inkiĢafını, ilk 



643 
 

növbədə istehsal sahələrinin inkiĢafını stimullaĢdıran vergi sisteminin təĢəkkülünə nail 

olmaqdır. Müasir dövrdə iqtisadi inkiĢaf və vergi münasibətləri sahəsində dövlət 

siyasətiylə müəyyən edilmiĢ hədəflərdən asılı olaraq vergi inzibatçılığının təkmilləĢ-

dirilməsinə vergi yüklənməsinin azalmasının bir aləti kimi baxılır. Vergitutmanın sə-

mərəli olması aĢağıdakılardan asılıdır: 

- dövlət üçün - vergi bazasının inkiĢafı və vergi daxilolmalarının hesabına büdcə 

gəlirlərinin artırılması; 

- təsərrüfat subyektləri üçün - vergi ödəniĢlərinin azaldılması zamanı maksimum 

mümkün gəlirlərin əldə olunması; 

- əhali üçün - vergi ödəniĢlərinin ödənilməsində kifayət qədər gəlirin əldə edil-

məsi və onların hesabına dövlət müəyyən etdiyi vergilərin ödənilməsi. Bürokratik pro-

sedurların sayının çox olması, çoxlu sayda vergilər, onların hesablanması metodika-

sının mürəkkəb olması həm vergi yoxlamalarının, eyni zamanda vergi uçotunun ağır-

lığının xeyli artmasına gətirib çıxarır. Məhz buna görə də ölkəmizdə son illərdə vergi 

sisteminin təkmilləĢdirilməsi üzrə əsas tədbirlər məhz vergilərin hesablanması və 

yığılması üzrə prosedurların sadələĢdirilməsinə və iqtisadiyyata vergi yükünün azaldıl-

masına istiqamətlənmiĢdir. Təbii, bütün bu vəzifələrin həlli ilk növbədə, vergi inzibat-

çılığı və vergi nəzarəti sahəsində əsaslı modernizasiya tələb edir. 

Son vaxtlar ölkəmizdə vergi sahəsində aparılmıĢ islahatlar nəticəsində vergi inzi-

batçılığında xeyli irəliləyiĢlər olmuĢdur. Belə ki, vergidən yayınma halları minimuma 

endirilmiĢ və avtomatlaĢdırılmıĢ elektron vergi idarəetmə sistemi vasitəsilə fasiləsiz 

Ģəkildə vergi ödəyicilərinə xidmət sayəsində dövlət büdcəsinə vergilərin vaxtında daxil 

olması qeydə alınmıĢdır. Bu göstəricilər əsasında statistik təhlillər aparılmıĢ və əvvəlki 

illərlə müqayisədə son dərəcə müsbətə doğru vergi yığımı artımı qeydə alınmıĢdır. 

Ölkə iqtisadiyyatının iqtisadi rifahının təmin olunmasında vergi inzibatçılığının birba-

Ģa rol oynaması bir daha onu göstərir ki, vergi yığımlarının vaxtında yığılması nə dərə-

cədə önəm daĢıyır. Buna görə də həm vergi münasibətlərinin iĢtirakçıları, həm vergi 

ödəyiciləri, həmdə bu sahədə öhdəçiliyi olan Ģəxslər vergilərin yığılmasında bir–bir-

lərinə yardımçı olmalıdırlar. 
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NEFT EMALI MÜƏSSĠSƏLƏRĠNĠN MÖVCUD EKOLOJĠ ĠQTĠSADĠ 

VƏZĠYYƏTĠNĠN  ĠDARƏ EDĠLMƏSĠNĠN TƏHLĠLĠ 

 

Мüаsir dövrün ən аktuаl рrоblеmlərindən biri də ətraf mühitin mühаfizəsinin tаm 

təmin оlunmasıdır. Bu baxımdan müxtəlif tехnоlоji qurğulаr оlаn, уüksək kеуfiууətli 

məhsullаr istеhsаl еdən müаsir nеft еmаlı sənауе müəssisələrinin ətrаf mühitə nеqаtiv 

təsirinin аzаldılması hazırda qarĢıda duran əsas vəzifələrdən biri hesab edilir [3, s.25]. 

Müаsir dünуа iqtisаdiууаtı nеft və qаz dövrünü уаĢауır. Ölkəmizin də nеft-

qаzdаn аsılılığı böуükdür, bеlə ki, ÜDM-in уаrıdаn çоx hissəsi nеft və qаz sənауеsinin 

рауınа düĢür. Bütün dünуаdа nеft-qаz çıхаrmа sənауеsi, həmçinin оnunlа əlаqəli 

еmаl, nеft-kimуа və bаĢqа sənауе sаhələri ətrаf mühitə mənfi təsirlərinin miqуаsınа 

görə birinci уеrdə dururlаr. Bunlаrа аiddir: уеrin tərkində gеоlоji suхurlаrın strukturu-

nun роzulması və  уеraltı sulаrın çirklənməsi, уеr səthində və rеlyefdə роzulmа halları, 

həmçinin tоrpağın məhsuldar qаtının məhv еdilməsi və nеft tullantıları ilə çirklənməsi, 

bitki və hеуvаnat аləminin dеqradаsiyаsı, su hövzələrinin çirklənməsi və аtmоsfеrin 

müxtəlif zərərli qаzlаrlа çirklənməsi, müvafiq оlаrаq уаĢауıĢ  уеrlərinə  və  insаnlаrın 

sаğlаmlığına mənfi təsir göstərir. Ətrаf mühiti çirkləndirən müəssisələr içərisində nеft 

sənауеsi müəssisələri əsаs уеrlərdən birini tutur. Nеftin çıхаrılmаsı, nəqli, onun еmаlı, 

еmаldаn аlınmıĢ məhsullаrın istifаdəçiуə çаtdırılmаsı рrоsеsləri və s. ətrаf mühiti 

çirkləndirən роtensial mənbələrdir [4, s.189]. 

Еkоlоji tədqiqаtlаrın араrılmаsı bоru kəmərinin kеçdiуi ərаzidəki bitki və hеу-

vаnlаr аləminə, аtmоsfеrə, уеraltı və уеrüstü sulаrа və s. təsirinin öуrənilməsində, təd-

qiqаtlаrın араrılmаsının bаĢlıса məqsədi ətrаf mühitə nеqаtiv təsiri аzаltmаq üçün nеft 

kəmərlərinin tikintisi və istismаr tехnоlоgiуаsını, mехаnikləĢdirmə vаsitələrini, həmçi-

nin nеft kəmərlərində bаĢ vеrə biləсək qəzаlаrın nətiсələrinin аrаdаn qаldırılmаsı üsul-

larının ətrаf mühitə vurulасаq zərərin hеsаblаnmаsı tехnоlоgiyаsının iĢlənilməsindən 

və s. ibаrətdir [2, s.65]. 

Nеftqаzçıхаrmа və еmаl sənауеsinin еkоlоji рrоblеmləri ilə əlаqəli mövсud rе-

giоnal оrqаn ―Хəzər Еkоlоji Рrоqrаmı‖dır. Рrоqrаm 1998‐сi ildə  Xəzərуаnı ölkələr və  

ətrаf mühit sаhəsində  bеуnəlхаlq təĢkilаtlаr (TАSĠS, UNDР, QЕF, UNЕP) tərəfindən 

birgə təsis еdilmiĢdir. Рrоqrаmın fəаliууəti bеуnəlхаlq təĢkilаtlаr tərəfindən mаliу-

уələĢdirilir. Рrоqrаmın məqsədi Хəzər dənizinin və оnun sаhilуаnı еkоsistеmlərinin 

vəziууətinin уахĢılаĢdırılması sаhəsində sаhil dövlətlərinin birgə səуlərinin və  əmək-

daĢlıqlarının inkiĢаf еtdirilməsidir.  

Рrоqram çərçivəsində nеft və qаz sənауеsinin Хəzər dənizinin еkоlоgiyasına 

təsirlərinin аrаĢdırılmаsı,  ətrаf mühitin mоnitоrinqi və  nеft dаğılmаlаrı üzrə fəаliууət 

рlаnlаrı; ƏMTQ sənədləri, çоxlu lауihələr, о cümlədən nеftlə çirklənmiĢ tоrраqların 

təmizlənməsi üzrə lоkаl lауihələr уеrinə уеtirilmiĢdir. Digər fəaliyyət növlərindən 

fərqli olaraq ekoloji informasiyaların yayılmasına və müzakirəsinə həm beynəlxalq, 

həm də milli qanunvericilikdə xüsusi əhəmiyyət verilir. 
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Sxem. Çirklənmənin yayılma yolları 

 

Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanuna görə təbii ehtiyatlardan istifadə edən-

lər qanunla müəyyən edilmiĢ ekoloji və texnoloji tələblərə, qüvvədə olan standartlara 

həmçinin ətraf mühitin kəmiyyət və keyfiyyət normativlərinə riayət etməlidirlər. 

Qanuna görə təbii ehtiyatlardan istifadə edənlər torpaqların rekultivasiyası, təbii re-

sursların bərpası və səmərəli istifadəsi, ərazilərin abadlaĢdırılması və ətraf mühitin 

sağlamlaĢdırılması üzrə tədbirlər görməlidirlər [1, s.156]. 

Dünyanın aparıcı neft Ģirkətlərinin ətraf mühit sahəsində siyasətləri bu Ģirkətlərin 

ümumi davamlı inkiĢaf konsepsiyasının tərkib hissələrindən biridir. Davamlı inkiĢaf 

konsepsiyası iqtisadi, sosial və ekoloji amillərin balanslaĢdırılmıĢ və çoxĢaxəli Ģəkildə 

nəzərə alınması Ģəraitində, bugünkü tələbatlarımızın gələcək nəsillərin maraqlarına 

ziyan vurmadan ödəmək deməkdir. 

Аzərbаусаndа nеft еmаlı müəssisələri və еnеrji sənауе sаhələrinin infrаstrukturu 

nəzərə аlınmаqlа, müəssisələrin fəаliууətinin və məhsullаrın еkоlоji-iqtisаdi tələblə-

rinə, bаzаr strukturuna əsаslаnаrаq Аzərbаусаn Rеsрublikаsının nеft еmаlı sənауеsinin 

səmərəli fəаliууətinin təĢkili və idаrə еdilməsi sаhəsində əsаslı kоmрlеks tədbirlər 

араrılmаlıdır. Ətrаf mühitin çirklənməsinə nəzаrət və оnun qаrĢısının аlınmаsı bəĢəriу-

уətin qlоbаl рrоblemlərindən biridir. Hаzırdа ətrаf mühitin mühаfizəsinə dаir dünуа 

miqуаsında tədbirlər görülür, ətrаf mühitin çirklənmə mənbələrini аzаltmaq mümkün 

оlsа dа, оnun tаmаmilə аrаdаn qаldırılmаsı mümkün dеуildir [5, s.114]. 

Tədqiqatlar nəticəsində nеft еmаlı müəssisələrinin mövсud еkоlоji iqtisаdi 

vəziууətinin idаrə еdilməsinin səmərəliliyinə nаil оlmaq üçün аĢаğıdаkı nətiсəуə gələ 

bilərik: 

1. Nеft məhsullаrının еmаlı zаmаnı уаranаn tullаntıları təmizləmək üçün istifаdə 
еdilən təmizləуiсi qurğulаr müаsir tələblərə саvab vеrməlidir. Bu həm еkоlоji, həm də 

böуük iqtisаdi zərərin qаrĢısını аlmağa kömək еdir. 

2. Tullаntılаrın, хüsusilə  də  təhlükəli və  уа еmаlı bu gün mümkün оlmауаn tul-
lantıların zərərsizləĢdirilməsi üçün уеni mеtоdların və tехnоlоji üsullаrın аrаĢdırılmаsı, 

tətbiq imkаnlаrının qiуmətləndirilməsi və еkоlоji mоnitоrinq sisteminin təkmilləĢdiril-

məsi. 

3. Nеft məhsullаrının еmаlı zаmаnı ətrаf mühitin çirklənməsindən dəуən iqtisаdi 

Kimyəvi avadanlıq 

məhsullarla 

Məhsullarla 

İstifadə edilən 

sularla 

Təsirə məruz 

qalan digər 

sahələr 
Fiziki yollarla 

Bioloji yollarla 

Çirklənmənin 

yayılması 

Bitki və 

heyvanlarla 
Sosioloji 

yollarla 

Hava və 

nəqliyyatla 
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zərərin hesаblаnması üçün qаbаqlayıcı tədbirlərdən istifаdə еdilməsi dаhа məqsədəuу-

ğundur. 

4. Nеft və qаz əməliууаtlаrı араrılmıĢ уаtаqlаrın ərаzilərində уеrləĢən nеftlə 

çirklənmiĢ bütün tоrраqlаrın təmizlənməsini həуаta kеçirmək. 

5. Nеft mədənləri ərаzisində gеniĢ  уауılmıĢ  sənауе və məiĢət tullantılаrının ləğv 

еdilməsi рrоsesini tеzləĢdirmək. 

6. Хəzər dənizi sаhilində уеrləĢən nеft mədənlərində quуulаrdаn və bоrulardan 

ахıntılаrın, sızmаlаrın qаrĢısının аlınmаsı, nеft еmаlı zаvоdlarından çirkli sulаrın dəni-

zə аtılmаsının tаmаmilə dауаndırılması, оnların təmizlənərək təkrаr istifаdəsi və уа 

kаnаlizasiуа sistemlərinə ötürülməsi. 

7. Nеft məhsullаrı dаĢıуаn bоru kəmərlərində bаĢ vеrə biləсək qəzаlаrı müəууən 

еtmək, nеft itkilərini аzаltmаq və оnun qаrĢısını аlmаq üçün gеоinfоrmasiya tехnоlоgi-

yalarından istifаdə еtmək dаhа əlvеriĢli оlа bilər. 

8. Ġstismаrı qеуri-məqbul qiуmətləndirilən nеft quуularının ləğv еdilməsi. 

9. Ərazilərdə ekoloji layihələrin həyata keçirilməsini təmin etmək. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ VERGĠ SĠSTEMĠNĠN 

MODERNLƏġDĠRĠLMƏSĠ VƏ TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Respublikamızın vergi sisteminin ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafında rolu mövzu-

suna nəzər yetirdikdə biz burada, Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin öndərliyi ilə 

hazırlanmıĢ social-iqtisadi inkiĢaf strategiyasının Respublikamızın Prezidenti cənab 

Ġlham Əliyev tərəfindən böyük inamla və uğurla həyata keçirilməsi respublikamızda yeni 

iqtisadi inkiĢaf modelinin formalaĢmasına və ölkənin dünya iqtisadiyyatına keçidinə, 

qloballaĢma dövründə respublikanın milli iqtisadiyyatının rəqabətədavamlı inkiĢafına, 

iqtisadiyyatın tarazlı və proporsional yüksəliĢinə, əhalinin rifahının yaxĢılaĢmasına imkan 

vermiĢdir. 

Respublikamızın milli sosial-iqtisadi inkiĢaf strategiyasında mühüm rol oynayan 

vergi xidməti orqanlarında son illər vergi sisteminin təkmilləĢdirilməsi, vergitutma baza-
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sının geniĢləndirilməsi, vergi xidmətinin müasir Avropa standartlarına uyğunlaĢdırılması 

sahəsində əhəmiyyətli iĢlər görülmüĢ, vergi qanunvericiliyi və vergi inzibatçılığının 

müasir tələblər baxımından qurulmasında bir sıra uğurlara nail olunmuĢdur. 

Bu sahədə fəaliyyətin əsas istiqamətləri aĢağıdakılardan ibarətdir: 

- Qanunvericilik bazasının təkmilləĢdirilməsi; 

- Ġnzibatçılığın gücləndirilməsi; 

- Ġnsan resurslarının inkiĢafı; 

- ġəffaflığın yüksəldilməsi. 

Bu strateji perspektivlər və respublikanın maliyyə imkanlarının sürətlə çoxalması 

vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının beynəlxalq standartlara uyğunlaĢma pro-

seslərinin daha sürətlə aparılmasına tələblər və eyni zamanda imkanlar yaradır. 

Elektron cəmiyyətin və hökumətin formalaĢdırılması istiqamətində dövlət siyasə-

tinə operativ reaksiya verən orqanlardan biri məhz Vergilər Nazirliyi olmuĢdur. Bu 

―AVĠS‖ proqramı çərçivəsində 2006-cı ilin yanvarın 1-dən baĢlayaraq respublika üzrə 

AvtomatlaĢdırılmıĢ Vergi Ġnformasiya Sistemi (AVĠS) real olaraq iĢə düĢmüĢdür və onun 

həyata keçirilməsi nəticəsində respublikanın vergi xidməti yalnız MDB ölkələri arasında 

deyil, eyni zamanda ġərqi Avropada ən müasir informasiya texnologiyasına malik xid-

mətlərdən birinə çevrilmiĢdir. AVĠS layihəsinin əsas məqsədi sürətli və vergi siyasətinin 

həyata keçirilə bilməsi üçün fəal bir texnologiya dəstəyi təmin etməkdir. 

Məmur - sahibkar münasibətlərinin azaldılması istiqamətində bir sıra tədbirlər 

reallaĢdırılmıĢdır. Məhz AVlS-in yaratdığı geniĢ imkanlar hesabına ölkədə elektron 

bəyannamə sisteminin tətbiqi mümkün olmuĢdur. Bu məqsədlə yaradılmıĢ Ġnternet 

Vergi Ġdarəsi hal-hazırda vergi ödəyicilərinin onlayn qaydada hesabatlarını təqdim 

etməsini və bütün növ yeniliklərdən daim xəbərdar olmasına imkan verir. Bildiyimiz 

kimi, respublikamızda sahibkarlığın davamlı inkiĢafı dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas 

tərkib hissələrindən biridir. Bu istiqamətdə sahibkarlığa dövlət dəstəyinin artırılması, 

biznes fəaliyyətinin daha da geniĢlənməsi üçün dövlət tərəfindən daimi olaraq 

qanunvericiliyin və inzibati prosedurların təkmilləĢdirilməsi, qanunsuz müdaxilələrin 

və süni maneələrin aradan qaldırılması və digər istiqamətləri əhatə edən kompleks 

tədbirlər planı reallaĢdırılmıĢdır. 

Respublikamızda sahibkarlığın inkiĢafında əhəmiyyətli mərhələ olan «Bir pəncərə» 

sisteminin 2008-ci ilin əvvəlindən olaraq tətbiqi ilə elektron Hökumətin əsas element-

lərindən olan məlumatların bir mərkəzdə cəmləĢdirilməsini, vergi qeydiyyatı da daxil 

olmaqla bütün inzibatı qeydiyyatların tamamilə sinxronlaĢdırılmasını həyata keçirir. ĠĢ 

adamlarının mərkəzi sistemlə avtomatik və davamlı əlaqəsi yaranır. Bu zaman vaxt itki-

sinin qarĢısı alınır və qeydiyyat prosedurlarının sayı azalır. 

Vergi inzibatçılığında mühüm keyfiyyət dəyiĢikliyinə səbəb olan AVĠS vergi nə-

zarəti tədbirlərinin effektivliyinin artırılmasına Ģərait yaratmaqla yanaĢı, vergidən yayın-

maların qarĢısının alınması sahəsində müasir texnologiyaların tətbiqinə də geniĢ Ģərait 

yaratdı. Elektron formada vergi hesab-fakturalarının tətbiqi həm vergi ödəyiciləri üçün 

inzibatçılığın sadələĢdirilməsinə, həm də bu sahədə aparılan vergi nəzarətinin effektiv-

liyinin artırılmasına əlveriĢli Ģərait yaradır. 

Vergi sistemində kadr siyasəti sahəsində də mühüm iĢlər görülmüĢ və uğurlu 

islahatlar aparılmıĢdır. Ġlk dəfə tətbiq olunmuĢ ―ĠĢə qəbulla əlaqədar elektron ərizə‖ 
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proqram təminatı tam yenilənərək sabit proqram təminatı kimi formalaĢmıĢdır. Bununla 

da vergi xidmətinə iĢə qəbul tamamilə Ģəffaf Ģəraitdə aparılan müsabiqə vasitəsilə həyata 

keçirilir. Bu sahədə tətbiq edilən mexanizm iĢçi heyətinin gənc və savadlı kadrlarla 

zənginləĢdirilməsi baxımından olduqca müsbət nəticələr vermiĢdir. Bu gün vergi xidməti 

müasir idarəetmə standartlarına cavab verən insan resurslarından istifadə üzrə siyasəti 

həyata keçirir. Bu, iĢə qəbul prosesindən baĢlanmıĢ, kadrların peĢəkarlıq səviyyəsinin 

artırılması və inkiĢafı kimi bütün həlqələri əhatə etmiĢdir. 

Ġnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları dövlət qurumlarının fəaliyyətində Ģəf-

faflığın təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Elektron xidmət dövlət qurumuna olan 

inamı möhkəmləndirir, eləcə də korrupsiya və süründürməçiliyin qarĢısının alınmasına 

Ģərait yaradır. ġəffaflığın artırılması istiqamətində aĢağıdakı tədbirlər həyata keçiril-

miĢdir: 

- Sahibkarların ictimai təĢkilatları ilə əməkdaĢlıq - ictimai nəzarətin təĢkili; 

- Vergi klubunun yaradılması; 
- Vergi dostları Ģəbəkəsinin yaradılması; 
- Məmur-sahibkar təmaslarının azaldılması; 

- Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin spektrinin geniĢləndirilməsi E – xid-

mətlərin tətbiqi. 

Azərbaycanın vergi sisteminin son illərdə əldə etdiyi uğurlardan biri də beynəlxalq 

vergi sisteminə inteqrasiyasıdır. Digər ölkələrin vergi orqanları ilə ikitərəfli və çoxtərəfli 

əsaslarda qurulan əməkdaĢlıq, vergi sahəsində fəaliyyət göstərən nüfuzlu beynəlxalq təĢ-

kilatlarla hərtərəfli iĢgüzar əlaqələr Azərbaycanın beynəlxalq inteqrasiya siyasətinə uy-

ğun həyata keçirilmiĢdir. Vergilər Nazirliyi Avropadaxili Vergi Administrasiyaları TəĢ-

kilatının, MDB vergi orqanları rəhbərlərinin Koordinasiya ġurasının üzvüdür. 

Respublikamızda həyata keçirilən çoxĢaxəli islahatlar yeni inkiĢaf modelinin for-

malaĢdırılmasına, respublikanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasına, neft və qeyri-neft 

sectorlarının sürətli inkiĢafına, əhalinin rifah halının yüksəldilməsinə, iqtisadiyyatın 

tarazlı və mütənasib inkiĢafına səbəb olmuĢdur. Dünyada gedən böhran proseslərinə və 

bir çox aparıcı dövlətlərdə iqtisadi artım sürətinin  azalmasına baxmayaraq, ölkə baĢ-

çısının sürətli və iĢlək mexanizmlər üzərində qurulmuĢ uğurlu fəaliyyəti nəticəsində son 

illərdə iqtisadi artım tempinə görə lider mövqedə olan milli iqtisadiyyatımızda, çox az 

ölkələrin nail olduğu, artıq nümunə göstərilən yüksək dayanıqlıq və sabitlik təmin edil-

miĢdir. Respublikamızın Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasəti 

nəticəsində artıq iqtisadi sahədə keçid dövrünü baĢa vurmuĢ doğma Azərbaycanımızda 

çevik vergi siyasətini həyata keçirməyə qadir, beynəlxalq standartlara cavab verən müasir 

vergi xidməti formalaĢmıĢdır. 

 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1. Vəkilov K.ġ. Vergi inzibatçılığının dövlət vergi siyasətinin həyata keçiril-

məsinə təsiri. AMEA-nın Ġqtisadiyyat Ġnstitutu, ―Elmi əsərlər‖ toplusu, №2 Bakı, 

2016. 

 

 

 



649 
 

Kələntərli İsmayıl,  magistrant, 

Bakı Biznes Universiteti 

 

QEYRĠ-NEFT SEKTORUNDA ĠNFORMASĠYA KOMMUNĠKASĠYA 

TEXNOLOGĠYALARININ MÖVCUD VƏZĠYYƏTĠ 

 

QloballaĢan dünyada o dövlətlər dinamik və sabit inkiĢaf edir ki, onlar gələcəyə 

hədəflənən düĢünülmüĢ strategiyaya malikdir. Son 10 il ərzində Azərbaycanın sosial-

iqtisadi həyatında baĢ verən irimiqyaslı kəmiyyət və keyfiyyət dəyiĢiklikləri dövründə 

ölkəmizin iqtisadi qüdrəti daha da artmıĢdır [1, s.3]. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının tək sahədən asılılığı və bu sferanın tükənən enerji 

mənbəsi olması bizi hələ ―Əsrin müqaviləsi‖ bağlanandan bəri narahat etməli idi. 

Lakin bu 2004-cü ildə ilk dəfə ―Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi 

inkiĢafı Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər) təsdiq edilməsi haqqında‖ Azərbay-

can Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə (11 fevral 2004-cü il) gündəmə gətiril-

miĢdir. Bu proqramlar müvafiq olaraq 2004-2008 , 2009-2013 , 2014-2018-ci illərdə 

həyata keçirilmiĢ və hər proqramın son ilində yekunlarının təqdimi və təhlili baxımın-

dan prezident tərəfindən konfrans keçirilir. 

Hazırki Ģəraitdə cəmiyyətin vacib inkiĢaf istiqamətlərindən biri cəmiyyətin 

həyatının bütün sahələrinin kompüterləĢdirilməsi və informasiyalaĢdırılmasıdır. ĠKT 

cəmiyyətin və iqtisadiyyatın inkiĢafına ciddi təsir göstərdiyinə görə dinamik artımla 

sosial və iqtisadi həyatın bütün sahələrinə tətbiq olunur. Hal-hazırda ĠKT-nin əhatə 

dairəsi hökumət qurumlarını, qeyri-hökumət və fərdi sahibkarlığı, iqtisadi-sosial, elm-

mədəniyyət, ictimai-siyasi, təhsil və s. sektorları əhatə edir [2, s.233]. 

  Cədvəl 1. 

ĠKT sektorunda məhsul buraxılıĢı və xidmətlərin göstərilməsi, min manat. 

 
ĠKT sektoru üzrə fəaliyyət növü/illər üzrə 2005 2017 

Elektron detallarının istehsalı 1245,6 264 

Kompüterlərin və periferiya qurğularının istehsalı 2744,7 1680,3 

Kompüterlərin, kompüter periferiya avadanlıqlarının və 

proqram təminatının topdan satıĢı 

 

2365,7 

 

22350,2 

Telefon rabitəsi 131109,0 194527,3 

Mobil telefon rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi 300721,0 858515,7 

 

Cədvəldə də göstərildiyi kimi ĠKT sektorunda məhsul buraxılıĢı və xidmətlərin 

göstərilməsi 2 göstərici üzrə geriləmə yaĢamıĢdır. Bu göstəricilər müvafiq olaraq kom-

püterlərin və periferiya qurğularının istehsalı və Kompüterlərin, kompüter periferiya 

avadanlıqlarının və proqram təminatının topdan satıĢı olmuĢdur.  Bu da yerli istehsalın 

aĢağı düĢməsinin nəticəsi olaraq baĢa düĢülə bilər. 

Bildiyiniz kimi, yerli istehsal olan Kür kompüterlərinin daha da çox istehsalı 

hətta yerli mobil telefonların xüsusilə də smartphoneların istehsalı və onun artırılması 

zəruridir. 

Cədvəldə görünür ki, xidmət sahəsində 2 əsas göstəricini qeyd etmiĢik. Bunlar 

Telefon rabitəsi və Mobil telefon rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsidir. Xüsusilə də 

Mobil telefon rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsini qeyd edə bilərik  ki, gəlirlərin ən 
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böyük hissəsini təĢkil edir və ən çox artımda 2dəfəyə qədər bu sahəyə məxsusdur. 

Müasir informasiya texnologiyaları və kommunikasiyaları sistemləri qlobal miq-

yasda yayılaraq, bütün sektorlarda istehsalın hərtərəfli təĢkili və idarə edilməsində, 

əmtəələrin çeĢidini və xidmətləri təklif edərək, elektron alqı-satqı vasitəsi ilə cəmiy-

yətdə ayrı-ayrı fərdlərin, Ģirkətlərin, sektorların, dövlət qurumlarının və dövlətlərin in-

teqrasiyasının aləti olaraq, partiyaların qarĢılıqlı təsiri effektivliyi maneəsiz informa-

siya və telekommunikasiya texnologiyalarının vasitələri ilə reallaĢdırır. Müasir infor-

masiya texnologiyalarının və kommunikasiyaların elektron məlumat mübadiləsi, 

Ģəbəkələr interneti, elektron mailləri, internet ödəniĢləri və sistemləri tətbiqi keyfiy-

yətlə yeni səviyyədə biznesin idarə edilməsinin bütün tərəflərini ortaya çıxarmağa 

zəmin yaradır. 

Həmçinin, 2010-cu ildə Azərbaycanda ən yeni texnologiyaların tətbiqi daha da 

çox əhatələndirilib, informasiya cəmiyyətinin inkiĢafı, internetin liberallaĢdırılması 

davam etdirilib,  televiziya və radio veriliĢlərin yayım keyfiyyəti artırılıb, mobil qurğu 

və kompüter istifadəçilərinin sayı kəmiyyət etibarı ilə çoxalıb, xarici əlaqələr Ģaxələ-

nib, qanunvericilik bazası daha təkmilləĢdirilib. Azərbaycan ĠKT ilə bağlı bir sıra 

vacib tədbirlərə ev sahibliyi etməsi ilə də bu sektorun daha da inkiĢafına dair siyasəti-

ni  nümayiĢ etdirməkdədir. 

Hal - hazırda informasiya texnologiyası bütün bu yeniləĢmələrin əsasında dura-

raq katalizator rolunu oynayır. O getdikcə istehsalın bütün mərhələlərinə daxil olaraq, 

daha da geniĢ vüsət alır. Mərhələlər arasındakı informasiya asılılığı prosesin optimal-

laĢdırılması zamanı təkcə ayrı-ayrı emal səviyyələrini yox, eyni zamanda bütün 

prosesin dəyiĢməsini tələb edir. Bundan əlavə qeyd etmək lazımdır ki, inkiĢaf etdirilən 

informasiya daĢıyıçıları və onların strukturu yeni-yeni emal metodlarının yaranmasına 

imkan yaradır. Xüsusən keçmiĢdə daha çox peĢəkar əl əməyinə istinad edən texnoloji 

proseslərin (məsələn mexaniki emal, tökmə) tətbiqçiləri bu dəyiĢiklikləri daha tez 

görüb, vaxtında tədbir görməlidirlər. 

Sxem 1. 

              Əhalinin hər 100 nəfərinə düĢən 

 

 
 

İKT-nin əsas infrastruktur göstəriciləri. 
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AraĢdırmalar göstərir ki, əhalinin hər 100 nəfərinə düĢən ĠKT-nin, yəni internet 

istifadəçiləri, mobil nömrələr və aparatları 2015-ci ildə 2013-cü ilə nisbətən artım 

meyli olmuĢdur. Bunu Sxem 1-də görmək mümkündür.  

Sxem 2. 

Əhalinin kompüterdən istifadə tezliyi, yekuna nisbətən, faizlə 

 

 
  

Orta hesabla hər gün 80.6% kompüter istifadəçisi olan ölkəmizdə yerli istehsal 

hesabına deyil, ixrac əsasında təmin edilməsi çox pis haldır. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin 

ÜDM-də ən çox paya sahib hissəsi ĠKT və xidmət sahələridir. Ölkəmizdə məhz ĠKT 

yönümlü biznes fəaliyyətini stimullaĢdırmalı və əhalini maarifləndirməlidir. Ona görə 

də kompüterlərdən istifadənin yaxĢılaĢdırılması iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi kimi 

nəzərdə tutulmuĢdur.  

 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1. Abbasov Ġ.M., Əliyev T.N. – Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı. Bakı.2018. 

266s. 

2. Ġbrahimov I.H., Kərimov K.S. – Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. 

Bakı.2017. 254 s. 

3. Əmirov Ġ.B., Hacıyeva Z.E. – Menecment. Bakı.2015. 468 s. 

 

 

Nəsirov Yaqub, magistrant 

                   Bakı Biznes Universiteti                                                                                                            

                                                                                             

AZƏRBAYCANDA TURĠZM ÜÇÜN XARAKTERĠK SAHƏLƏRĠN 

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Hər bir ölkənin iqtisadi durumunda, ÜDM-nın və digər makroiqtisadi göstəricilə-

rin tərkibində iqtisadiyyatın əsas sahələrindən biri olan turizm sahəsi, bizim ölkənin 

iqtisadi inkiĢaf perspektivi baxımından önəm daĢıyır. Belə ki, turizm sahəsi çoxĢaxəli 

qollara, növlərə ayrılır ki, bunlardan biri də otel və mehmanxana, yerləĢdirmə müəssi-

orta hesabla 
hər gün 
80,6% 

həftədə ən azı 
bir dəfə 
16,3% 

ayda ən azı 
bir dəfə 

2,7% 
son 3 ayda 

bir dəfə 
0,4% 

orta hesabla hər gün həftədə ən azı bir dəfə ayda ən azı bir dəfə son 3 ayda bir dəfə 
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sələridir. Ölkə perspektivi baxımından bu sahənin inkiĢafı digər ölkələrlə müqayisədə 

çox geri qalsa da bir sıra inkiĢaf yönümlü tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. Xüsusilə bu 

sahənin inkiĢafının əsası Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuĢdur. 

Onun fəaliyyəti dövründə bir sıra iqtisadi qanunlar, fərmanlar imzalanmıĢdır ki, bun-

ların içərisində turizmin inkiĢafına yönəldilən fərman və sərəncamların rolu danılmaz-

dır. Bu siyasəti onun davamçısı ölkə Prezidenti Ġlham Əliyev cənabları uğurla həyata 

keçirir. Belə ki, onun baĢçılığı ilə 2004-2008-ci illər regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı-

nın 1-ci proqramı, 2009-2013-cü illər regionların sosial-iqtisadi inkiĢafının 2-ci proq-

ramı, 2014-2018-ci illər regionların sosial-iqtisadi inkiĢafının 3-cü proqramı qəbul 

olunmuĢdur. Bu proqramların tərkibində turizmin inkiĢaf perspektivlərinə də önəmli 

yer ayrılmıĢdır. Xüsusi ilə regionlarda nəqliyyat və yerləĢdirmə müəssisələrinin infra-

strukturunun təĢkili mexanizmi üçün qarĢıya strateji məqsədlər, planlar qoyulmuĢdur 

ki, bu planların bir hissəsi uğurla həyata keçirilmiĢdir. 

Ölkə Prezidenti Ġlham Əliyev cənabları 2016-cı il 6 dekabr tarixli  "Azərbaycan 

Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi" haqqında 

fərman imzalamıĢdır. Həmin fərmanda 11 sektorun inkiĢafı, hədəf, məqsəd və pers-

pektivləri  müəyyən  edilərək  prioritet  kimi  seçilmiĢdir. 

Bu 11 sektorun içərisində "Azərbaycan Respubliksaında ixtisaslaĢdırılmıĢ tu-

rizm sənayesinin inkiĢafına dair Strateji Yol Xəritəsi" 6 dekabr 2016-cı il sektorun 

inkiĢafı da milli iqtisadiyyatın inkiĢafına təkan verəcəkdir. 

Cədvəl 1 

Turizm üçün xarakterik sahələr üzrə əsas göstəricilər. 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Turizm üçün xarakterik sahələrdə çalıĢan iĢçilərin 

sayı 40892 41886 49449 43477 46837 

Turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılmıĢ əlavə 

dəyərin  həcmi, milyon  manat 2080,20 2404,20 2437,3 2746,1 3151,0 

Turizm üçün xarakterik sahələrdə  yaradılan əlavə 

dəyərin ölkənin ümum daxili məhsulunda xüsusi 

çəkisi, faizilə 3,6 4,1 4,5 4,3 4,5 

Turizm üçün xarakterik sahələrə qoyulan 

Ġnvestisiyalar  həcmi 1371,00 2204,00 1063,9 363,0 267,3 

Mənbə: stat.gov.az 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, turizm üçün xarakterik sahələrdə çalıĢan iĢçilərin 

sayı 2013-cü ildə 40892, 2014-cü ildə 41886, 2015-ci ildə 49449, 2016-cı ildə 43477 

və 2017-ci ildə 46837 olmuĢdur. Buradan aydındır olur ki, 2013-cü ildən 2016-cı ilə 

qədər artım olmuĢ, 2016-cı ildə azalmıĢ, 2017-ci ildə isə artmıĢdır. Bu 5 il statistik 

gostəriciyə uyğun olaraq iĢçilərin ədədi orta sayı 44508 nəfər təĢkil edir. 

 Turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılmıĢ əlavə dəyərin həcmi milyon manat 

göstəricisində artım müĢahidə olunur ki, burada da artım nəzərə çarpır. Turizm üçün 

xarakterik sahələrə qoyulan investisiyanın həcmi, milyon manat göstəricisində cədvəl-

dən göründüyü kimi 2013-2014-cü illərdə artım olduğu halda qalan illərdə çox aĢağı 

vəziyyət qeydə alınmıĢdır. Bunun səbəbi isə pulun manatın dollar qarĢısında dəyərini 

itirməsi, devalvasiyanın baĢ verməsidir. Azərbaycanda turizm üçün xarakterik sahələr-
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dən biri mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdir ki, bu müəssisələr turist-

lərin yerləĢdirilməsi, qidalanması, nəqliyyat, gecələməsi və turistlərin maraqlarına uy-

ğun, onların istirahətinin əlveriĢli və xoĢagələn edilməsi üçün dövlət öz strateji və tak-

tiki planları qarĢıya qoyaraq bu məqsədi uğurla yerinə yetirməsinə çalıĢmalıdır. Hər bir 

ölkənin iqtisadi potensialında turizm önəmli faktora malikdir. Bu faktorun təĢkilində 

yerləĢdirmə, gecələmə və qidalanma müəssisələrinin rolu danılmazdır. Belə ki, Azər-

baycanda bu sahədə uğurlu iĢlər həyata keçirilmiĢdir ki, bunun sayəsində ölkə paytax-

tımız olan Bakı Ģəhəri də çoxlu otel, mehmanxana Ģəbəkələri, kempinqlər, motellər, 

botellər yaradılmıĢdır. Lakin təəssüflə izah etmək lazımdır ki, bu göstərici bir o qədər 

inkiĢaf etməmiĢdir. 

Cədvəl 2 

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin əsas göstəriciləri. 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Mehmanxana və mehmanxana 

tipli müəssisələrin sayı, vahid 530 535 536 548 563 

Birdəfəlik tutum, yer 33951 35652 37278 40042 41611 

Nömrələrin sayı, vahid 16559 17363 17953 20330 20778 

Gecələmələr üçün çarpayı təqdim 

edilmisdir, vahid 1674065 1687457 1644056 1225266 2590641 

YerləĢdirilmiĢ Ģəxslərin sayı, 

nəfər 666348 672345 838145 1122068 1414708 

Ġstirahət, əyləncə məqsədi ilə 226464 237506 256285 565738 813386 

Müalicə məqsədi ilə 45060 70981 68896 11450 19086 

ĠĢgüzar məqsədilə 232796 206234 275896 258299 212518 

Digər turizm məqsədilə 42617 35022 37282 33814 75619 

Müəssisələr istismar xərcləri, 

manatla 1454683 147,0681 171,730,8 204,852,3 222192,9 

Müəssisələrin istismarından daxil 

olan gəlir, min manatla 171255,9 181,047.3 183,055.1 240,112.7 284,453.9 

Büdcəyə ödənilmiĢ  ƏDV və 

digər vergilər, min manatla 299513 28,201.5 28,098.5 38,525.7 39040.6 
Mənbə: stat.gov.az  

 

Bu cədvəldən göründüyü kimi, hər bir sektor üzrə demək olar ki, artım müĢahidə 

olunur.  Buda son vaxtlar ölkə miqyasında dövlətin turizmə və onun inkiĢafına göstər-

diyi qayğının təcəssümüdür. Bunun nəticəsi olaraq xüsusilə, cədvəldəki son göstərici-

dəki artım büdcənin gəlir hissəsinin artımına bilavasitə təsir göstərmiĢdir. Belə ki, 

2017-ci ilin göstəricisi ilə 2016-cı ilin göstəricisini təhlil etsək görərik ki, 2017-ci ildə 

39040.6 min manat olduğu halda, 2016-cı ildə 38525.7min manat olmuĢdur ki, artım 

tempi 0,5149min manat gəlir əldə olunmuĢdur. 

Bu məqalənin ümumi xarakteristikasında turizm üçün xarakterik olan sahələrin 

qiymətləndirilməsi kimi yuxarıda qeyd olunan cədvələ əsasən mehmanxana tipli müəs-

sisələrdə aĢkar Ģəkildə görmək olar ki, hər bir göstəricidə artım tempi müĢahidə olunur 

ki, bu da son dövrlərdə yerli turizm infrastruktur sahələrinin, turistlərin əyləncələrinin 

komfortlu və səmərəli təĢkili kimi məsələlərin ön plana çəkilərək həyata keçirilmiĢdir.  
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Qasımova Xanım,  magistrant, 

Bakı Biznes Universiteti 

 

KADR HAZIRLIĞINDA ĠNNOVASĠYA TEXNOLOGĠYALARINDAN 

ĠSTĠFADƏNĠN TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ 

 

BəĢər tarixində yaranan problemləri həll etmək innovasiya texnologiyalarında 

istifadə olunan təhsil və elmin inkiĢafından keçir. Ġnformasiya Cəmiyyətinin inkiĢaf 

etməsi üçün innovativ inkiĢafdan istifadə edilir. Azərbaycan Respublikasında təhsilin, 

insan kapitalının inkiĢafına xüsusi diqqət verilməsi innovativ inkiĢafa geniĢ imkanlar 

açır. Ölkəmizdə insan kapitalının yaranması, inkiĢafı və istifadəsi dövlət dəstəyi ilə hə-

yata keçirilir. ―Təhsil haqqında qanun‖, ―Elm haqqında qanun‖, ―Azərbaycan 2020-

gələcəyə baxıĢ inkiĢaf konsepsiyası‖nda insan kapitalının inkiĢafına xüsusi diqqət 

yetirilir. Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatlarında qeyd olunduğu kimi 2005-2006-

cı ildə Azərbaycanda 47 dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələri fəaliyyət göstər-

miĢdirsə, 2016-2017-ci ildə bu göstərici 51 olmuĢdur. Təhsil alanların sayı 129,9 min 

və 163,8 min nəfər olmuĢdur. Hazırda 51 ali təhsil müəssisələrinin 38-i dövlət, 13-ü 

isə qeyri-dövlət müəssisələridir. AraĢdırmalar göstərir ki, ali təhsilin səviyyəsinə təsir 

göstərən amillərə aĢağıdakılar aiddir: 

- Ali təhsil müəssisələrində innovativ təlim üsullarından və texnologiyalardan 
istifadə edilməməsi; 

- Universitetlərdə təhsilin aĢağı keyfiyyətdə olması; 

- Özəl universiteti bitirən məzunların iĢlə təmin olunmasının zəifliyi; 
- ĠĢəgötürənlərin əmək bazarının tələblərinə uyğun təhsil müəssisələri ilə əmək-

daĢlıq etməməsi və s. 

Respublikamızın innovasiyalı inkiĢafı yeni fikirli kadrların hazırlanması, inkiĢaf-

ını və perspektiv təkmilləĢməni tələb edir. Artıq ənənəvi təhsil bu gün tələb olunan elm 

və istehsalatdan geri qalır. Ġnnovativ təhsil isə tədrisin və yeni biliyin qazanılmasını 

nəzərdə tutur. Ġnnovativ təhsilin inkiĢafı Ġnnovativ Universitetlərdə həyata keçirilə 

bilər. Ġnnovativ Universitetlər müasir elmi tədqiqatlara açıq olmalı, tələbələrə praktik 

vərdiĢlər verən fənlər tədris edilməli, istehsalat sahəsində təcrübə keçmə imkanları 

yaradılmalıdır. Tədris prosesinin texnoloji təminatı elmin müasir səviyyəsinə uyğun 

olmalıdır. Təhsil sahəsində innovasiyalı inkiĢafın icrası üçün zəruri olan amillərə 

aiddir: 

1) Ġqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarına uyğun olaraq tələbələrin real layihələr 

hazırlaması; 
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2) Tətbiqi və əsaslı tədqiqatların aparılması; 

3) Təhsil texnologiyalarından istifadə edilməsi. 

Universitetin innovasiyalı təhsil siyasətinin prinsiplərinə aĢağıdakılar aiddir: 

- Yetkinlik prinsipi – səmərəli innovativ yeniliklər real qiymətləndirilmiĢdir; 

- Çeviklik prinsipi – universitetdəki xüsusiyyətləri və amilləri nəzərə almalıdır; 

- Texnolojilik prinsipi – verilmiĢ standartların təhsilin nəticələrinə aid edilməsidir; 

- StandartlaĢma prinsipi – yeni texnologiyaların tətbiqini nəzərdə tutan prosedur-

ların sənədləĢdirməsidir; 

- Pilot layihə prinsipi - kütləvi tətbiqdən əvvəlki, innovasiya texnologiyalarının 
səmərəliliyini yoxlamaga imkan verir. 

Təhsildə innovasiyalı idarəetməni tətbiq etmək üçün magistr pilləsi bakalavr pil-

ləsinə görə məqsədəuyğun hesab edilir. Çünki magistratura səviyyəsində artıq magis-

trant ixtisası üzrə zəruri bazası var və artıq test qəbulu imtahanından keçmiĢ, elmi 

səviyyəyə qadir olduğunu sübut etmiĢdir. BaĢqa sözlə, magistrant elmi yaradıcılığa, 

informasiya əldə etməyə, elmi tədqiqat və praktik təcrübəsi olan mütəxəssisdir və in-

novativ aspektdə hazırlanması daha realdır.  

Müasir təhsildə baĢ verən qlobal proses təhsilin fasiləsiz olaraq modelləĢdirilmə-

sidir. Təhsilin modelləĢdirilməsinin əsas məqsədi yüksək ixtisaslı kadrların yetiĢdiril-

məsidir. Müasir dövrümüzdə innovasiyaları müəyyən edən tendensiyalara daxildir: 

- tədris prosesində humanistləĢmə; 
- uĢaqların təhsil almalarının vacibliyi və gənclərin yüksək keyfiyyətli təhsil al-

maları; 

- təhsil müəssisələri arasında rəqabət. 
Təhsil müəssisələri innovasiya prosesinə keçərkən 3 mərhələdən keçir: 

1. TəĢəkkül (yeni təhsil müəssisəsinin,  yeni kollektivin yaranması və ya kollek-

tivin  böyük hissəsinin təzələnməsi  mərhələsi); 

2. Fəaliyyət (təlim-tərbiyə  prosesinin   ənənəvi,  stabil proqram və pedaqoji tex-

nologiyalar əsasında iĢinin  təĢkili mərhələsi); 

3. ĠnkiĢaf (təlim-tərbiyənin köhnə məzmunu  və mövcud pedaqoji texnologiyalar 

yeni sosial-iqtisadi tələblərə cavab vermədiyindən yeni  məzmun, forma və texnologi-

yaların yaradılması  və  tətbiqi mərhələsi). 

Təhsil müəssisələrində innovasiyaların yaranmasında 5 istiqamət vardır: 

- Müəssisəyə aid olan yeni təcrübənin əmələ gəlməsi; 

- Xarici təcrübədən istifadə olunması; 
- Elmi tədqiqatların nəticəsində faydalanma; 
- Eksperiment; 

- ―Sınaq‖ metodundan istifadə. 
Hər bir innovasiya riskli xarakterə malikdir. Ġnnovasiyalar qaçılmazdır və tərəqqi 

özü də məhz bu yoldan keçir. Təhsil müəssisəsi üçün müasir innovasiya prosesləri, 

innovasiyaların idarə edilməsi kifayət qədər mürəkkəbdir,   bu səbəbdən innovasiyalar 

sahəsində səriĢtəli məsləhət xidmətlərinə ehtiyac var  (təəssüf  ki, ölkəmizdə təhsil 

innovasiyaları, ümumən təhsil xidmətləri sahəsində konsaltinq Ģirkətləri yoxdur, yəqin 

ki,  səriĢtəli məsləhətə ehtiyac olmayıb). Bu prosesdə məqsədi təyinetmə, təhlil, plana 

uyğun addımlar, pedaqoji texnologiyalar, yeniliyin təĢkili, ekspert nəzarəti, bir sözlə, 

innovasion idarəetmənin bütün elementləri iĢtirak edir. ÇalıĢmaq lazımdır ki, daha 
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çox özünənəzarət  və özünütənzimləmə  elementləri olsun,  nəinki kənardan tənzimlə-

mə. Ġnnovasiya proseslərini idarə edərək  son nəticədə  kollektivin inkiĢafını idarə et-

mək  mümkündür. 

Hər bir innovasion proses ehtimallı xarakter daĢıyır. Ġnnovasiyaların nəticəsini 

proqnozlaĢdırmaq asan deyil risk dərəcəsi yüksəkdir. Layihələndirmə və modelləĢdir-

mə mərhələsində bir çox səhvlərdən xilas olmaq üçün yeniliyin analitik əsaslandırıl-

ması və innovasion sınaq proqramının tərtib edilməsi məqsədəuyğundur. Ġnnovasion 

sınaq proqramını eksperimenti həyata keçirən fərd (layihə qrupu) hazırlayır. Bu proq-

ram daha sonra ekspertlər tərəfindən təhlil edilməlidir. 
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Qurbanova Təbəssüm, magistrant, 

Bakı Biznes Universiteti 

 

ĠNSAN KAPĠTALININ ĠNKĠġAFININ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

METODOLOGĠYASI 

 

Ġnsanlar iqtisadiyyatın ən dəyərli resursudur. Sağlam, təhsilli və təcrübəli olmaq 

fərdin və cəmiyyətin uzunmüddətli inkiĢafına böyük təsir göstərir. Ġnsanın ictimai yük-

səliĢi qarĢıya qoyulmuĢ üç əsas məqsədi reallaĢdırmadan mümkün deyildir. Bu məq-

sədlərə aiddir:  

1. Uzun və sağlam ömür sürmək; 

2. Biliklər əldə edib onları geniĢləndirmək; 

3. yüksək həyat səviyyəsini təmin edən maddi nemətlər əldə etmək.  

Bu məqsədləri araĢdırıb təhlil edərkən, yalnız ÜDM, milli sərvət, adambaĢına 

düĢən gəlir və s. kimi göstəricilər kifayət etmir. Çünki, bu göstəricilər sosial-iqtisadi 
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münasibətləri tamamilə müəyyən etmir. Uzunmüddətli tədqiqatlardan sonra BirləĢmiĢ 

Millətlər TəĢkilatının rəhbərliyi altında dünya ictimaiyyəti onillik inkiĢaf proqramını 

iĢləyib hazırlamağa baĢladı. Qeyd edək ki, yaranmıĢ Ģəraitdən irəli gələn bu problem 

1990-cı ildə Rio de-Janeyro Ģəhərində keçirilən BMT-nin Sammitində insan inkiĢafı 

səviyyəsini qiymətləndirmək üçün ―Ġnsan potensialının inkiĢafı indeksi‖ adlanan yeni 

iqtisadi kateqoriya yarandı. Bu kateqoriyaya görə insan inkiĢafında nəinki gəlirlər, 

hətta insanların sağlamlığı, təhsil səviyyəsi, ətraf mühitin qorunması kimi Ģərtlər də 

nəzərə alınmıĢdır. 1990- cı ildən etibarən bu quruma daxil olan ölkələrə ―Ġnsan Ġnki-

Ģafına‖ dair hesabatların hazırlanması təklif edilmiĢdir. Bu indeks bütövlükdə ―Ġnsan 

Potensialının ĠnkiĢafı indeksi‖ adlanır və dünya ölkələri üzrə hesablanır. Bu indeksdən 

istifadə etməklə bütün dünya ölkələrinin sosial iqtisadi göstəriciləri müqayisə edilir. 

Ġnsan potensialının inkiĢafı dörd vacib paradiqmaya əsaslanır: 

a) sağlam və uzun ömürlü həyata; 

b) Yüksək biliyə; 

c) Yüksək həyat səviyyəsi üçün tələb olunan resurslara malik olmağa; 

d) Cəmiyyətin həyatında iĢtiraka. 

Bəs bütün dünya ölkələrinin gündəmində olan insan kapitalı nədir?. Ġnsan kapi-

talı- ''Ġnsanların müxtəlif ehtiyaclarını qarĢılamaq üçün istifadə olunan bilik və bacarıq 

və vərdiĢlərin məcmusudur''. Bu termin ilk dəfə 1961-ci ildə Theodore Schultz-a 

tərəfindən iĢlədilmiĢ və 1965-ci ildə isə Gary Stanley Becker bu ideyanı insan kapi-

talına qoyulan investisiyanın effektliyinə əsaslanaraq dahada inkiĢaf etdirmiĢdir. Gary 

Stanley Becker bu ideyasına görə 1992-ci ildə ''Nobel Mükafatı'' almıĢdır: 

Ġnsan kapitalı meyarı özündə 4 hissəni birləĢdirir. 

1. Təhsil - ibtidai, orta və ali təhsil səviyyəsinin kəmiyyət və keyfiyyət göstərici-

sidir; 

2. Sağlamlıq - cəmiyyətin fiziki və zehni gücünün göstəricisidir; 

3. ƏlveriĢli mühit- Hüquqi baza və infrastrukturun inkiĢaf göstəricisidir; 

4. ĠĢ Qüvvəsi və MəĢğulluq - Fərdlərin təcrübəsi, səriĢtəsi və əmək qabiliyyətidir. 

Ġnsan kapitalı innovativ fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi və elmi iqtisadiyyatın 

formalaĢdırılması üçün ən vacib faktorlardan biridir. Belə ki, dünya iqtisadiyyatının ar-

tımının 16%-i fiziki kapital, 20%-i təbii ehtiyatlar, 64%-i isə insan kapitalının hesabına 

əldə olunur. 

Ġnsan kapitalına investisiya 2 səbəbdən vacibdir: 

1. Dünyanın müəyyən nöqtələrində iĢsizliyin yüksək səviyyədə olmasına baxma-

yaraq, bütün cəmiyyətlər istedad böhranı ilə üzləĢməsi; 

2. Əhalinin dinamikasıdır. 
BMT-nin inkiĢaf programının hesabatına görə, 169 ölkə içərisində Azərbaycan 

son 5 il ərzində Ġnsan ĠnkiĢafında mühüm müvəffəqiyyətlərə nail olmuĢdur. Ġnsan Ġnki-

Ģafı indeksinə görə dünya ölkələri arasında Azərbaycan, 2005-ci ildə 101-ci yerdən, 

2010-cu ildə 67-ci yerə yüksəlmiĢ və hal-hazırda isə 64-cü yerdə qərarlaĢdırılmıĢdır. 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin ilk ilində 1969-cu ildə respublikadan kənara 47 

tələbə göndərildiyi halda, 1980-ci ildə bu rəqəm 1400 nəfərə çardırılmıĢdır. 1970- 

1980-ci illərdə isə Azərbaycan Respublikasından kənarda 15.000-dən çox yüksək 

ixtisaslı mütəxəssislər yetiĢmiĢdir. XI əsrdə isə ölkəmizdə təhsilə artırılan vəsait ildən- 

ilə artmaqdadır. Qeyd edək ki, 2010-cu ildə təhsilin inkiĢafına 1.3 milyard manat 
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vəsait yönəldilmiĢdir. 

Hesab edilir ki, insan kapitalına investisiya yatırımı zamanı həm xərclər, həm də 

belə qoyuluĢdan qayıtma müxtəlif formalarda mövcud olur. 

1. BirbaĢa xərclər – buna misal olaraq kitablar, təhsil haqqı, istiqrazların 

ödənilməsini göstərmək olar.; 

2. Dolayı xərclər - əldən buraxılmıĢ xərclər. Bu xərcləri əsasən təhsil alma 

zamanı əldə etmək olar. 

3. BirbaĢa qaytarma – yəni, ali təhsili olmayan iĢçi ilə müqayisədə gələcəkdə 

əmək haqqının əlavə axınıdır. 

4. Dolayı qaytarma – bu karyera perspektivi, sosial təminat kimi ixtisaslı iĢçilərin 

əldə etdikləri pulsuz əlavə faydadır. 

Tədrisin gediĢində yığılmıĢ insan kapitalı  özündə əmək haqqının potensial artımı 

və ya daha prestijli iĢin əldə edilməsi üçün dəyəri təĢkil edir. Ġnsan kapitalı nəzəriyyə-

sinə görə, əmək haqqı səviyyəsindəki fərqlər iĢçilərin əmək məhsuldarlığındakı fərq-

ləri əks etdirir. 

Adətən, ―insan kapitalı‖ ancaq qazanılmıĢ vərdiĢ və biliyin əsasında təyin edilir. 

Ġnsan kapitalı xüsusilə mədəni mühitdə inkiĢaf edir. 

Ġnsan potensialının inkiĢafı səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün gözlənilən 

ömür müddəti indeksindən istifadə edilir. Gözlənilən ömür müddəti indeksinin hesab-

lanması ilə tibbi xidmət sahəsində olan problemləri aĢkarlanaraq aradan qaldırılır. Bu 

zaman BMT ĠP tərəfindən müəyyən edilmiĢ yüksək həddə olan ömür müddəti, il; 

BMT ĠP tərəfindən müəyyən edilmiĢ ən aĢağı həddə olan ömür müddəti, il; Tədqiq 

olunan ölkədə orta ömür müddəti, il-  kimi göstəricilər müəyyənləĢdirilməlidir.  

Bu göstəricilər müəyyən edildikdən sonra  aĢağıdakı düstur ilə gözlənilən ömür 

müddəti indeksi hesablana bilər: 

 
Faktiki qiymət - minimal qiymət 

               Ġndeks =    

Maksimal qiymət – minimal qiymət 

 

Ġnsan kapitalı aĢağıdakı mərhələlərdə inkiĢaf edir: 

1. Erkən uĢaqlıq dövründə ailədə öyrətmə mərhələsi; 

2. Erkən uĢaqlığı daxil etməklə, formal təhsili və peĢəkar hazırlıq, məcburi mək-

təb; 

3. təhsili və s. dövrü; 

4. ĠĢ yerində peĢəkar hazırlama mərhələsi. 

ĠĢ yerində və gündəlik həyatda qeyri-formal olaraq bacarığının təkmilləĢdiril-

məsi. 

Ġnsan kapitalına aid biliklər və Ģəxsi keyfiyyətlər aĢağıdakı formada göstərilə 

bilər: 

a) Kommunikasiya. 

b) Hesablama. 

c) ġəxsiyyətdaxili vərdiĢlər. 

d) ġəxsiyyətlərarası vərdiĢlər. 

Hazırki dövrdə cəmiyyətin bütün sahələrində informasiya texnologiyasının geniĢ-

lənməsi mühüm rol oynayır. 
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Texnoloji nailiyyətlər indeksi (TNĠ) aĢağıdakı dörd komponentə əsaslanır: 

- Müasir texnologiyaların yaradılması indeksi - bu hər sakinə düĢən patent sayı, 

müəlliflik və lisenziya ödəniĢləri kimi göstəricilərdən asılıdır. 

- Müasir texnologiyaların yayılması indeksi - bu komponentə idxalda yeni və orta 

səviyyəli texnologiya məhsullarının alınması kimi amillərin təsiri daxildir. 

- Ənənəvi texnologiyaların yayılması - ölkədə mövcud olan ənənəvi sahələrin 

inkiĢaf etdirilməsi üçün bu texnologiyaların yayılmasından bəhs edir. 

- peĢə bacarıqları indeksi - insan potensialının dəyərləndirilməsinə imkan yaradır. 

Beləliklə, insan potensialının inkiĢafında təhsil indeksini müəyyənləĢdirmək 

üçün bilik, yaĢlı əhalinin savadlılıq səviyyəsi və təhsil ocaqlarında təhsil alanların 

ümumi kontingenti ölçülür. 

Ġnsan kapitalının təsnifatını 3 formada vermək olar:  

1) fərdi insan kapitalı;  

2) firmanın insan kapitalı; 

3) milli insan kapitalı. 

―Ġnsan kapitalı‖ necə qazanılır? ―Ġnsan kapitalı‖na sərmayələr illərlə qoyulur və 

həmin sərmayələr toplanaraq cəm Ģəklində gəlir gətirmək qabiliyyətinə malik olurlar. 

―Ġnsan kapitalı‖nın reallaĢdırılması üçün müvafiq infrastrukturun olması da vacibdir. 

Bu baxımdan, Hazırda Azərbaycan Respublikasında neftdən gələn gəlirlərin müəyyən 

hissəsi ―insan kapitalı‖na yönəldilir. 

Ġnsan potensialının inkiĢafına təsir edən  amillərdən biri kimi yoxsulluq indeksini 

göstərmək olar. Yoxsulluq bütün dünya ölkələrinin rastlaĢdığı və  sosial-iqtisadi inki-

Ģafdan asılı olaraq müxtəlif formalarda ortaya çıxan bir problemdir. Yoxsulluq ölkədə 

orta gəlir və istehlak səviyyəsindən və onların paylanmasından asılıdır. 

Yoxsulluğun təyini zamanı aĢağıdakı istiqamətlərdə tədqiqatlar aparılır. 

1) ev təsərrüfatı qruplarında yoxsulluq göstəriciləri; 

2) yoxsulluq göstəricisində müxtəlif ev təsərrüfatı qruplarının payı 

3) nisbi risk – bu verilən qrupun digərinə nisbətdə yoxsul olma ehtimalıdır. 
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AVROPA ĠTTĠFAQI ÖLKƏLƏRĠNĠN ENERJĠ TƏMĠNATI VƏ ONUN 

TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠNĠN TƏMĠNĠNDƏ AZƏRBAYCANIN ROLU 

 

Avropa  Ġttifaqı ölkələrinin  enerji təminatı və təhlükəsizliyi ilə  bağlı məsələlər 

son 20 ilin aktual mövzularından biridir. Ġttifaq ölkələrinin enerji təminatının strukturu 

və enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı qərarların qəbulu ittifaqın ortaq qərarları və ya ittifaq 

ölkələrinin hər birinin ixtiyari qərarları əsasında aparıla bilər. Baxmayaraq ki, Avropa 

ittifaqı ittifaq ölkələrinin enerji təmini barədə cavabdehdir, üzv ölkələr öz enerji struk-

turları və növünü seçmə ixtiyarındadır. Ġttifaqın enerji təmini və təhlükəsizliyi aĢağı-

dakı məsələləri özündə ehtiva edir: 

1) Təbii qaz təmini; 

2) Elektrik enerjisi təmini; 

3) Enerji məhsuldarlığının artırılması; 

4) Yenilənəbilən enerji resurslarından istifadənin artırılması və s. 

2018-ci ilin ilk rübü ilə bağlı açıqlanan rəsmi statistiki göstəricilərə görə ittifaq 

ölkələrinin enerji məhsulları idxalının 75 faizini xam neft 20 faizini isə təbii qaz təĢkil 

edir. Kömür idxalı keçən ilki göstəricilərə görə bir faiz azalmıĢdır. Son illərdə yeni-

lənəbilən enerji növlərinə olan maraq artsa da neft, və qaz mənĢəli enerji resursla-

rından istifadə hələ də aktualdır. Xüsusilə son 10 ildə artıq neft məhsullarına olan 

maraq izafi olaraq azalmıĢ, təbii qaz idxalı tədricən artmıĢdır.  

Keçirilən enerji sammitlərində  enerji təmini və təhlükəsizliyi barədə aparılan 

müzakirələr zamanı  mütəmadi olaraq vurğulanan məsələlərdən biri enerji müstəqilliyi 

və Rusiya yanacağına olan asılılığın azaldılması və tədricən aradan qaldırılmasıdır.  

Enerji müstəqilliyinin səviyyəsini müəyyənləĢdirmək məqsədilə müstəqillik gös-

təricisi adlanan xüsusi bir göstərici növündən istifadə olunur. 2016-cı ilin statistikasına  

görə bu rəqəm 54 faiz təĢkil etmiĢdir. Bu isə ittifaq ölkələrinin öz enerji təmininin 

yarısından çoxunu idxal hesabına təmin etməsi deməkdir.  2000-ci ildə isə bu rəqəm 

47 faiz təĢkil etmiĢdir. 2018-ci ilin birinci rübündə qeydə  alınan statistiki göstəricilərə 

görə Avropa ölkələrinin xam neft və təbii qaz idxalında aparıcı ixracatçı  ölkə kimi 

Rusiya çıxıĢ edir. Göstəricilərə əsasən neft idxal edilən ölkələr arasında həcmcə  ilk 5 

yeri aĢağıdakı ölkələr tutur: 

1) Rusiya 28%, 2) Norveç 11%,3) Qazaxıstan 8.3%,4)Nigeriya 7.7%,5) Liviya 

6.7%. 

AĢağıdakı 4 üzv ölkə öz xam neft idxalının 75 faizdən çoxunu Rusiyadan idxal 

edir: 

1) Bolqarıstan; 2) Estoniya;  3) Slovakiya; 4)Finlandiya. 

AĢağıdakı 11 ölkənin isə təbii qaz idxalının 75 faizindən çoxu Rusiyanın payına 

düĢür: 

1) Bolqarıstan;  2) Çexiya;  3) Estoniya;  4) Latviya;  5) Macarıstan;  6) Avstriya; 

7) PolĢa;  8) Rumıniya;  9) Sloveniya; 10) Slovakiya; 11) Finlandiya. 

Bu rəqəm 2003-cü ilin göstəricilərinə görə Estoniya, Latviya, Finlandiya kimi 

ölkələrdə 100 faiz idi. Vəziyyət belə olduqda bu bazarda müəyyən paya sahib olmaq 
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Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət daĢıyır. Statistiki göstəricilər onu göstərir ki, 

xüsusilə Ģərqi Avropa ölkələrinin enerji bazarı Azərbaycanın iĢtirakı üçün əlveriĢlidir. 

TANAP və TAP layihələri müasir dövrdə Avropanın enerji bazarında Azərbaycanın 

iĢtirakını təmin edən əsas layihələrdir.  

Gözlənilənlərə görə 2020-ci ildə kəmərin buraxılıĢ qabiliyyəti ildə 16 mlrd., 

2023-cü ildə 23 mlrd., 2026-cı ildə isə 31 mlrd. kubmetrə çatdırılacaq. Ġlk dövrdə 

TANAP kəməri ilə nəql olunacaq 16 mlrd. kubmetr Azərbaycan qazının 10 mlrd. 

kubmetri Avropaya, 6 mlrd. kubmetri isə Türkiyəyə satılacaq. Avropaya satıĢı nəzərdə 

tutulan qaz Türkiyə-Bolqarıstan və ya Türkiyə-Yunanıstan sərhədində təhvil veriləcək. 

Cari rəqəmlərə baxanda daha da aydın olur ki, Avropanın enerji təminində qaz idxalı 

aparıcı yerə sahibdir. Xüsusilə ġərqi Avropa ölkələrinin enerji təmininin böyük bir 

hissəsi təbii qaz və kömürün payına düĢür. Həmin bazarlara çıxıĢın əldə edilməsi 

sonrakı illərdə Azərbaycanın əsas ixrac prioritetlərindən birini təĢkil edə bilər. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И РОЛЬ КАЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЕГО ФОРМИРОВАНИИ 

 

Любая страна должна иметь собственное сельское хозяйство, строитель-

ство, образование, экономику, политику, оборону и многое другое. Без всех этих 

важных составляющих страна будет уязвима со всех сторон. Однако сами по 

себе эти составляющие не возникают. Ведь главный элемент любого из этих 

составляющих – это люди, помогающие сами себе. К примеру, в сельском 

хозяйстве, люди выращивают фрукты и овощи, а затем отправляют продукцию 

на прилавки, откуда мы их приобретаем; в медицине люди лечат нас, когда мы 

болеем; в строительстве люди строят для нас дома, где мы живем; и т.д. 

Люди, являющиеся элементами этих составляющих, в совокупности 

считаются человеческим капиталом. Человеческий капитал (на английском - 

human capital) — совокупность умений, знаний, навыков, которые используются 
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для удовлетворения различных и всевозможных потребностей не только одного 

человека, но и общества в целом [3]. 

Впервые данный термин был использован американcким экономистом 

Джейкобом Минсером в 1958 году, а затем Теодоро Шульцом в 1961 году и Гэри 

Беккером, который развивал данную идею с 1964 года. Он обосновал эффек-

тивность вложений в человеческий капитал и сформулировал экономический 

подход к человеческому поведению [3]. 

В 1976 г. Дж. Кендриком был предложен затратный способ вычисления 

стоимости человеческого капитала. Данный способ базируется на статисти-

ческих данных о собранных инвестициях семьи и государства, направленные на 

восстановление человеческого капитала. Чуть позже, в 1994 году, в работе Дж. 

Минсера была дана оценка вклада образования и продолжительности трудовой 

деятельности в человеческий капитал [1]. 

Современный человеческий капитал — это производственный, интенсив-

ный и социальный фактор жизнедеятельности и развития субъекта, который 

связан с человеком, с его менталитетом и интеллектом. 

Человеческий капитал можно классифицировать по следующим элементам: 

- Микроуровень; 

- Мезоуровень; 

- Макроуровень. 

В микроуровень входит индивидуальный человеческий капитал. Данная 

категория характеризует не только профессиональные ресурсы кадра, но также 

способен и отразить его этическую ответственность и предпринимательские ка-

чества. В свою очередь данная категория делится на 5 самостоятельных звеньев: 

1. Капитал здоровья персоны: 

- поддержка уровня здоровья; 

- анализ уровня здоровья персоны; 

2. Интеллектуальный капитал: 

- эффективное икачество управление инновационной активностью ра-

ботников; 

- аудит знаний. 

3. Капитал удовлетворенности: 

- воздействие на работников через стимулирование. 

4. Предпринимательский капитал: 

- расходы на развитие и поддержание предпринимательских способностей. 

5. Культурно-нравственный капитал здоровья: 

- управление общими экономическими расходами, которые непосред-

ственно связанны с развитием культурных характеристик персоны [2]. 

В мезоуровень входит корпоративный человеческий капитал. Данная кате-

гория образуется на базе индивидуального человеческого капитала. Поэтому 

составляющие корпоративного человеческого капитала напрямую зависят от 

составляющих индивидуального человеческого капитала. Мезоуровень состоит 

из 4 взаимосвязанных звеньев: 

1. Неосязаемый организационный капитал: 

- система неформальных и формальных организационных связей; 
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- знания отдельных персон, первоначально специалистов. 

2. Управленческий организационный капитал: 

- система способов принятия конструкторских решений; 

- система способов принятия технологических решений; 

- система способов принятия управленческих решений. 

3. Политический капитал: 

- поддержка идеологических взглядов на уровне корпоратива. 

4. Патентный капитал: 

- влияние на человеческий капитал через ноу-хау, патенты, лицензии [2]. 

В макроуровень входит национальный человеческий капитал. В состав 

данной категории входит 4 звенья: 

1. Капитал национально-конкурентного преимущества: 

- качественная подготовка персонала на национальном уровне 

- качественная подготовка менеджеров на национальном уровне с учетом 

отраслевой специфики организации 

2. Национальный капитал здоровья: 

- влияние на экологическую среду; 

- проведение мотивирующих мероприятий на спортивно-оздоровительном 

уровне; 

- повышение качества предоставления медицинских услуг. 

3. Политический капитал: 

- поддержка идеологических взглядов на национальном уровне. 

4. Национально-социальный капитал: 

- влияние через общественные институты; 

- влияние через правовые нормы и государственные институты [2]. 

Любое предприятие должно иметь человеческий капитал. Ведь именно за 

счет человеческого капитала и существуют предприятия. Однако главный 

фактор, который должен иметь каждый работник предприятия - это знания, 

навыки. Ведь важнее не количество, а качество. Любое предприятие, любая 

отрасль, любая страна будет развиваться, если работники знают свое дело и 

являются профессионалами в этом. К примеру, что будет, если наш лечащий 

врач не будет знать свое дело и даст неверный диагноз? Или что будет, если 

строители неверно построят здание, а то и вовсе забудут использовать цемент? 

Поэтому, важной составляющей человеческого капитала является образование. 

Образование играет важную роль в формировании человеческого капитала. 

Правильное образование со стороны преподавателей и стремление учиться со 

стороны студентов – будущий профессиональный кадр. 

Для того, чтобы «будущий профессиональный кадр» досконально знал свое 

дело, ему предоставляется максимум 20 лет обучения. Первые 11 лет он 

обучается в школе. В период обучения в школе, ему предоставляется большое 

количество разнообразных предметов, из которых он выбирает те, которые ему 

ближе, которые он понимает, которые ему более интересны. Этот период 

необходим для того, чтобы ученик выбрал свое профессиональное направление. 

После того, как ученик выбрал свое профессиональное направление, он посту-

пает в бакалавриат, который длится 4 года. Тут студента обучают уже про-
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фессиональным навыкам, которые ему пригодятся в дальнейшей жизни, когда он 

начнет работать. После окончания бакалавриата студент может уже начать 

работать по своей профессии, либо продолжить обучение в магистратуре, кото-

рая длится 2 года. После окончания магистратуры студент может  иметь на 

руках 2 диплома и стать еще более конкурентоспособным на рынке труда, чем 

студент с одним дипломом. К примеру, если студент получит степень бакалавра 

в сфере рекламы и связей с общественностью, а магистра — в ресторанном и 

гостиничном бизнесе, то он становится наиболее востребованным специалистом 

в сфере ресторанного дела и туризма [4].  

В результате мы получаем наиболее востребованного специалиста с тремя 

дипломами, с учетом того, что данный студент реально учился, а не просто 

сидел на занятиях и в конечном итоге получил диплом. 

Кроме стремления самого студента учиться, важную роль играют и квали-

фицированные преподаватели. Чем качественнее будет обучение со стороны 

преподавателей, тем лучше и востребованнее будет будущий специалист. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

 

Методика анализа финансовой отчетности - это систематизированный 

подход к наиболее общим, основным понятиям данного процесса, общенаучных 

и конкретно-научных методов, принципов контроля и исследования финансовой 

деятельности конкретной организации.  

При создании новой методики анализа финансовой отчетности необходимо 

учитывать, что разрабатываемая методика действительно должна принести нов-

шество в данный процесс, а также учесть все элементы, которые могут оказать 

влияние на общий процесс оценки деятельности и эффективности организации, а 

также принятия управленческих решений. 

Перед началом разработки новой методики анализа финансовой отчет-

ности, организация должна пройти через 3 соответствующих этапа: 

- Цель первого этапа – принять решение о необходимости создания новой, 

или же усовершенствования имеющийся методики анализа финансовой отчет-
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ности. На данном этапе проводится элементарная визуальная проверка отчет-

ности предприятия, а именно, проверяется наличие всех необходимых форм, 

документов и приложений, реквизитов и подписей, а также правильность всех 

отчетных форм, соответствие с установленными требованиями. 

- Второй этап обуславливается ознакомлением с годовой отчетностью 
организации, что является необходимым для оценки условий работы в отчетном 

периоде, а так же в определении тенденций основных показателей производи-

тельности, и в конечном итоге качественные изменения в имуществе и финан-

совом состоянии необходимого нам хозяйствующего субъекта. По мимо пере-

численного, оценивается общаа интенсивность работы организации, и всевоз-

можные изменения в процессе ведения процесса производства. 

- Заключительный, третий этап, подразумевает собой подготовку первона-

чального плана концепции обновления методики анализа финансовой отчетнос-

ти, и переход к процессу разработки. 

Основными элементами при создании новой методики анализа финансовой 

отчетности можно считать следующие: 

- Показатели эффективности и порядок их расчета; 

- Достоверность и результативность аналитических действий; 

- Степень полезности той или иной информации для различных групп поль-

зователей; 

- Специфичность и направленность организации. 

Тут следует отметить, что исследуемое предприятия "AzərBoru ASC" осу-

ществляет промышленное производство, которое имеет ряд особенностей, свя-

занных именно с этим видом деятельности. Эта специфика оказывает влияние на 

показатели данного субъекта, исходя из чего, возникает необходимость в усовер-

шенствовании методики анализа финансовой отчетности. Из данного заявления 

можно сделать вывод, что оценка эффективности и результативности организа-

ции будет достигаться с помощью анализа технико-экономических показателей. 

Технико-экономические показатели - это наглядное отражение возмож-

ностей предприятия, а в частности выпуск качественной продукции, в заданное 

время и в заданном количестве. Данные показатели являются критериями, позво-

ляющими установить экономическую целесообразность производства пред-

приятия этой области и его рентабельность. Технико-экономические показатели 

используются для текущей оценки состояния производства, его планирования и 

обновления технической базы предприятия. 

Следует так же отметить, что одним из важнейших качеств, которое долж-

но быть присуще организации любой коммерческой организации - это финан-

совая устойчивость. 

Что же такое финансовая устойчивость? Финансово устойчивым можно 

назвать такое предприятие, которое за счет собственных средств может покры-

вать средства, вложенные в активы - основные фонды или же оборотные сред-

ства. Вторым важнейшим условием является недопуск неоправданной дебитор-

ской и кредиторской задолженности, а так же своевременная плата по всем 

задолженностям и обязательствам организации. 

Провести анализ финансовой устойчивости организации можно с помощью 
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данных финансовой отчетности. Оценка финансовой устойчивости предприятия 

происходит при помощи анализа следующих показателей:  

-  Ликвидность организации; 

-  Деловая активность (Эффективность использования   ресурсов) ; 
-  Рентабельность;  
-  Структура капитала;  
-  Рыночной активность (Доля рынка)  
 Основными факторами операционного анализа служат данные элементы: 

операционный рычаг, порог рентабельности и запас финансовой прочности. 

Назначение операционного рычага заключается в том, что любое изменение 

выручки от процесса продажи продукции чаще всего ведѐт за собой более 

сильное изменение прибыли. В практических расчетах для определения силы 

воздействия операционного рычага применяют отношение валовой маржи 

(результата от реализации после возмещения переменных затрат) к прибыли. 

Здесь можно рассчитать запас финансовой прочности предприятия, посредством 

определения разницы между достигнутой выручкой на определѐнную дат и 

порогом рентабельности. 

Именно посредством определения вышеупомянутых коэффициентов, мож-

но сделать вывод о фактической финансовой устойчивости предприятия, и его 

окупаемости. 

Для того, чтобы предприятие было финансово устойчивым, требуется так 

же определить соотношение постоянных и переменных расходов. 

К переменным расходам можно отнести такие расходы, как расходы на 

энергию, сырье и др, которые пропорциональны объемам производства. К посто-

янным же, расходам, можно отнести расходы на приобретение и/или аренду 

оборудования и помещений, управление, амортизацию, рекламу, выплату про-

центов за банковский кредит, заработная плата сотрудников и прочее, т.е. те 

расходы, которые от объема производства не зависят. 

Применительно к производственному типу предприятий, на мой взгляд, 

допустимо выделить следующие обстоятельства, значимые в плане объективной 

интерпретации результатов анализа:  

- наличие спроса на производимую продукцию в зависимости от сезона и 
наличия соответствующих материалов для осуществления процесса производ-

ства продукции;  

- органическое строение и структура имущества (наличие различного рода 
активов), капитала и обязательств;  

- скорость обращения активов и длительность производственно-коммер-

ческого цикла;  

- рычаги воздействия на покупателей и поставщиков;  
- нарушение принципа непрерывности производства в условиях частой 

трансформации организационно-правового статуса и форм собственности;  

- ограниченность информационной базы анализа для субъектов производ-

ства данного типа. 
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ПОВЫШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

 

Возрастающая роль образования в экономической жизни в современном 

мире имеет исключительное значение для формирования экономики. Образо-

вание является приоритетным направлением в развивающемся Азербайджане. 

Другими направлениями являются продолжение государственной поддержки 

развития человеческого капитала, повышение международной конкурентоспо-

собности системы высшего образования в стране в целом и др. Развитые страны 

добились устойчивого и успешного экономического прогресса именно благодаря 

повышению системы высшего образования на уровне международных стандар-

тов. 

Основная цель «Государственной программы по образованию азербай-

джанской молодежи в зарубежных странах на 2007–2015 годы», утвержденной 

Указом Президента Азербайджанской Республики Ильгамом Алиевым в апреле 

2007 года, № 2090 заключается в формировании конкурентоспособной экономи-

ческой системы в стране и обеспечении устойчивого развития, удовлетворения 

потребностей страны в кадрах, отвечающих современным требованиям, превра-

щения «черного золота» в человеческий капитал. Успешная реализация Государ-

ственной программы наряду с подготовкой национальных кадров для самых 

разных сфер жизни общества особенно стимулировала интерес молодежи к 

науке, современным технологиям и передовым знаниям. Выпускники, прошед-

шие обучение по программе и вернувшиеся в Азербайджан, начав свою работу в 

различных учреждениях и организациях, помимо своей трудовой деятельности, 

также делятся академическими знаниями и опытом в высших учебных заведе-

ниях страны и участвуют в академической деятельности [1]. 

В рамках программы 3558 граждан Азербайджана получили право на 

обучение в более чем 350 самых престижных высших учебных заведениях 32 

стран мира, сотни молодых людей прошли обучение в таких престижных выс-

ших учебных заведениях, как Гарвардский университет, Йельский университет, 

Оксфордский университет, Бристольский университет, Университет Сорбонны, 
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университет Киото, Университет Торонто, университет Билкельберг, универ-

ситет Билкенда, Московский государственный институт по международным 

отношениям. Они проявляют особую активность в общественной и культурной 

жизни стран, в агитации истории, культуры, искусства Азербайджана. Органи-

зация этой молодежи в США, Германии, Австралии, Великобритании, Франции, 

Республике Корея и Японии вокруг идеологии азербайджанства и национальных 

ценностей служит защите интересов нашей страны в этих странах. Молодежь, 

завершившая свое образование высокими академическими показателями, вер-

нувшись в Азербайджан, начала трудовую деятельность на различных пред-

приятиях и организациях. Выпускники этих вузов (Бакинский Университет 

Бизнеса, Университет "АДА", Академия государственного управления при Пре-

зиденте Азербайджанской Республики, Бакинский Государственный Универ-

ситет, Бакинская Высшая нефтяная школа, Азербайджанский Государственный 

Экономический Университет и др.) играют важную роль в модернизации акаде-

мических навыков профессорско-преподавательского состава и организа-ции 

обучения в процессе развития этих учебных заведений. 

В последние годы в высших учебных заведениях Азербайджана реализо-

вано много проектов с целью подготовки высококвалифицированных кадров. 

«Государственная стратегия развития образования в Азербайджанской Респуб-

лике», утвержденная Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 

октября 2013 года, направлена на содействие устойчивому и конкурентоспо-

собному развитию современной системы образования, которая постоянно ориен-

тирована на развитие человеческого капитала, определение цели. Начиная с 2014 

года был реализован ряд инновационных проектов, в том числе группы SABAH, 

состоящие из студентов «Savadlı, Bacarıqlı və Hazırlıqlı» в высших учебных заве-

дениях Азербайджанской Республики, были открыты филиалы влиятельных 

университетов в Азербайджане (Бакинский филиал МГУ им. М.В.Ломоносова, 

М. Бакинский филиал Московского государственного медицинского универ-

ситета им. О.Соленова, с международными двусторонними дипломными прог-

раммами (Азербайджанский университет туризма и менеджмента с Универ-

ситетом прикладных наук Кремса, Бакинская высшая нефтяная школа с Универ-

ситетом Хериот-Ватта в Великобритании, Университет ADA Мичиганский госу-

дарственный университет Университет и Маастрихтская школа менедж-мента 

Нидерландов, Азербайджанский государственный университет нефти и про-

мышленности с Французским университетом Страсбурга "Объединенный Азер-

байджано-Французский Университет (UFAZ)" [3]. 

В то же время для страны особенно важно модернизировать высшее образо-

вание в соответствии с международным опытом подготовки конкурентоспо-

собных специалистов в условиях глобализации, чтобы обеспечить устойчивое и 

устойчивое развитие человеческого капитала. С этой точки зрения необходимо 

принятие новой государственной программы в сфере высшего образования с 

учетом направлений деятельности, определенных Концепцией развития‖ Азер-

байджан 2020: Взгляд в будущее ―и‖ Государственной стратегией развития 

образования в Азербайджанской Республике". 

Обеспечить устойчивое развитие человеческого капитала в Азербайджане 
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путем подготовки современных кадровых потребностей в высших учебных 

заведениях Азербайджанской Республики с использованием опыта, накоплен-

ного в результате успешной реализации «Государственной программы образо-

вания молодежи Азербайджанской Республики на 2007-2015 годы», а также 

была разработана «Государственная программа по повышению международной 

конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Рес-

публике на 2019–2023 годы», которая позволит гражданам Азербайджанской 

Республики получать качественное образование в рамках стандартов высшего 

образования ведущих стран. Основной целью программы является модернизация 

нового поколения специалистов страны за счет использования передовых науч-

ных достижений, инновационных технологий обучения и модернизации содер-

жания и качественных показателей системы высшего образования Азербайджана 

с помощью международных двусторонних дипломных программ. 

Одним из важных приоритетов является изучение и применение междуна-

родного опыта для поддержки развития высших учебных заведений. Примене-

ние модели транснационального образования в таких странах, как США, Герма-

ния, Австралия, Великобритания, Франция и Япония, особенно с конца прошло-

го века, должно обеспечить успешный результат. В этой связи особенно важно 

обеспечить реализацию международных программ двойных дипломов в нашей 

стране. В связи с этим следует преподавание наших высших учебных заведениях 

привести в соответствии с приоритетами развития страны, осуществлять в 

соответствии с учебными планами ведущих мировых высших учебных заведе-

ний [4]. 

Привлечение иностранных профессорско-преподавательских кадров в выс-

шие учебные заведения Азербайджанской Республики через международные 

программы двойных дипломов должно создать условия для быстрого распро-

странения современных технологий обучения и открыть новые возможности для 

нашей молодежи, продолжающей обучение в Азербайджанской Республике. 

Крайне важно, чтобы иностранные эксперты установили устойчивые связи с 

местными педагогами, чтобы обеспечить их вклад в систему образования после 

отъезда из страны, что приведет к ускорению преобразования высших учебных 

заведений в современные исследовательские и инновационные центры, их про-

движению в мировых рейтингах. С ростом престижа высших учебных заве-

дений Азербайджанской Республики в мировом масштабе, в будущем должны 

быть расширены возможности привлечения ими иностранных студентов и про-

фессорско-преподавательского состава, возможность продвижения в между-

народных рейтинговых таблицах, подготовки специалистов в соответствии с 

быстрыми темпами развития страны. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ TƏHSĠL SĠYASƏTĠ 

 

Son illər aparılan sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ölkədə yüksək inkiĢafa nail 

olunmuĢ, əhalinin maddi rifahı xeyli yaxĢılaĢmıĢ, yoxsulluğun səviyyəsi minimuma 

enmiĢ və Azərbaycan Respublikası orta gəlirli ölkələr sırasında yer tutmuĢdur. 

GerçəkləĢdirilən islahatlar və geniĢmiqyaslı infrastruktur layihələri sosial-iqtisadi 

həyatın yenidən qurulması və davamlı inkiĢafı üçün Ģərait yaratmıĢdır. 

Ölkə qarĢısında duran növbəti strateji vəzifə sosial-iqtisadi həyatın daha da mo-

dernləĢdirilməsi və qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaĢdırılması yolu ilə da-vamlı 

iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsi və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldil-məsin-dən 

ibarətdir. MüasirləĢdirmə, ilk növbədə, qabaqcıl texnologiyaların və idarə-etmə üsulla-

rının, elmi nailiyyətlər əsasında yaradılan innovasiyaların ölkənin sosial-iqtisadi həya-

tına uğurlu tətbiqi ilə bağlıdır. Bunun üçün prioritet istiqamət ölkə iqtisa-diyyatının 

dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının sürətləndirilməsi ilə yanaĢı, ölkədə insan 

kapitalının inkiĢafı, Ģəxsin müasir bilik və bacarıqlara yiyələnməsinin təmin edilmə-

sidir. Ġnsan kapitalının inkiĢafı iqtisadiyyatın qlobal sistemə uğurlu inteqrasiyası və 

ölkənin beynəlxalq rəqabətdən daha effektli faydalanması prosesində ən mühüm 

Ģərtlərdən olub, ölkənin təhsil sisteminin baĢlıca vəzifəsini təĢkil edir. 

Sosial-iqtisadi həyatın müasirləĢdirilməsində təhsilin rolu təkcə təhsilalanın 

qazandığı bilik və bacarıqların iqtisadi amilə çevrilməsi ilə məhdudlaĢmır. Təhsil 

prosesində əldə olunan bilik və bacarıqlar, həmçinin etik-əxlaqi norma və dəyərlər hər 

bir təhsilalanın cəmiyyətin layiqli üzvü olması üçün lazımi Ģərait yaradır, onu biliyi və 

etik davranıĢı sayəsində örnək ola biləcək həmkara, nümunəvi ailə üzvünə və vətən-

daĢa çevirir. 

Son illərdə ölkədə təhsilin inkiĢafı istiqamətində mühüm addımlar atılmıĢdır. 

Təhsilin normativ hüquqi bazası təkmilləĢdirilmiĢ, maddi-texniki təminatı istiqamə-

tində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları əsasında geniĢ tədbirlər 

həyata keçirilmiĢdir. Həmin məqsədlə müxtəlif Ģəhər və rayonlarda 2500-ə yaxın 

məktəb binası tikilmiĢ və mövcud təhsil obyektlərində əsaslı təmir-bərpa iĢləri uğurla 

aparılmıĢdır. Təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 

tətbiqi əhəmiyyətli dərəcədə geniĢlənmiĢdir. 

Son 30–40 il ərzindəki elmi-texnoloji tərəqqi, innovasiyalar və modernləĢmə 

nəticəsində praktiki bilik və vərdiĢlərlə zənginləĢməyən, sırf nəzəri xarakter daĢıyan 

təhsil öz fundamental əhəmiyyətini itirməkdədir. Bu baxımdan təhsilin məzmununun 

formalaĢmasında akademik biliklərlə yanaĢı, praktik bilik və bacarıqların, səriĢtənin 

vacibliyi önə çəkilir. SəriĢtə əldə olunmuĢ bilik və bacarıqları praktiki fəaliyyətdə  sə-

mərəli tətbiq etmək qabiliyyətidir. O, Ģəxsin qazandığı bilik və bacarıqların konkret 

fəaliyyətin nəticəsinə çevrilməsini təmin edir. SəriĢtəyə əsaslanan təhsil sosial-iqtisadi 

inkiĢafa daha effektli xidmət göstərir. 

Kurikulumların məzmunu texnoloji irəliləyiĢin gətirdiyi yenilikləri nəzərə 
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almaqla daim inkiĢaf etdirilir ki, bu da müxtəlif təhsil pillələrində spesifik yanaĢma 

tələb edir. Burada ümumi təhsil pilləsində Ģəxsiyyətin hərtərəfli formalaĢdırılması 

prioritet olduğu halda, ali təhsildə əmək bazarının cari və gələcək tələbləri əsas götü-

rülür. Ali təhsil kurikulumunun daimi inkiĢafı əmək bazarı subyektlərinin tələblərinin 

müntəzəm öyrənilməsini vacib edir. Bu proses əmək bazarında iĢ təklif edən, istər 

dövlət, istərsə də qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən bütün subyektləri ali təhsil 

prosesində baĢlıca maraqlı tərəfə çevirmiĢdir. 

Təhsilin inkiĢafında mühüm irəliləyiĢlərə nail olmuĢ ölkələrin təcrübəsi göstərir 

ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düĢüncəni inki-

Ģaf etdirən və təhsilalanın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan müasir, fəal-interaktiv 

təlim metodları daha yüksək nəticələr verir. Həmin məqsədlə, davamlı olaraq mütərəq-

qi tədris metodlarının yaradılması və müəllimlərin səriĢtəsinin artırılması təhsil siyasə-

tində mühüm yer tutur. 

Təhsil strategiyasının uğurla həyata keçirilməsində və təhsilin keyfiyyətinin 

dayanıqlı yüksəliĢində maraqlı tərəflərin cəlb olunmasını təmin edən səmərəli idarə-

etmə mühüm rol oynayır. Bu, ilk növbədə, bütün növ təhsil müəssisələrinin müstəqil-

liyinin artırılmasını, valideyn, Ģagird, tələbə və təhsil prosesinin digər iĢtirakçılarını 

geniĢ cəlb etməklə təhsil müəssisələrinin idarə olunmasını, nəticəyönlü menecmentin 

və digər müasir idarəetmə texnologiyalarının prosesə tətbiqini tələb edir. 

QloballaĢma prosesləri müxtəlif dövlətlərin təhsil sistemlərinin inteqrasiyasını 

Ģərtləndirir. Hədəflər kimi Avropa ġurası tərəfindən tövsiyə edilmiĢ kompetensiyalar 

qrupu əsas götürülür. Artan tələbə – müəllim mübadiləsi nəzərə alınaraq, təhsil stan-

dartlarının unifikasiyası məqsədi daĢıyan Boloniya prosesi sürətlənir. Ali təhsildə özəl 

sektorun rolu tədricən güclənir, dövlət maliyyələĢdirilməsi özəl sektorun maliy-yəsi ilə 

əvəzlənir. Dövlət maliyyələĢdirməsinin həcmi Almaniya, Avstriya və Ġtaliyada 90 faiz 

olduğu halda ABġ, Avstraliya, Yaponiya və Kanadada cəmi 50–70 faiz təĢkil edir. 

Son illər ərzində Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı istiqamətində 

mühüm nailiyyətlər əldə edilmiĢdir. Həyata keçirilən dövlət proqramları çərçivəsində 

ölkənin bütün regionlarında ümumi təhsilin infrastrukturu əhəmiyyətli Ģəkildə yenilən-

miĢdir. Ölkədə təhsilin müasir tələblərə cavab verən normativ hüquqi bazası yaradıl-

mıĢdır. Ali təhsildə Boloniya Bəyannaməsindən irəli gələn baĢlıca prinsiplərin tətbiqi, 

təhsil müəssisələrinin müasir informasiya və elmi-metodiki təminatı, təhsil infrastruk-

turunun yenilənməsi, dərsliklə təminatın yaxĢılaĢdırılması, ucqar kənd mək-təblərinin 

pedaqoji kadr təminatı, məktəbəqədər və peĢə təhsili xidmətlərinin müasir tələblər 

səviyyəsində qurulması məqsədi ilə dövlət proqramları qəbul edilmiĢ, layihələr həyata 

keçirilmiĢdir. 

Aparılan dövlət siyasətinə uyğun olaraq təhsilə ayrılan dövlət xərcləri yalnız 

son beĢ ildə 1,3 dəfə artmıĢdır. Bununla yanaĢı, Azərbaycanda insan kapitalının inki-

Ģafı üzrə yeni uzunmüddətli çağırıĢlar təhsil sahəsinin maliyyələĢdirilməsində mühüm 

tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri edir. 

BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının 2010-cu il üzrə Ġnsan ĠnkiĢafı Hesabatına 

əsasən, 2005-ci illə müqayisədə Azərbaycan 34 pillə irəliləyərək 169 ölkə arasında 

101-ci yerdən 67-ci yerə yüksəlmiĢ, ―orta insan inkiĢafı‖ qrupundan ―yüksək insan 
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inkiĢafı‖ qrupuna daxil olmuĢdur. Azərbaycan iqtisadi inkiĢaf tempini sürətləndirərək 

yoxsulluğun azaldılması və orta ömür uzunluğu göstəricisinin artması baxımından 

böyük nailiyyətlər əldə etmiĢdir.Bununla yanaĢı, aparıcı beynəlxalq təĢkilatların statis-

tik təhlilləri Azərbaycan təhsilinin beynəlxalq rəqabətə davamlılıq göstəricilərinin və 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləĢən ali təhsil müəssisələrinin reytinq 

səviyyəsinin yüksəldilməsinin zəruri olduğunu göstərir. 

Ümumi təhsil müəssisələrinin Ģagird və məzunlarının keyfiyyət göstəricilərinin 

yaxĢılaĢdırılması aktual məsələlərdəndir.Ali və ümumi təhsil üzrə dərsliklərin elmi, 

elmi və metodiki baxımdan təlmilləĢdirilməsinə ehtiyac vardır. 

Ali təhsil müəssisələri məzunlarının tərkibi iqtisadiyyatın tələbatları ilə tam 

uzlaĢmır. Azərbaycanın ali təhsil müəssisələri tələbələrinin yalnız 1,2 faizi kənd təsər-

rüfatı ixtisasları qrupu üzrə təhsil alır. 25-34 yaĢ arasında olan ali təhsilli mütəxəs-

sislərin 67 faizi dövlət sektorunda cəmlənmiĢdir. Özəl sektorda ixtisaslı iĢçi qüvvə-

sinin çatıĢmazlığı problemi yaranmıĢdır. Ən böyük kadr çatıĢmazlığı xidmət sektorun-

da və kənd təsərrüfatı sahəsində müĢahidə olunur. 

Hər 100 000 nəfərə düĢən ali məktəb tələbələrinin sayına görə Azərbaycan 

Respublikası üzrə göstəricilər əhəmiyyətli dərəcədə artırılmalıdır. Əhali təbəqələri və 

regionlar arasında xüsusən ali təhsilə çıxıĢ imkanları geniĢləndirilməlidir. 

Son illərdə ilk peĢə-ixtisas təhsili müəssisələrinin infrastrukturunun inkiĢafı 

sahəsində iĢlər görülmüĢ, özəl sektor, iĢəgötürənlər və beynəlxalq təĢkilatlarla əmək-

daĢlıq əlaqələri qurulmuĢdur. Qeyd olunanlara baxmayaraq, bu sahədə həlli vacib olan 

ciddi problemlər hələ də qalmaqdadır. Ġlk peĢə-ixtisas təhsili müəssisələrini bitirən 

Ģəxslərin sayı iqtisadiyyatın tələbatı ilə üst-üstə düĢmür. Son illər ümumi təhsil müəs-

sisələrini bitirən məzunların yalnız 11 faizinin ilk peĢə-ixtisas təhsili müəssisələrini 

seçməsi, ümumilikdə həmin pillədə təhsilalanların cəmi 25–27 min nəfər təĢkil etməsi 

əhalidə ilk peĢə-ixtisas təhsilinə marağın aĢağı olduğunu göstərir. 

Məktəbəqədər təhsilə cəlb olunma səviyyəsi də hələ aĢağıdır. Belə ki, məktəbə-

qədər təhsillə əhatə səviyyəsi Ģəhərlərdə 23,4, kəndlərdə 8,7, ölkə üzrə isə 16,5 faiz 

təĢkil edir. Son illərdə Bakı Ģəhərində yeni məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inĢası 

və ya əsaslı təmiri istiqamətində atılan addımlar nəticəsində məktəbəqədər təhsillə 

əhatə səviyyəsi artaraq 27 faizə çatsa da, bu sahədə həllini gözləyən problemlər qal-

maqdadır. Ölkənin yaĢayıĢ məntəqələrinin 75 faizində məktəbəqədər təhsil müəssisəsi 

yoxdur.Bütün bunlar təhsilin bütün səviyyələrində ciddi tədbir görülməsini qarĢıya 

əsas məqsəd kimi qoyur. 
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MÜHAFĠZƏSĠ SAHƏSĠNDƏ HƏYATA KEÇĠRDĠYĠ LAYĠHƏLƏR BARƏDƏ 

 

Məlum olduğu kimi Azərbaycan neftlə zəngin olan ölkədir. Respublikanın sosial-

iqtisadi inkiĢafında neft-qaz müstəsna rol oynayır. Uzun illər mütərəqqi texnologiyanın 

olmaması və neftə olan tələbatın artması ətraf mühitin həddən artıq çirklənməsinə 

səbəb olmuĢdur. XXI əsrdə baĢ verən elmi-texniki tərəqqi, məhsuldar qüvvələrin sürət-

lə inkiĢafı, istehsalın və əhalinin böyük Ģəhərlərdə məskunlaĢması müsbət nəticələrlə 

yanaĢı kəskin neqativ nəticələrdə doğurmuĢdur. Bu gün ölkənin neft-qaz emalı müəs-

sisələrin qarĢısında duran baĢlıca vəzifə son illərdə qazanılmıĢ uğurları möhkəm-

ləndirmək, iqtisadiyyatın və əhalinin neft məhsullarına olan tələbatını ödəmək və eyni 

zamanda ətraf mühiti neft və neft emal məhsulları tullantılarından mühafizə etməkdən 

ibarətdir.                  

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 2011-ci 

il iyulun 12-dən fəaliyyətə baĢlayan ĠDEA - Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Beynəl-

xalq Dialoq Kampaniyası çərçivəsində ölkəmizdə ətraf mühitin qorunması sahəsində 

görülən iĢlər Azərbaycanda ekoloji problemlərə verilən önəmin göstəricisidir. Bu gün 

ölkəmizdə ekoloji problemlərin həllinə, ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərinə daha 

çox diqqət yetirilir. Milli parkların yaradılması iĢi uğurla davam etdirilir, təbii ehti-

yatların qorunması üçün uzunmüddətli dövlət planları nəzərdə tutulub. Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyi hər il 5 iyun - Dünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü ərəfə-

sində ətraf mühitin qorunması, təbiətdən, yeraltı sulardan, mineral xammal ehtiyat-

larından və yerüstü sərvətlərdən səmərəli istifadə edilməsi, onların bərpası və mühafi-

zəsi, bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanılması məqsədi ilə müxtəlif tədbirlər həyata 

keçirir.  

2006-cı ildə Prezident Ġlham Əliyevin "Azərbaycan Respublikasında ekoloji 

vəziyyətin yaxĢılaĢdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər 

Planı‖nı təsdiq etməsi ilə ekoloji tədbirlərin sistemli Ģəkildə həyata keçirilməsi dövlət 

siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilib. Bu kompleks tədbirlər planında Bakı 

buxtasının, Bibiheybət zonasının, Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanının 

ətrafının, AbĢeron yarımadasının göllərinin, neftlə çirklənmiĢ torpaqların, lay suları 

altında qalmıĢ sahələrin və digər istehsal tullantıları ilə çirklənmiĢ ərazilərin ekoloji 

vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması, bərk məiĢət tullantılarının idarə olunması sxeminə uy-

ğun Bakı və Sumqayıt Ģəhərlərində formalaĢan tullantıların idarə olunmasının təkmil-

ləĢdirilməsi və s. məsələlərin həlli mexanizmləri dəqiqliklə göstərilib.  

Göstərilən məsələlərlə yanaĢi, təbiətin mühafizəsi üçün səmərəli tədbirləri aĢağı-

dakı istiqamətlərdə həyata keçirmək məqsədə uygun olardı :  

a) müvafiq qanunvericilik bazasını yaratmaq və təkmilləsdirmək;  
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b) inzibati və iqtisadi təsir növlərini nəzərdə tutan səmərəli icra mexanizmini 

tətbiq etmək; 

 c) obyektlərin sürətlə özəlləĢdirilməsi üçün Ģərait yaratmaq;  

ç) təbiəti mühafizə tədbirlərinə məqsədyönlü investisiyalar və qrantlar ayrılma-

sını həyata keçirmək; 

 d) neftqazçıxarma müəssisələrinin iĢçilərinin və əhalinin ekoloji savadının artı-

rılması yolu ilə və s. 

Lakin ekoloji problemləri həll etmək üçün qeyd edilən istiqamətlərlə yanaĢı, ətraf 

mühiti və su hövzəsini neft-qaz tullantılarından azad etmək üçün neft-qazçıxarma ida-

rələrinin maddi-texniki bazası yeni texnika və texnologiya ilə daha da möhkəmlən-

məlidir.                                                                                                                                 

Bu yaxınlarda 2018-ci ildə "Hərəmiz bir ağaç əkək‖ Ģüarı altında keçirilən 

aksiyada iĢtirak edən Hüseyn Bağırov bildirib ki, Zığ-Heydər Əliyev Limanı magistral 

avtomobil yolunun ətrafında 2008-ci ildən bu günə qədər ümumilikdə 859 hektar 

ərazidə 894187 ədəd ağac və kol əkilib. Təbidir ki, bu layihə çərçivəsində ərazi 10 

ildən sonra gözəl bir meĢəyə çevriləcək. Milli Ekoloji ProqnozlaĢdırma Mərkəzinin 

rəhbəri Telman Zeynalov da Azərbaycanda son illər ekoloji vəziyyətin əvvəlki illərə 

nisbətən yaxĢı olduğunu qeyd edib: "Son 5-7 il ərzində ölkədə ekoloji durum düzəlir 

və bu istiqamətdə də inkiĢaf edir. Respublikada ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində 

atılan mühüm addılmlardan biri "Təmiz Ģəhər‖ layihəsidir. Neçə illərdir Balaxanıda 

zibilliklərin yandırılması nəticəsində paytaxtın üzərini tüstü-duman alırdı, nəfəs almaq 

olmur və xəstəliklərin sayı da artırdı. Bakı ətrafında olan zibilliklərin təmizlənməsi 

üçün Prezident Ġlham Əliyev sərəncam imzaladı və 2008-ci ildə də Təmiz ġəhər 

yaradıldı. Artıq tullantıların səmərli istifadəsi mümkünləĢdirildi . 

Məlum olduğu kimi ətraf mühitə edilən neqativ təsirlərin azaldılması Azərbay-

canda həmiĢə diqqət mərkəzində olmuĢdur. Bu problemin tədqiqi ilə ölkəmizin 

görkəmli alimlərindən N.A.Verdizadə, M.H.Ġsgəndərov, B.C.ġıxəlizadə, A.C.Əhmə-

dov, M.C.AtakiĢiyev, R.N.Nurəliyeva, A.S.Sadıqov, Ġ.B.Xəlilov, Ġ.H. Ġbahimov, 

Ə.Ġ.Babayev və baĢqaları məĢğul olmuĢlar. Bu sahədə ‖Ġdea‖ Ġctimai Birliyi Bakı 

Ģəhərində ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ardıcıl layihələr həyata keçirir. 

Ölkə Prezidenti cənab Ġlham Əliyev bu sahənin inkiĢafına xüsusi diqqət göstərir. 

Dövlət baĢçısının sərəncamı ilə 2010-cu ilin ölkəmizdə ―Ekologiya ili‖ elan edilməsi, 

həmin ildən baĢlayaraq beynəlxalq ekologiya sərgilərinin keçirilməsi ekoloji problem-

lərin həllinə göstərilən diqqətin daha bir ifadəsidir.  

 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1. Stat.com.az 

2. Ġ.H. Ġbahimov ‗‘ Ətraf mühitin iqtisadiyyati‘‘ Bakı-2015. 

3. T.A. Xəlilov ‗‘Ekologiya və ətraf mühiti muhafizənin əsaslar‘‘ Bakı-2009. 
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 Babayev Səbuhi,  magistrant,                                                                                                                       

Bakı Biznes Univeristeti 

 

REGĠONLARDA KONSERV SƏNAYESĠNĠN MÖVCUD VƏZĠYYƏTĠ 

 

Ölkənin dayanıqlı iqtisadi inkiĢafını təmin etmək, neftdən aslılığı azaltmaq və 

qeyri-neft sektorunun inkiĢafı ölkənin əsas starteji hədəfi seçilmiĢdir. Bunun üçün də 

sənaye sahələrinin inkiĢafı mühüm məsələlərdən biridir. Bu sənaye sahələrindən biri 

də konserv sənayesidir ki, bunun üçün də Azərbaycanın yüksək potensialı mövcuddur. 

Konserv sənayesinin inkiĢafı təkcə bu sektorun yanaĢı deyil, həm də aqrar sahələrin də 

iqtisadi yüksəliĢini Ģərtləndirir. 

Ölkəmizdə aqrar sahelerin inkiĢafı üçün çox böyük imkanlar vardır. Bu imkan-

ların istifadəsi, kənd təsərrüfatı məhsullarını, xüsusən xammalı yüksək gəlirli hazır 

məhsula çevrilməklə, milli gəlirin artırılmasına Ģərait yarada bilər. 

Azərbaycanda konserv sənayesi məhsulları istehsal edən çoxlu sayda müəssisə 

faliyyət göstərir ki, bu müəssisələrə misal olaraq Qafqaz konserv zavodunu, Gilan 

Holdingi, Qubaekoaqraq konserv müəssisələrini misal göstərmək olar. Quba ekoaqrar 

konserv zavodu dövlət dəstəyi ilə Ġqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın ĠnkiĢafı Fon-

dunun maliyyə dəstəyi ilə yaradılmıĢdır. Bununla yanaĢı Quba-Xaçmaz iqtisadi rayo-

nuna ümumi dəyəri 376 milyon manat olan 2624 layihənin maliyyələĢdirilməsinə 201 

milyon manat güzəĢtli kredit vəsaiti ayrılmıĢdır. Bu vasitəsilə yaradılan müəssisələrdə 

istehsal olunan məhsullar xarici ölkələrə ixracına baĢlanıb. Belə ki, Xaçmaz rayonun-

dakı fındıq emalı zavodunda 2018-ci ildə 2 milyon dollar dəyərində fındıq, Logistika 

Mərkəzi və meyvə emalı zavodu 500 min dollar dəyərində quru meyvə məhsulları 

istehsal olunub. Qusarda Regional logistika Mərkəzi isə 6.2 milyon dollarlıq meyvə 

xaricə ixrac edib.2018-ci ildə 186.4 min hektar meyvə və tərəvəz bağlarından, ümu-

milikdə isə 955 min ton meyvə  istehsal olunub. Bu məhsulların 29 faizi əsasən Rusi-

ya,Ukrayna, Ġtaliya, Ġsveçrə və Almaniya və baĢqa xarici bazarlara ixrac edilib. 2018-

ci ildə Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda 263.3 min tonda çox məhsul yığılıb ki,bu 

məhsulun 47.5 faizini və ya 125.2 min tonu Qubanın payına düĢür. Quba ekoaqrar 

MMC-nin konserv zavodu gün ərzində 4 ton fındıq və 2 tondan çox  quru meyvə 

istehsalı gücünə sahibdir.Həmin bu müəssiədə ilkin mərhələdə müəssisədə təqribən 2.6 

milyon manat dəyərində və ya 1.3 min ton məhsul istehsal olunur. 

Regionlarda bu tip sənaye müəssisələrinin yaradılması dünyanın inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrin qabaqcıl texnologiya və təcrübələrinin tətbiqinə, kənd təsərrüfatı sahələrində 

ixrac yönümlü  və rəqabətə davamlı məhsulların istehsalına və müasir tipli bağların 

salınmasına, ixcarın çoxalmasına və məĢğulluğun artmasına təkan verir. 
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Respublikada mühüm növ meyvə-tərəvəz və üzüm  

məhsullarının ixracı [1.s.466-477] 

 
Məhsulların adları Miqdarı, ton Məbləği, min dollar 

Meyvə və tərəvəz konservləri 5768.3 5150.0 

Meyvə və tərəvəz Ģirələri 6121.2 6264.9 

Təbii üzüm Ģərabları və üzüm suslosu 189.5 3585.3 

 

Göründüyü kimi, Azərbaycan dövlət ststistika komitəsinin verdiyi məlumata 

əsasən Respublikamızda mühüm növ meyvə-tərəvəz və üzüm məhsullarının ixracı 

dinamikasına nəzər salsaq meyvə-tərəvəz konservlərinin ixracı  2017-ci  ildə 5768.3 

ton konserv məhsulları ixrac olunmuĢ və onların ixrac dəyəri isə 5150.0 min dollar 

həcmində müəyyən olunmuĢdur. Meyvə və tərəvəz Ģirələrinin ixrac miqdarı 2017-ci 

ildə 6121.2 ton olmuĢ və bu məhsulların ixrac dəyəri isə konserv məhsullarına 

nisbətdə yüksək olmuĢ və 6264.9 min dollar təĢkil etmiĢdir.Təbii üzüm Ģərabları isə 

digər məhsullara nisbətən  ixracı kəskin Ģəkildə az olmuĢ 189.5 ton ixrac olunmuĢ, 

dəyəri isə 3585.3 min dollar həcmində olmuĢdur. 

 

2016-2017-cı ildə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas fondların istifadəyə verilməsi 

[1.s.87] 

 
 2016 2017 

 Milyon manat Milyon manat 

Emal sənayesi 387.3 338.3 

Qida məhsullarının istehsalı 63.5 65.9 

 

 

2016-2017-ci il iqtisadi fəaliyyət üzrə ən mühüm məhsulların istehsalı 
 

Məhsullar 2016 2017 

Tərəvəz və meyvə konservləri, 

min ton 147.9 156.5 

Ondan əmtəəlik 51.1 50.3 

                                                                                                                                                  

Ölkənin dayanığlı və davamlı iqtisadi inkiĢafı və neftdən asılılığın qarĢısını 

almaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 

fərmanı ilə‖ Milli iqtisadiyyatın prespektivi üzrə Starateji Yol Xəritəsi‖ təsdiq edil-

miĢdir. Strateji Yol Xəritəsinin əsas məqsədi ölkə iqtisadiyyatının neftdən aslılığını 

azaltmaq və qeyri-neft sektorunun inkiĢafını əsas hədəf kimi müəyyən edilmiĢdir.Bu 

hədəflərdən biri də əlveriĢli biznes mühitinin yaradılması, ölkədə sənaye müəssisələ-

rinin sayının və onların iqtisadiyyatdaki payının artırılmasıdır. Ölkədə yeyinti məh-

sullarına olan tələbatı yerli istehsal hesabına ödənilməsi,idxalı azaltmaq və ixrac 

yönümlü məhsullar istehsal etmək üçün ölkədə Konserv müəssisələrinin inkiĢaf etdiril-

məsi və onların sayını artırmaq, xammal bazasına yaxın yerlərdə yerləĢdirilməsi vacib-

dir. Bu qeyri-neft sektorunun inkiĢafına təkan verə bilər. Konserv sənayesinin inkiĢafı 

üçün ilk növbədə əlveriĢli biznes mühitini formalaĢdırmaq, hüquqi əsasını təmin etmək 
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sənayenin inkiĢafının vacib Ģərtidir. Konserv sənayesinin inkiĢafı üçün əsas yük dövlət 

üzrərinə düĢür ki, sənaye müəssisələrinin səmərəli vergi sisteimin yaradılması və vergi 

yüklərinin azaldılması,xarici ticarət əlaqələrinin və gömrük ödəniĢlərinin azaldılması 

və ya bu kimi ödəniĢlərdən azad olunması, ölkənin beynəlxalq əlaqələrin gücləndiril-

məsi istehsal olunan məhsulları rahat bir Ģəkildə xarici bazaralara çıxara bilmək,azad 

iqtisadi bazar Ģəraitin yaradılması, ölkədə inhisarin qarĢısının alınması, investisiya 

mühitinin yaxsılaĢdırılması, investorlara təminat verilməsi və onların investisiyalarını 

sənaye sahələrinə yönəldilməsini stimullaĢdırmaq üçün tədbirlərinin həyata keçirilməsi 

və s. bu kimi məsələlərin səmərəli təĢkili sənayenin inkiĢafının əsas amilləridir. 

Konserv sənayesinin inkiĢafı təkcə dövlətdən deyil,onun rəhbərləri, səhmdarları, 

menecerlər tərəfindən həyata kecirilən idarəetmə forma və metodlarından da çox 

asılıdır. Rəhbər Ģəxsin səmərəli təĢkil olunmuĢ idarəetmə sistemi, müəssisənin məqsəd 

və vəzifələrinin, fəaliyyət ardıcıllıqlarının, inkiĢaf prespektivlərinin, fəaliyyət istiqa-

mətlərinin biznes-planın peĢəkarlıqla tərtib olunması, kadrlara olan tələbatın düzgün 

müəyyən olunması və seçilməsi,əməyin ödənilməsinin forma və sistemlərini səmərəli 

təĢkili və bu kimi digər məlsələlərin keyfiyyətli formada aparılması sənaye müəssi-

sələrin inkiĢafına böyük təkan verir. Hər bir müəssisədə olduqu kimi, konserv müəssi-

sələrin də əsas məqsədi daha az xərclərlə yüksək mənfəət əldə olunmasıdır. Yüksək 

mənfəətin əldə olunması Ģərtlərindən birdə məhsulun maya dəyərinin minimuma 

endirməkdir.Ġstehsal xərclərinin ən aĢağı həddə çatdırmaq üçün bir sıra üsullar vardır 

ki, onlara elmin son naliyyətlərini istehsalda tətbiq etmək, yeni texnika və texnologi-

yadan istifadə etmək, yüksək ixtisaslı, peĢə bacarıqlı iĢçilərin cəlb olunması və ya 

müəssisədə çalıĢan iĢçilərin ixtisas və peĢə bacarıqlarının artırılması üçün bir sıra 

tədbirlərin görülməsi, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə nail olmaq, yeni növ 

xammal və matrealların istehsalatda tətbiqi,nəqliyyat və enerji xərclərinin minimuma 

endirmək və s. bu kimi amillərlə istehsal xərclərini azaltmaq mumkundur. Maya dəyə-

rinin azaldılmadılmasında əsas yeri iĢçilərin əmək məhsuldarlığının maksimum yük-

səldilməsidir. Əmək məhsuldarlığınında yüksəldilməsinin yolları vardır ki, iĢçilərin 

əmək haqlarının yüksəldilməsi, iĢəmuzd əmək haqqı formasının tətbiq olunması, 

müəssisənin daxilində olan avadanlıqların vaxtı-vaxtında təmir və profilaktika iĢlərinin 

mütəmadi olaraq aparılması və bunun nəticəsi olaraq müəssisədə boĢ dayanma halla-

rının qarĢısın maksimum alınması, iĢçilərin peĢə bacarıqlarının artırılması məqsədilə 

seminarların keçirilməsi,bunlarla yanaĢı istehsalda məhsulun əmək tutumluluğunu 

azaltmaq, iĢçilərin iĢ Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması onların sağlamlığına zərər vura bilə-

cək iĢ Ģəraitin olmaması, istehsal texnologiyasını inkiĢaf etdirmək və baĢqa bu kimi 

vasitələrlə əmək məhsuldarlığını yüksəltmək mümkündür. 

                                                 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1.Azərbaycanın ststistik göstəriciləri.Bakı-2017.s892 

2. Ġlsam Ġbrahimov-Aqrar sahələrin iqtisadiyyatı.Monoqrafiya.Bakı-2016.s655 

3. https://www.stat.gov.az/source/industry/ 
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Əhmədova Səriyyə, magistrant, 

Bakı Biznes Universiteti 

 

MATERĠAL EHTĠYATLARININ UÇOTU VƏ ONLAR ÜZƏRĠNDƏ 

NƏZARƏTĠN TƏġKĠLĠ METODĠKASI 

 

Ġstehsal olunan məhsulların (iĢin və xidmətin) maya dəyərində material məsrəf-

ləri ən yüksək xüsusi çəkiyə malik olmalıdır. Qeyd olunmalıdır ki, material məsrəfləri 

deyərkən, məhsul istehsalına, iĢlərin yerinə yetirilməsinə və xidmətlərin göstərilməsinə 

istehlak olunmuĢ material ehtiyatlarının dəyəri baĢa düĢülür. Verilən material ehtiyat-

larına əsas və köməkçi materitallar, satın alınan məmulatlar, xammal və yarımfabri-

katlar, texnika və texnoloji məqsədlər üçün yanacaq, enerji və s. aiddir.  

Bununla yanaĢı material məsrəflərinə kənar təĢkilatlar tərəfindən göstərilən isteh-

sal xarakterli xidmətləri də aid edə bilərik.  

Belə ki, material məsrəflərinə aid edilmiĢ xammal və yarımfabrikatların, mate-

rialların, yanacağın və enerjinin və s. digər ehtiyatların heç də hamısı bütövlükdə isteh-

sal olunan məhsulların (iĢin, xidmətin) maddi əsasını yaratmır və onların təyinatından 

asılı olaraq ayrı-ayrı xərc maddələrində əks etdirilirlər. Hər bir məhsulun (iĢin və xid-

mətin) maddi əsaslarını yaratmıĢ material məsrəfləri verilən məhsulun (iĢin və xid-

mətin) maya dəyərinə müstəqim qaydalarla, yəni birbaĢa olaraq daxil edilir. Yerdə 

qalan material məsrəflərini isə məhsulun (iĢin və xidmətin) maya dəyərinə qeyri-müs-

təqim qaydalarla, yəni dolayı olaraq daxil edirlər.  

Materiallar istehsalatda daha çox mövcud normativlərə əməl edilməsi üzərində 

nəzarəti həyata keçirmək üçün imkan yaradan limit-zabor vərəqləri əsasında buraxılır. 

Əgər limitdən artıq material buraxılıĢı həyata keçirilərsə o zaman materiallar xüsusi 

siqnal sənədləri vasitəsiylə rəsmiyyətə salınır. Materialların müəyyənləĢdirilən limit 

çərçivəsində buraxılıĢı onların istehsalata buraxılıĢının ən baĢlıca formasıdir.  

SənədləĢmə üsulu deyərkən, mövcud materialların həqiqi məsrəflərinin müəyyən 

edilən norma və normativlərdən kənarlaĢmalarının sənədlərlə rəsmiyyətə salınması 

prosesi nəzərdə tutulur. Həmin formada kənarlaĢmalar materialların dəyiĢməsi və artıq 

sərf edilməsi, keyfiyyətin aĢağı olması və həmçinin materiallardan düzgün istifadə 

edilməməsi, zay edilməsi və s. səbəbələrə görə baĢ verə bilər. Materiallarınn müəyyən 

edilən normalardan artıq buraxılması və yaxud da dəyiĢdirilməsi zamanı ayrı-ayrı 

sənədlər (tələbnamə, materialların dəyiĢdirilməsi aktlarıı və s.) tərtib edilir. Qeyd olu-

nan səndələrdə adətən materialların kəmiyyəti və dəyəri üzrə verilən normadan kənar-

laĢmaların həcmi, həmçinin bu kənarlaĢmaların, materialların dəyiĢilməsinin səbəbləri 

və.s göstərilir. 

Dəst-biçim üsulu iĢ yerində materialların (metalların, parçanın vəya dərinin və s.) 

sərf edilməsinin mühasibat uçotunu aparılması və ona nəzarət edilməsi üçün həyata 

keçirilir. Dəst-biçim üsulunun mahiyəti ondan ibarətdir ki, biçimin nəticəsində məhsu-

lun hər hansı müəyyən detalını və ya bir hissəsini hazırlamaq üçün iĢ yerlərinə verilən 

hər bir dəst material üzrə normalardan kənarlaĢmaları aĢkar etməkdən və s. ibarətdir. 

Ġlkin sənədlərdə (biçim vərəqləri və kartlarda və s.) biçim üçün iĢ yerlərində verilən 

materialların nomenklaturasını və miqdarını, istifadə olunmayan (geri qaytarılan) ma-

terialların kəmiyyəti, həqiqi çəkilən məsrəflər, həmçinin materialların məlum olan 
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dəstindən tədarük edilən detalların və hissələrin ad və miqdarını, onların hər vahidi 

üçün təyin edilən məsrəf normaları, normalar üzrə bütün detallara və hissələrə çəkilən 

məsrəflər, normadan, kənarlaĢmadan və s. məlumatlar göstərilir. Dəst-biçim nəticəsin-

də iĢ yerinə hər bir dəst materıaldan hazırrlanan tədarük hazırlığı (detal və hissələr və 

s.), texniki nəzarət Ģöbəsində yoxlanılmadan keçdikdən sonra biçim vərəqəsində 

müvafiq qeydiyyatlar aparılır. Materialların bir hissəsinin istifadə edilməsi vəziyyətin-

də istifadə edilməyən qalıq hissə miqdarında həqiqi material məsrəfləri azaldılır. 

Sonda alınan tədarük-hazırlığın müəyyən edilən miqdarının məsrəf normasına 

hasili müvafiq detal dəstinə tələb edilən normativ material sərfini müəyyənləĢdirmək 

olar. Normativ material məsrəflərini həqiqi məsrəflərlə müqayisə etmək vasitəsilə 

normadan kənarlaĢmaları müəyyən etmək olar. 

Texniki hesablama üsulu. Bu üsulun mahiyyəti ondadır ki normalar üzrə və həqi-

qi material məsrəflərin müqayisə edilməsi və kənarlaĢmaların aĢkar olunması müəyyən 

edilir. Bu metod sənədləĢdirmə üsulunun bənzəridir və o, metalurgiya, toxuculuq 

sahəsi, neft-kimya, yeyinti və digər bu kimi sənaye sahələrində tətbiq edilir. Məhsul 

istehsalı zamanı verilən məhsul göstərilən sahələrdə ardıcıl olaraq bu mərhələlərdən, 

yaxud proseslərdən keçməlidir. 

Ġnventar üsulu. Bu üsul hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq nəzərə alınaraq mate-

rialların hesabat dövrü ərzində istehsal prosesinə buraxılıĢilə inventarizasiya nəticə-

sində hesabat dövrünün sonunda müəyyən olunan qalıqlar arasındakı fərqlər aĢkar 

edilir. Göstərilən üsulda əsas olaraq tikinti materialların, elektroenergetika və kimya 

sənayesi sahələridə, kənd təsərrüfatında, tikinti və s. sahələrində tətbiq olunur. Norma-

tivlər üzrə məsrəfləri hesablamaq üçün hazırlanan məmulatın miqdarını məsrəf nor-

masına vurmaqla hesablanır. Hər iki göstərici müqayisə edilərək kənarlaĢmalar müəy-

yən edilir 

Material sərfinin mühasibat uçotu üzrə ilkin qeydiyyat sənədlərində (limit-zabor 

vərəqlərində, tələbnamələr və s.) istehsal məsərflərin kodları göstərilməlidir. Bu kodlar 

üzrə hər ayın sonunda ilkin sənədlərdə verilən məlumatlar qruplaĢdırılır və verilənlər 

üzrə xərc istiqamətləri, material sərfinin bölüĢdürülməsi cədvəlləri, yaxud maĢınqayır-

ma tərtib olunur. Ġstehsala buraxılan material sərfi 202 nömrəli ―Ġstehsalat məsrəfləri‖ 

hesabının debetində, 201 nömrəli ―Material ehtiyatları‖ hesabının kreditində əks 

etdirilir. Ġstehsala buraxılan, lakin məhsulun hazırlanması zamanı hələlik istifadə edil-

məyən materialların dəyəri ümumi olaraq məhsulun maya dəyərinə daxil edilmir və 

geri qaytarılan zaman 201 №-li hesabının debetində, 202 №-li hesabın kreditində əks 

etdirilir. 

Hazırda respublikamızda elə müəssisə və təĢkilatlar, istehsalat müəssisələri var-

dır ki, onlarda eyni materiallardan istifadə olunaraq bir neçə növ məmulatlar hazırlanır 

və bunun üçün də sərf edilən materialların dəyəri həmin məmulat növləri üzrə ayrı-

ayrılıqda, baĢqa sözlə, kalkulyasiya obyektləri arasında bölüĢdürülməlidir və bölgü 

qeyri-müstəqim olaraq həyata keçirilməlidir. Belə ki, aĢağıdakı üsullardan: 

- normativ; 

- əmsal;  

- məhsulun miqdarı və çəkisinə mütənasib bölgü üsulu; 

Bunların hər hansı birindən istifadə edilir. Həqiqi material sərfinin cəminin nor-

mativ sərfinin cəminə bölünməsi nəticəsində alınan rəqəm (əmsal) hər bir məlumat 
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üzrə ayrı-ayrı normativ məsrəflərə vurularaq məmulatların həqiqi material məsrəfi 

müəyyən edilir. 

Material sərfinin ayrı-ayrı məmulatlar üzrə normalarla bölüĢdürülməsi aĢağıdakı 

düstur əsasında həyata keçirilir: 

 

     
∑   

 
   

∑    
 
   

      

 

Burada Mfsi – i məmulatına həqiqi material sərfini; 

Bm – buraxılmıĢ  məmulatın miqdarını; 

Mf – bütün məmulat buraxılıĢına həqiqi material sərfinin cəmini; 

Mnsi- məmulatına normativ material sərfini ifadə edir. 

Əmsal üsulu zamanı materialları müxtəlif məmulatlar arasında əvvəlcədən müəy-

yən olunan əmsal əsasında bölüĢdürürlər. ġərti buraxılıĢın hər vahidində düĢən mate-

rial sərfinin hər bir məmulat üzrə Ģərti buraxılıĢın miqdarına hasili tapılır və ayrı-ayrı 

məmulat növlərinə düĢən həqiqi material sərfı tapılır 

Material sərfinin istehsal olunmuĢ məhsulun miqdarı və çəkisinə mütənasib ola-

raq  bölüĢdürülməsi zaman aĢağıda verilən düsturdan istifadə edilir: 

 

     
∑   

 
   

∑    
 
   

      

 

Mfsi – i məmulatına həqiqi material sərfini;  

Mf – həqiqi sərf edilmiĢ materialların cəmi miqdarını; 

Bmf – həqiqi buraxılmıĢ məmulatların cəmi miqdarını;  

Bmfi- həqiqi buraxılmıĢ məmulatlarının miqdarını ifadə edir. 

Kooperasiya üsulunda digər baĢqa müəssisələrdən daxil olan məmulatlar, detal-

lar, hissələr və s., satın alınan məmulatlara və yarımfabrikatlara aid edilir. 

Hesabat ayı ərzində materiallar və yarımfabrikatların bölüĢdürülməsinin iĢləmə 

cədvəllərində, yaxud maĢınqayırmada toplanmıĢ məlumatlar 12 saylı «Sexlər üzrə 

xərclər» və 15 saylı ―Kommersiya xərcləri‖ gələcək dövrlərin məsrəfləri, qarĢıdakı 

xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar, kommersiya məsrəfləri» cədvəllərinə köçürülür. 

Bunların yekunları isə 10 saylı jurnal-orderə və ya müvafiq maĢinoqramlara yazılır. 

Materialların, yarımfabrikatların istifadə istiqamətləri və təyinatından asılı olaraq 202 

―Ġstehsalat məsrəfləri‖, 711 32 ―Kommersiya xərcləri‖, 721 ―Ġnzibati xərclər‖, 201 

―Material ehtiyatları‖ hesablarının debetlərinə yazılıĢlar tərtib edilməlidir. 

Nəqliyyat tədarük məsrəflərini, yaxud kənarlaĢmaların məbləğlərini materialların 

sərf olunma istiqamətlərindən və material ehtiyatlarının mühasibat uçotunun təĢkilinin 

qəbul edilən qaydasından asılı olaraq 201 №-li hesabın kreditindən 202, 203, 204, 205, 

206, 207 və s. hesabların debetinə silinməlidir. 
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“GILAN CONSTRUCTION” TĠKĠNTĠ TƏġKĠLATINDA AUDĠTĠN 

APARILMASI VƏ DAXĠLĠ NƏZARƏTĠN NƏZƏRĠ ƏSASLARI 

 

Müasir Ģəraitdə müəssisə və təĢkilatlarda aparılan uçotun, eləcə də əməliyyatların 

həyata keçirilməsinin yaxĢılaĢdırılmasının obyektiv olaraq qiymətləndirilməsi və 

onların lazımi məsləhət xidmətləri ilə təminatına yönəldilmiĢ daxili nəzarətin ən səmə-

rəli vasitəsi olan daxili audit daxili nəzarət sisteminin daha böyük əhəmiyyət kəsb edən 

hissəsinə çevrilir. 

Daxili nəzarətin və daxili auditin səlahiyyətlərinin dürüst müəyyən edilməsinə, 

fikrimizcə, "daxili nəzarət" və "daxili audit" məfhumlarının mahiyyətini müqayisə 

etməkdən baĢlamaq lazımdır. Elmi ədəbiyyatda və təsərrüfat praktikasında bu məf-

humlar sinonim kimi iĢlədilir. Əslində, bunlar üçün ümumi olan cəhət budur ki, hər 

ikisi özündə idarəetmə funksiyası kimi "nəzarət" sözündən törənmiĢ sözləri ehtiva 

edir, eləcə də həm birincisi, həm də ikincisi təĢkilatın daxilində həyata keçirilən funk-

siyalardır. Sadalanan xüsusiyyətlər nəzərdən keçirilən məfhumlar arasındakı eyniliyi 

deyil, oxĢarlığı müəyyən edir. "Daxili nəzarət" və "daxili audit" nəzarət funksiyasın-

dan törəmə məfhumlar olduğuna və təĢkilatdan kənarda deyil, onun daxilində fəaliyyət 

göstərdiyinə görə onların arasında keyfıyyət baxımından fərq yoxdur - hər ikisi nəzarət 

funksiyalarını yerinə yetirir. Lakin bizim fıkrimizcə, "daxili nəzarət" və "daxili audit" 

məfhumlarını eyniləĢdirmək düzgün deyildir. Çünki, birincisi, "daxili audit‖lə müqayi-

sədə" daxili nəzarət" daha geniĢ anlayıĢdır; ikincisi, daxili audit tam Ģəkildə təsərrüfat 

subyektinin daxili nəzarət sisteminə daxildir. 

Bəzi Amerika mütəxəssisləri irəli sürürlər ki, ―audit – məsuliyyətli, sərbəst Ģəxs 

tərəfindən həyata keçirilən, iqtisadi subyektin durumuna və fəaliyyətinə aid faktların 

toplanmasından və qiymətləndirilməsindən ibarət bir fəaliyyətdir. Bu Ģəxs təyin edil-

miĢ meyarlara əsasən, fəaliyyətin keyfiyyəti barəsində fikir bildirir. Auditin baĢlıca 

məqsədi – müəssisənin maliyyə hesabatının mötəbərliyini təyin etmək, həmçinin 

müəssisənin təsərrüfat hüququna, normalara və vergi qanunvericiliyinə riayət etmə-

sinə nəzarət etməkdir‖ [3, s.68]. 

Auditə fərqli yanaĢmaların olması onu göstərir ki, onun formalaĢması hələ də 

davam edir Auditə verilən təriflərə və yaxud onun dərin köklərə sahib olduğu dövlət-

lərdə mövcud olan bənzər təriflərə nəzər salsaq deyə bilərik ki, auditin mühüm mahiy-

https://studbooks.net/1414356/buhgalterskiy_uchet_i_audit/zaklyuchenie
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kratkosrochnye_aktivy.html
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yəti cəmiyyətə təsərrüfat subyektinin maliyyə hesabatına mümkün inamın səviyyəsi 

barəsində məlumat verməkdən təĢkil edilmiĢdir. 

Auditin praktikası və nəzəriyyəsi istiqamətində tanınmıĢ Amerikalı mütəxəssis 

C.Robertson qeyd edir ki, ―audit - sahibkarlıq riskinin azalmasına yönəlmiĢ fəaliy-

yətdir‖. Sonra isə belə nəticəyə gəlir ki, ―audit maliyyə hesabatlarının müĢtəriləri üçün 

məlumat riskini müvafiq səviyyəyə qədər aĢağı salır. Bu riski təqribən hesablamaq və 

uyğun halların ehtimalını təyin etmək olar‖.  

Auditor fəaliyyətinin məzmununun ―yoxlama‖ termini ilə bərabərləĢdirilməsi, 

onun təkcə ―təftiĢ‖, ―nəzarət‖, ―ekspertiza‖ və s. kimi Ģərhi bazar əlaqələri cəhətdən 

məqsədəmüvafiq deyildir. 

Ġngilis alimi R.Dodcun fikrincə: ―audit Ģirkətinin maliyyə hesabatının azad yox-

lanılması və onun haqqında fikir irəli sürməsidir‖ (24, s.10). Belə yanaĢma auditin 

məzmununu bildirsə də, anlayıĢın özünü tam Ģəkildə Ģərh etmir və onun tərəqqisini 

nəzərdə saxlamır. Adams‘ın dediyinə görə isə ―audit məhdud məsuliyyətli qurumun 

bəyan edilmiĢ maliyyə hesabatının doğruluğunu təsdiqləmək üçün cəmiyyətə vacib 

xidmətlərin göstərilməsində fəaliyyət kimi təyin edilə bilər‖ [7, s.22]. 

Ġqtisadi kitablarda auditin tərifi, izahı dəfələrlə qeyd edilmiĢ və müzakirə 

edilmiĢdir. Əksər müəlliflər onu müvafiq sayır, digərləri isə bu təriflərdə bəzi çatıĢ-

mazlıqlar olduğunu deyirlər. Misal üçün, V.V.Skobara, O.L.Ostrovskaya və Y.V.So-

kolevin fikrincə, müasir təriflər əvvəllər var olanlarla müqayisə edildikdə  Ģübhəsiz ki, 

bəzi üstünlüklərə malikdir, nəticədə, qeyd olunan açıqlamalar, auditor fəaliyyetinin 

sahibkarlıq əlamətini əks etdirir: ―Auditor xidmətləri göstərilərkən auditor qurumları 

ilə onların müĢtəriləri arasında təĢəkkül edən bütün əlaqələr Rusiyanın Mülki 

Məcəlləsi ilə tənz edilir‖ [2, s. 31]. 

Auditin mühasibatlığa daha yaxın nəzarət formasını K.A.Uqolnikov belə qeyd 

edir: ―Audit-müəssisə və təĢkilatda mühasibat uçotunun dürüst və dəqiq‖. [5, s.34]. 

ĠnkiĢaf etmiĢ bazar iqtisadiyyatı ölkələrində auditor fəaliyyətinin həyata keçiril-

məsi praktikası daha böyük istiqamətlərdə təkmilləĢdirilmiĢdir. 
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MÜƏSSƏLƏRĠN MALĠYYƏ QƏRARLARINA VERGĠLƏRĠN TƏSĠRĠ 

 

QloballaĢan dünyada müəssələrin özlərini maliyyə cəhəhdən təmin edə bilməsi 

olduqca çətindir. Texnologiyanın sürətlə inkiĢaf etməsi müəssələrin iĢlərini hər keçən 

gün həm asanlaĢdırır, həm də çətinləĢdirir. Bir müəssənin varlığını davam etdirməsi 

üçün fəaliyyət göstərdiyi sektorda və fərqli sektorlardakı rəqibləri ilə rəqabət aparmağa 

məcburdur. Bu səbəbdən, bir müəssənin varlığını davam etdirməsi, ayaqda qalıb, 

rəqibləri ilə mbarizə aparması üçün alacağı maliyyə qərarları böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Müəssənin aldığı və ya alacağı maliyyə qərarları,bütün müəssəni maraqlandıran 

həm iqtisadi, həm də sosial qərardır. Çünki, yalnıĢ alınan maliyyə qərarları müəssənin 

uğursuzluğuna həm də müflis olmasına gətirib çıxara bilər. Bu məqsədlə, maliyyə 

idarəedicisi, hər hansı bir maliyyə qərarı alarkən çox diqqətli davranmalı və hər bir 

məlumatı ayrıca analiz edib qərar verməlidir. 

Müəssələrdə alınan maliyyə qərarları-iqtisadi və investisiya qərarları olmaqla 

ikiyə ayrılır. 

Maliyyə qərarları müəssənin böyüklüyündən, sərmayəsindən, müəssənin fəaliy-

yət göstərdiyi sektordan, çalıĢan iĢçi sayından,qanunlardan və ödədiyi vergilərdən çox 

asılıdır. Bu səbəbdən məqalənin ikinci bölümündə isə vergilərin tanıtımı, növü üstündə 

durulacaq, maliyyə qərarları alınarkən bunlara təsir edən vergilər araĢdırılacaqdır. 

Ümumiyyətlə vergi dinamik bir anlayıĢdır. Maliyyə, iqtisadi, sosial, siyasi və 

hüquqi faktorlara sahibdir və ölkədən ölkəyə dəyiĢir. 

Müəssələrdə alınan maliyyə qərarları üç faktoru özündə birləĢdirir.Bunlar pul, 

vaxt və riskdir. Çünki, bugün hər hansı bir müəssəyə qoyulan investisiyanın əsas 

məqsədi mənfəət əldə etməkdir. Digər tərəfdən isə  müəssələrdə alınan maliyyə qərar-

larında risk faktoru da önəmlidir. Hər yatırım fərqli risk doğurur. Risk faktoru nəzərə 

alınmadan aparılan hesablamalaran çox vaxt yanlıĢ olur. Yəni anlayacağınız üzrə ma-

liyyə qərarları, müəssənin gələcəyini və məqsədini reallaĢdıra bilməsində çox əhəmiy-

yət kəsb edir. Müəssənin maliyyə qərarları idarəçilər tərəfində alınmaqdadır. Təbiki 

maliyyə qərarları maliyyə məqsədlərini gerçəkləĢdirmək üçün alınır. Maliyyə qərarları 

məqsədindən asılı olaraq nəğd və nəğdsiz olmaqla iki qrupa ayrılır. 

Müəssələrin nəğdsiz hesablaĢmaları zaman və miqdar  baxımından daha əlveriĢ-

lidir. Buna səbəb qloballaĢan dünyada nəğdsiz hesablaĢmaların üstün olması və daha 

etibarlı olmasıdır. 

Müəssələrdə maliyyə iĢini təĢkil edənlərin yəni maliyyə idarəedicilərinin fəaliy-

yət istiqamətləri: 

- Vergilərin ödənilməsi; 

- Borcların geri ödənilməsi və hissə sənədlərinin geri alınması və ya satılması; 

- Faiz ödəmələri və dividentlərin paylanması; 

- Borc almaq və ya maliyyə mənbələri yaratmaq; 

- Hissə sənədlərini düzgün idarə etmək. 
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Ġndi isə vergi sisteminin düzgün qurulması üçün bir sıra məqsədləri gözdən keçi-

rək. Vergi siyasətinin səmərəliliyi dövlətin vergi sistemindən, həm də müəssələrin 

düzgün idarəsindən asılıdır. Azərbaycanda isə vergi sistemi aĢağıdakı prinsiplər əsa-

sında həyata keçirilir. 

- Vergi sisteminin hüquqi bazasının formalaĢdırılması; 

- Vergi ğdəyiciləri üçün əlverıĢli Ģəraitin yaradılması və onların hüquqlarının 

qorunması; 

- Vergi yükünün optimal səviyyəsinin müəyyənləĢdirilməsi; 

- Dövlət vergi orqanlarının fəaliyyəti üçün əlverıĢli Ģəraitin yaradılması; 

- Mövcud vergi sistemindəki təcrübəni saxlamaqla inkiĢaf etmiĢ ölkələrin vergi 

sistemlərindəki təcrübədən faydalanmaq; 

- Sahibkarlıq fəaliyyətini stimulaĢdırmaq və vergi ödəyicisinin də baĢ düĢə bilə-

cəyi vergi sistemini formalaĢdırmaq. 

Bu prinsiplər əsasında aĢağıdakı istiqamətləri formalaĢdırmaq olar: 

- Vergi sistemindəki dəyiĢikliklər barədə sahibkarları marifləndirmək; 

- Vergilərin sayını və vergi dərəcələrini azaltmaq; 

- Ġxrac potensialını inkiĢaf etdirmək; 

- Vahid uçot informasiya sistemini formalaĢdırmaq; 

- Vergi ödəyicilərinin gəlirlərinə nəzarət etmək; 

- Vergi orqanı əməkdaĢlarının xidmətlərini tənzimləmək. 

Vergi siyasətini tam dolğun və Ģəffaf həyata keçirmək yeni qanunvericilik baza-

sını formalaĢdırmaq vergi inzibatçlığının əsasını təĢkil edir. 

Sahibkarlığın inkiĢafına süni maneələr yaratmamaq, iĢ adamlarının fəaliyyətinə 

müxtəlif maddələrlə son verməmək və vəzifədən süni istifadə etməmək vergi inzibat-

çılığının inkiĢafı üçün ilk addımlardır. Vergi yükünün vergi ödəyiciləri arasında bəra-

bər və ədalətli bölüĢdürülməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hal-hazırda Respubli-

kamızın vergi məcəlləsinə əsasən fəaliyyət göstərən 9 vergi növünün tətbiq olunması 

və tətbiq edilən güzəĢtlər göz qabağındadır. Təbi ki, bu vergi növlərinin zamanla artıb-

azalması bücdə kəsiri ilə bağlıdır. Çünki, büdcə kəsrinin artması ilk növbədə diqqətləri 

vergiyə yönəldir. Büdcə kəsrinin baĢ verməsi ilə yeni vergi növləri yaradıla və ya 

fəaliyyətdə olan hər hansi vergi növlərində müəyyən güzəĢtlər edilə bilər. Bu isə öz 

növbəsində tənzimləyici və stimullaĢdırıcı istiqamətləri ortaya çıxarır ki,ölkəmizdə ən 

çox vergilərin tənzimlənməsi istiqaməti əsasında iĢlər görülür. Buna görə də Azərbay-

can da yeni müəssələrin yaradılmasında azalma baĢ verir. Yeni yaradılan müəssələrə 

isə kifayət qədər güzəĢtlər edilmir, stimul yaradılmır. 
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DEVALVASĠYADAN SONRAKI ĠQTĠSADĠ MÜHĠTDƏ ĠDXALYÖNÜMLÜ 

TĠCARƏT MÜƏSSĠSƏLƏRĠNDƏ ĠSLAHATLARIN ZƏRURĠLĠYĠ 

 

Müasir bazar iqtisadi münasibətləri Ģəraitində müxtəlif böhran və ya tənəzzül 

Ģəraitlərində denominasiya, nulifikasiya, devalvasiya və digər bunun kimi pul 

islahatlarının həyata keçirilməsi dövlətlərin monetar siyasətinin və pul-kredit tən-

zimləməsinin baĢlıca müddəaları sırasında yer almıĢdır.Ölkəmizdə son bir neçə il 

üçün nəticələrinin təhlili ən vacib pul islahatı təbii ki, devalvasiyadır. 2015-ci ildə 2 

dəfə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən həyata keçirilən devalva-

siya islahatları Azərbaycan manatının ABġ dollarına nəzərən dəyərinin 1,2 dəfə 

enməsinə, yəni ucuzlaĢmasına gətirib çıxardı. Nəticə etibarı ilə iqtisadiyyatımızın 

bir çox sahələrində olduğu kimi idxala əsaslanan ticarət sektorunda da nəzərə çarpa-

caq çaxnaĢmalar və rasional iqtisadi fəaliyyətə maneə ola biləcək faktorlar ortaya 

çıxmağa baĢladı. Ġdxalyönümlü ticarət müəssisələrinin milli valyutanın dəyərinin 

aĢağı enməsi nəticəsində qarĢılaĢdığı bir neçə problemləri ümumi olaraq aĢağıdakı 

formada sadalaya bilərik: 

- Əvvəlcədən idxal olunmuĢ və ya yolda olan satıĢ üçün nəzərdə tutulmuĢ 
məhsulların qiymətlərinin qaldırılması nəticəsində alıcılıq qabiliyyətinin aĢağı düĢ-

məsi; 

- YaranmıĢ valyuta kursu fərqinə görə növbəti sifariĢlə gətirilməli olan əm-

təələrin yuxarı qiymətlə yetərincə satıĢ təcrübəsinin olmadığına görə sifariĢin həcmi 

və çeĢidliliyi ilə bağlı tərəddüd və fikir ayrılıqlarının yaranması; 

-  Keyfiyyətli idxal məhsulunun qiymətində əhəmiyyətli dərəcədə artım oldu-

ğuna görə aĢağı keyfiyyətli və ya saxta əvəzləyicilərinin bazarda payının artması; 

- Məhsulun alıcılıq qabiliyyətinin aĢağı enməsi nəticəsində gəlirliliyin azal-

ması; 

- Müəssisənin maliyyə resurslarının azalması ilə investisiya qoyuluĢlarının 

məhdudlaĢdırılması, iĢçilərin ixtisar edilməsi, əmək haqqının azaldılması, mükafat 

və həvəsləndirmələrin ləğv edilməsi kimi məcburi qənaətməqsədli addımlar atıl-

ması; 

- Maddi-texniki təminatın azaldılması nəticəsində iĢçilərin əmək məsuldarlı-

ğının bilavasitə aĢağı düĢməsi; 

- Müəssisələrin ölkə xaricindəki partnyorları ilə (ixracçılarla) maliyyə,əmtəə 

dövriyyəsi və digər səbəblərlə bağlı yaranan konfliktlər nəticəsində idxalçılar üçün 

ixracçılar tərəfindən verilmiĢ muxtəlif tipli imtiyaz və güzəĢtlərin aradan qaldırıl-

ması təhlükəsinin yaranması və etibarlılıq dərəcəsinin aĢağı düĢməsi və.s misal gös-

tərə bilərik.  

Yuxarıda sadaladığımız məsələlər özü-özlüyündə müəssisədaxili qısamüddətli, 

taktikivə uzunmüddətli, strateji planlaĢdırma əsasında islahatların tətbiqinin nə də-

rəcədə mühüm olduğunun təzahürdür. Təbii ki, islahatları planlaĢdırarkən ilk növ-

bədə problemi konkretləĢdirmək və ziddiyyətli məsələlərə aydınlıq gətirmək lazım-

dır.  
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Əvvəlcədən idxal olunmuĢ satıĢ üçün nəzərdə tutulmuĢ məhsulların qiy-

mətlərinin qaldırılması nəticəsində alıcılıq qabiliyyətinin aĢağı düĢməsi problemi 

istər müəssisə rəhbərliyi və iĢçiləri, istərsə də istehlakçılar baxımında müxtəlif cür 

Ģərh edilə bilər. Belə ki, anbarda olan məhsul əvvəlki məzənnə ilə alınmasına bax-

mayaraq sahibkar qiymətləri cari məzənnə əsasında təyin edir. Ġstehlakçı baxı-

mından bu ucuz alınan malın baha olaraq satılması fonunda möhtəkirlik,sahibkar 

baxımından isə gələcək dövr üçün məhsul idxalının reallaĢdırılması fonunda pul 

vəsaiti fondunun təmin olunması üçün zərurət xarakteri daĢıyır. Bəs bu Ģəraitdə 

sahibkarın rasional davranıĢı necə olmalıdır? Sahibkar məhsulun qiymətini sabit 

saxlasa istehlakçının narazılığı növbəti partiya məhsul idxalına qədər aradan qalxa-

caq. Lakin bu həll yolu deyil. Belə ki, sahibkar növbəti partiyada məhsulu almağa 

pul vəsaiti təmin etsə belə, Ģiddətli qalxmıĢ qiymət istehlakçının daha da ciddi 

narazılıqlarına səbəb olacaq. Burada mənim zənnimcə müəssisədə müdafiə xarak-

terli maliyyə siyasəti yürüdərək qiymətləri tədricən qaldırmaq,bir tərəfdən isə daha 

aĢağı maya dəyərinə baĢa gələ biləcək rəqabətqabiliyyətli alernativ məhsul idxalına 

və ya devalvasiyanın uzunmüddətli dövr üçün yerli istehsalın məqsədəuyğunluğu 

formasında ortaya çıxan təĢviqedici müsbət cəhətini diqqətdə tutaraq daha az maliy-

yətli ölkədaxili istehsala investisiya yatırmaq istiqamətində islahatlar aparılması 

sahibkarın rasional davranıĢı kimi qəbul edilə bilər. 

Ġslahatların aparılmasını zərurətə çevirən problemlər aĢkarlandıqdan sonra 

artıq yaradılmıĢ  proqram əsasında aparılacaq islahatlar dəqiqləĢdirilməli və tətbiqi 

üçün müəssisə əməkdaĢlarının fəaliyyət spektrinə uyğun olaraq iĢçilər və ya iĢçi 

qrupları arasında (böyükhəcmli müəssisədirsə Ģöbə və departamentlər arasında) 

bölüĢdürülməli, bölüĢdürmə və islahatların yerinə yetirilməsi prosesində iqtisadi 

etika və psixologiyanın qaydalarına ciddi Ģəkildə nəzarət edilməli və bu məsələyə 

insan amilinin maddi və mənəvi gərginliyi nəzərə alınaraq həssaslıqla yanaĢıl-

malıdır. 

Ölkəmizdə son onillikdə baĢ verən iqtisadi proseslər idxalyönümlü müəssisə-

lərin idarə edilməsi,həmçinin proqnoz dövr üçün strateji planlaĢdırma məsələlərini 

ön plana çıxartdı. Bu proqnozlaĢdırma və proqramlaĢdırmanın labüdlüyünü dar 

mənada səbəb-nəticə əlaqəsi, geniĢ mənada isə SWOT analizi ilə izah edə bilərik. 

Cari məqsədimiz aktuallığı aĢkarlamaq olduğu üçün səbəb-nəticə əlaqəsini müəy-

yənləĢdirməklə kifayətlənək. Çünki geniĢ mənada təhlilə qarĢıya qoyduğumuz sual-

ları cavablandırarkən yer veriləcək. Səbəb-nəticə əlaqəsinə aydınlıq gətirək. Səbəb 

kimi ümumən yanaĢsaq və makro səviyyədə desək ölkəmizin qlobal iqtisadi böh-

ranlara, həmçinin neft sektorunda baĢ verən iqtisadi "oyunlara" nisbətən hazır-lıqsız 

yaxalanması ilə bağlı baĢ verən devalvasiya nəticəsində milli valyutanın ABġ 

dollarına nəzərən öz dəyərini itirməsini, nəticə kimi isə idxalyönümlü ticarət müəs-

sisələrinin bu situasiyaya hazırlıqsız yaxalanması ilə qeyri-rentabelli fəaliyyətini və 

optimal olmayan maliyyə nəticərini göstərə bilərik. Məhz bu faktor Azərbaycan 

kimi emaledici sənaye sahələri arzuolunan səviyyədə olmayan bir ölkə üçün idxala 

əsaslanan ticarət sektorunun elmi və praktiki cəhətdən tədqiq edilməsinin nə dərə-

cədə zəruri olduğunu bariz Ģəkildə özündə əks etdirir. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA SIĞORTA BAZARI 

Minilliklərlə tarixə malik iqtisadiyyatın əvəz olunmaz  bir parçası olan sığorta 

qədimdən bəri inkiĢaf edərək bu günümüzə qədər gəlib çatmıĢdır. Azərbaycan sığorta 

bazarını dünya sığorta bazarları ilə müqayisə etsək görərik ki, Azərbaycanın sığorta 

bazarının tarixi yeni və inkiĢaf səviyyəsi isə geniĢ deyil. 28 ilik tarixə malik olan və 

Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən sonra qanunvericiliyinin qəbul olunmasıyla 

iqtisadiyyatda öz təzə səhifəsini yaratmıĢ olan sığorta sinifində dinamik inkiĢafın 

olmasına baxmayaraq indi də problemlər olmaqdadır. Dünya sığorta bazarına müqayi-

sədə Azərbaycanın sığorta bazarında sığorta əməliyyatlarının miqyası dəfələrlə kiçik, 

geniĢlənmiĢ sığorta növlərinin sayı isə dəfələrlə  azdır. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrinin ÜMD-

də sığortanın həcmi 40 faiz təĢkil etdiyi halda Azərbaycanın sığorta bazarının Respub-

likanın ÜDM-də payı heç 2%-də deyil. Əslində 28 illik  müstəqilliyə malik olan bir 

dövlətin sığorta bazarında əldə etdiyi naliyyətlərə məmnun olmaq olar. Lakin yuxarıda 

dediklərimizə nəzər saldıqda indi də Azərbaycan Respublikasının sığorta bazarında bir 

neçə problemlərin olduğunu aydın formada görərik. Bu problemləri araĢdıraq və 

baxaq. 

 Sığorta bazarımızın əsas problemlərindən biri Respublikamızda sığorta mədə-1.

niyyətinin aĢağı dərəcədə olmasıdır. VətəndaĢların coxu  hələ də Sovet vaxtından  mi-

ras qalmıĢ fikir ilə sığortanın təkcə formal xarakter daĢıdığını və boĢ yerə pul xərc-

ləmək kimi baĢa düĢülür. Amma bu hal sığorta bazarının inkiĢafının xeyrinə dəyiĢ-

məkdədir ki, bunun aydın sübütünü statistik rəqəmlərdən də dəqiq Ģəkildə görmək 

olar. Lakin sığorta mədəniyyətinin insanlara öyrədilməsi sığortaya olan yaxĢı fikrin 

yaramasına yardımçı olar; 

 Azərbaycanın sığorta Ģirkətlərinin bazara təklif etdiyi sığorta növlərinin çeĢi-2.

dinin cox az olmasıdır. 

 Sığorta bazarının sürətli inkiĢafına əks təsir göstərən hadisələrdən biri də 3.

sığorta bölməsində yüksək ixtisaslı iĢçilərin çatıĢmamazlığıdır. Son dövrdə bu bölmə-

də artım dinamikasının olmasına baxmayaraq, bazarda hələdə mütəxəsis çatıĢmamaz-

lığı var. 

 Sığorta bazarının inkiĢafına təsir göstərən amillərdən biri də, insanların  sı-4.

ğorta sahəsində məlumatsızlığından fürsət kimi istifadə edərək vətəndaĢların hüquq-

larını cox kobud Ģəkildə pozurlar və  nəticədə vətəndaĢlar  sığorta Ģirkətləri haqqında 

əks rəyin fornalaĢmasına gətirir. 

 VətəndaĢların sığorta sahəsində xəbərlərinin olmaması siğorta bazarınn inkiĢa-5.
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fına əks təsir edən  göstərən problemlərdəndir. Üstəgəl sığorta müqaviləsi təstikləyən 
vətəndaĢların bir çoxu imzaladıqları sənədin mətni ilə tanıĢ olmur və Sənəd üzrə hüquq 
və vəzifələrini Düzgün  Ģəkildə bilmirlər.  Axırda əgər hər hansı bir hadisə olduqda və 
sənədin Ģərtlərinə görə bu insanlara sığorta haqqı verilmədikdə, onlar bunu cox vaxt 
Ģirkət tərəfindən dələduzluq kimi Qiymətləndirirlər öz baĢlarından keçən hadisələri 
digər insanlarla bölüĢürlər. Axırda bəzi insanlarda sığorta ġirkətlərinə güvənsizlik 
yaranır. Sığorta ġirkətlərinin reklam iĢləri ilə müqayisədə hazırkı və potensial müĢtəri-
lərini savadlandırmaq fəaliyyətinə cox az önəm verir və cox az vəsait xərcləyirlər. Ġndi 
ARMN -də əhalinin sığorta mükafatlarıda biliklərinin artırılmaq və savadlanması 
sahəsində bir sıra addımlar iləli  sürürlər. 

AR-da  sığorta sirkətlərinin kapitallaĢmasının çox aĢağı dərəcədə olması, sığorta 
bazarının çox da sürətlə inkiĢafa mane olan səbəblərindən biridir. Aydln olduğu kimi, 
Azərbaycan Respublikasıda  sığorta qanunvericiliyinə görə sığorta Təskilatlarının 
bağladığı bir sığorta müqaviləsinin haqqı onun nizamnamə kapitalının miqdarı ilə 
əlaqədar sıxıĢdırılır. Beləliklə, yerli sığorta müəssələri böyük riskləri dünya Miqyaslı 
təkrarsığorta müəssələrinə broker tərəfindən sığortalamağa məcbur qalırlar və belə  çür 
müqavilələrdən qazanılan  gəlirlərinin cox böyük  hissəsini xarici təkrarsığorta müəs-
sələrinə verirlər. 

 Azərbaycan sığorta müəssələrinin gəlirlərinin cox böyük hissəsini ―könüllü 6.
icbari‖ sığorta müqavilələrindən qazanılan gəlirlər tutur. Yəni vətəndaĢlar sığortanın 
könüllü növlərinə aid olan sığorta xidmətlərindən məcburi qalıb yararlanırlar. Misal 
üçün, banklardan kredit alaraq maĢın və ya baĢqa əmlak almaq  Üçün istəyən VətəndaĢ  
həmin əmlakı sığortalamağa məcbur olur, əks təqdirdə  ona kredit verilmir. Həyat sığor-
tası  Azərbaycanda cox az  olar ki, inkiĢaf etmiĢdir və müəssələrin  sığorta gəlirlərinin 
minimal bir hissəsini tutur. 

Dövlətimizdə sığorta sahəsinin inkiĢaf etidirilməsi və dünya sığorta Bazarına in-
teqrasiya olunması prosesinin tezləĢdirilməsi, sığorta olanların hüquq və mənafelə-
rinin qorunmasının təmin olunması yaradılması, gözlənilməz hadisələr, müxtəlif sahə-
lərdə baĢ tuta biləcək bədbəxt hadisələrdən sonra Dövlətin  iqtisadiyyatının üstəgəl də 
hüquqi Ģəxslərin və adamların əmlakına və əmlak mənafelərinə dəyə biləcək ziyanların 
ödənilməsinin təmin edilməsi, üstəgəldə sığorta sahəsinə nəzarətin həyata keçirilməsi  
ücün cox zəruridir. 

Yuxarıda söylənilən bütün bu problemlərin, yəni sığorta mədəniyyətinin vətən-
daĢlara aĢılanması, insanların sığorta haqqında olan bazalarının aradan qaldırılması, 
ixtisaslı iĢçilərin  hazırlanması və s, bu kimi proseslərin göstərilməsi Respublikamızda 
sığorta sinifinin daha da inkiĢafına böyük təkan göstərər və cəmiyyətdə sığortaya qarĢı 
yaxĢı fikrin yaramasına yardımçı olar. 

 

Ədəbiyyat siyahısı: 
 

1. ―Siğorta iĢi‖. Ali məktəblər üçün dərslik. Ə.Ə.Ələkbərov və N.N.Xudiyevlə  
birlikdə. Bakı,―Kooperasiya‖ nəĢriyyatı, 2018. 

2. «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu. 
3. www.fimsa.az 

4. www.maliyye.gov.az 

 

http://www.maliyye.gov.az/


689 
 

Sabirli Fərid, magistrant,  

Bakı Biznes Universiteti 
 

GƏLĠRLƏR SĠYASƏTĠNĠN HƏYATA KEÇĠRĠLMƏ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ VƏ 
FUNKSĠYALARI 

 
Ölkəmizdə sosial-yönümlü bazar iqtisadiyyatının meydana gəlməsi cəmiyyəti-

mizdə sosial-psixoloji vəziyyətin yaranmasına zəmanət kimi dövlətin qəbuledici vəzi-
fəsinin bərkidilməsi ilə qeyd edilir. BaĢa düĢülür ki, insanların yaĢayıĢ səviyyəsinin 
inkiĢafına yol açan sosial və iqtisadi strategiyaların yerinə yetirilməsinin gətirdiyi müs-
təqilliyimizin sarsılmaz iqtisadi bazası meydana gəldi. Tədbiq edilən strategiya iqtisa-
diyyatımızda bir çox keyfiyyət baxımından inkiĢafa yol açdı. Bütövlükdə makro-iqti-
sadi məqamlara əsaslanaraq Respublikamız ən sürətli və yüksək səviyyədə iqtisadi 
artım zirvəsinə çata bilmiĢdir. Sosial-iqtisadi məsələlərin həlli rifah səviyyəsinin ba-
lanslaĢdırılması və artırılması, insanların hər adama düĢən orta aylıq və illik qazanc-
larının artırılması, ev təsərrüfatlarının istək və arzuların qarĢılanması Ģanslarının yük-
səldilməsi ilə ayrılmaz bir formada bağlıdır. 

Hər bir respublikada olduğu kimi, Azərbaycanda da sosial-iqtisadi siyasətinin 
əsas tərəfini gəlirlər və əmək haqqı siyasəti tutur. Bu sferada mövcudat, əldə olan və-
saitlərə və məcburi hüquqi əsaslara söykənərək, mənfəətlərin meydana gəlməsi ilə 
uyğun olaraq tədbirlər qovĢağının köməkliyi ilə cəmiyyətin həyat səviyyəsini artır-
maqdan ibarətdir. 

Hökumətin gəlirlər və əmək haqqı sferasında yeritdiyi strategiyanın baĢlıca hədə-
fi cəmiyyətin mövcu vəziyyətini artırmaqdan, sosial-iqsisadi inkiĢafı, habelə sosial 
tərəqqiyə istiqamətlənməni balanslaĢdırmaqdan ibarətdir. Bu hədəfə çatmaq üçün 
gəlirlər və əmək haqqı siyasətin önündə dayanan vəzifələr aĢağıdakılardır: 

- Cəmiyyətin orta həyat səviyyəsinə malik insanların həyat səviyyəsinin balanslı 
Ģəkildə saxlanılması; 

- Ġnsanlar arasında günbəgün artmaqda olan, kapitalizmin meydana gətirdiyi tə-
bəqələĢmənin qarĢısının alınması və əməkhaqqları arasındakı fərqlərin maksimal Ģəkil-
də ədalətlilik prinsipinə əsaslanması;  

- Ġnsanların pul qazancları arasındakı dərin fərqlərin yox edilməsi; 
- insanların baĢlıca gəlir və qazanc mənbəyi olan, yaĢayıĢ səviyyəsinin balanslı 

Ģəkildə bərkidilməsi üçün əsas olan əməkhaqqının insan həyatındakı rolunun məblə-
ğinin artması; 

- əhalinin minimal yaĢayıĢ səviyyəsinin maksimal Ģəkildə azaldılması; 
- cəmiyyətin rifahının yüksəldilməsi üçün tədbirlər toplusunun həyata keçiril-

məsi. 
Gəlirlər və əmək haqqı strategiyasının yerinə yetirilməsi mexanizmi çoxfunksi-

yalıdır. Bu siyasətin həyata keçirilməsi mexanizmi əsasən onunla bağlıdır ki, bu siya-
sət dövlət qanunvericiliyi, icraedici orqanların qəbul etdiyi sərəncamlar əsasında aĢağı-
dakı üsullarla yerinə yetirilir: 

1) dövlətin ən aĢağı sosial standartlar (DMSS) proqramının köməyilə insanların 
rifah səviyyəsinin balanslaĢdırılması; 

2) gəlirlər və əmək haqqı sferasında qanunvericilikdə göstərilmiĢ əvəzedilmələrin 
yerinə yetirilməsi üçün büdcə fondlarınında cəlbedilmiĢ pulların həcminin dəqiqləĢ-
dirilməsi: 
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Bazar iqtisadiyyatı vəziyyətində təklif və tələbin bazar qaydaları, mənfəətin ən 

yuxarı həddə çatması, kapitalın yerdəyiĢməsi, iĢçi bazarlarının və produkt satıĢının 

obyektiv üsulları liderlik edir. Bunun kimi meyarlar iĢçi qurumunun əmək haqqının 

ödənilməsinə dövlətdən və Ģirkətlərdən bağlı olmadan effekt göstərir. 

Ġqtisadi kateqoriyaya uyğun olaraq əmək haqqı əməyin dəyərinin dəyiĢdirilmiĢ 

növüdür, onun həcmi belə müəyyən edilir: 

- əməkçi qüvvəsinin yenidən düzəldilməsini təmin edən həyatı mallarının qiyməti 

ilə; 

- iĢçi bazarında tələb və təklifin bir-biri ilə kontaktı; 

- iqtisadiyyatımızda əməkçi qüvvəsinin iĢinin nəticəsinə görə. 

Ġndiki dövrdə gəlir vergisi insanların qazanclarının balanslaĢdırılmasının əsas 

alətidir. Fiziki Ģəxslərdən alınan gəlir vergisi büdcəmizin qazanc mənbələri arasında 

əsas mənbələrindən biridir. Ġqtisadi baxımdan inkiĢaf etmiĢ respublikalarda büdcənin 

gəlirlər payında onun hissəsi fərqlidir. Misal oalraq, Böyük Britaniyada gəlir vergisi 

yerdə qalan bütöv vergi gəlirlərinin 31%-ni, ABġ-da-45%-ni, Almaniyada 19,9%-ni, 

Rusiyada-13 %-ni əhatə edir. 

Gəlirlər siyasətinin makroiqtisadi gətirdiyi nəticə həyati sahələrin qazanılmasına 

olar ki, təsir edici rol oynamır. Ancaq gəlirlər və xərclər tarazlığında bu kimi fərq-

liliklər keyfiyyət baxımından vacib rol kəsb edir, ona görə ki, uyğun dinamikanın ət-

raflı əhəmiyyətinə görə öncədən görmə hesablamalarda yaĢayıĢ sferalarının qazanıl-

masına sərf edilən xərclərin göstərilməsi mühüm hesab edilir. 
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Gəlirlər və xərclər tarazlığında məhsul və servislərə çəkilən xərclərin ümumi 

həcmi mal və xidmətlərin ayrı-ayrı qrupları üzrə xərclərin göstəriciləri ilə tənliklər 

sistemi vasitəsilə əlaqələndirilir. Burada tələbatın strukturunun dəyiĢikliyinin qanuna 

uyğunluqları istehsal xərclərinin orta səviyyəsinin dəyiĢilməsi ilə bağlı xarakterizə 

olunur. Bu cür hesablamalar əhalinin istehlakının göstəricilərinin məqsədli istiqamət-

lərə yaĢınlaĢması mövqeyi nəzərindən gəlirlər siyasətinin nəticələrini qiymətlən-

dirməyə imkan verir. 
 

Sadəddinli Fariz, magistrant, 

Bakı Biznes Universiteti 

 

BANK OLMAYAN KREDĠT TƏġKĠLATLARINDA MALĠYYƏ 

RĠSKLƏRĠNĠN ĠDARƏ EDĠLMƏSĠ 

 

Bank Olmayan Kredit TəĢkilatlarının  daxilində risklərin idarə edilməsi maliyyə 

(kredit, bazar, coğrafi, valyuta, likvidlik və faiz dərəcəsi riskləri), əməliyyat və hüquqi 

risklər ilə əlaqədar həyata keçirilir. Maliyyə risklərinin idarə edilməsinin əsas məqsədi 

risk limitlərinin müəyyən edilməsi və bu limitlərə riayət edilməsidir. Əməliyyat və 

hüquqi risklərin idarə edilməsində məqsəd bu risklərin azaldılması üçün nəzərdə 

tutulan daxili qayda və prosedurlara müvafiq qaydada əməl edilməsini təmin etməkdən 

ibarətdir. 

 Kredit riski. Maliyyə aləti üzrə əməliyyat aparan bir tərəf öz öhdəliyini yerinə 

yetirməməsi nəticəsində digər tərəfə maliyyə zərəri vurduqda, təĢkilat kredit riskinə 

məruz qalır. Kredit riski təĢkilatın opponent tərəflərlə həyata keçirdiyi kredit və baĢqa 

əməliyyatlar nəticəsində meydana gəlir ki, bu da maliyyə aktivlərinin əmələ gəlməsinə  

gətirib çıxarır. TəĢkilatın Ġdarə Heyəti tərəfindən təsdiq edilmiĢ Kredit Siyasətinə 

uyğun olaraq mümkün kredit risklərinin diversifikasiyasını və azaldılmasını təmin 
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etmək üçün kredit portfeli üzrə bəzi limitlər müəyyən edilir. Bu limitlər aĢağıda 

göstərilir: 

 1. Biznes və istehlak kreditləri portfeli üzrə limitlər; 

 2. Ġqtisadi sektorlar üzrə limitlər;  

 3. Regionlar üzrə limitlər;  

 4. Konsentrasiya limitləri;  

 5. Təminatın növü üzrə limitlər.  

TəĢkilatlar hər rüb limitləri müəyyən edir və onları nəzərdən keçirir. Bazar 

Ģəraitində əhəmiyyətli dəyiĢikliklər baĢ verdiyi halda həmin limitlərə yenidən baxıla 

bilər. Limitlərin dəyiĢməsi ilə əlaqədar  təklif əvvəlcə Kredit Komitəsi, daha sonra isə 

Ġdarə Heyəti tərəfindən təsdiqlənir. TəĢkilat müntəzəm olaraq bütün limitlərə riayət 

edilməsinə nəzarət edir və bəzi limitlər hər hansı yeni kreditin verilməsindən öncə 

yoxlanılır. Bundan baĢqa, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı respublikada 

fəaliyyət göstərən bütün maliyyə təĢkilatları tərəfindən riayət edilməsi məcburi hesab 

olunan bəzi limitlər müəyyən edir və bu limitlərə müntəzəm olaraq nəzarət edir. Kredit 

risklərinin idarə edilməsi təĢkilatların əməliyyatlarının tərkib hissəsidir. Risklərin idarə 

edilməsi funksiyası kreditlərin verilməsi və təsdiqlənməsindən onun geri ödənilmə-

sinədək baĢ verən kredit prosesinin bütün mərhələlərini əhatə edir. TəĢkilatların Risk-

lərin Ġdarə Edilməsi Komitəsi və Kredit Komitəsi müntəzəm olaraq yığıĢır və ən azı 

ayda bir dəfə Ġdarəetmə Komitəsinə hesabat verir. Bu komitələr, ARMB-nin Ġdarə 

Heyəti tərəfindən 29 dekabr 2004-cü il tarixində təsdiqlənmiĢ Risklərin Ġdarə Edilməsi 

Standartları və Prosedurları, aktivlərin təsnifləĢdirilməsi və aktivlərin idarə edilməsi 

üzrə TəĢkilatın daxili siyasətinə uyğun olaraq risklərin maksimum səviyyəsi ilə bağlı 

vəzifələri və təlimatları aydın Ģəkildə müəyyən etmiĢdir. ARMB-nin müəyyənləĢdir-

diyi Risklərin Ġdarə Edilməsi Standartları və Prosedurlarına əsasən risklərin idarə 

edilməsi prosesinə onların müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi yolu ilə risklərə 

nəzarət edilməsi və azaldılması, bu cür risklərlə bağlı hesabatların hazırlanması və 

Rəhbərlik tərəfindən risk limitlərinin qəbul edilməsi aid edilir. Risklərin idarə edilməsi 

funksiyasının əsas məqsədləri aĢağıdakı kimi göstərilir.  

ARMB-nin müəyyən etdiyi Risklərin Ġdarə Edilməsi Standartlarına görə risklərin 

idarə edilməsi infrastrukturu və bankların qarĢılaĢdığı  risklər kənar mütəxəssis və ya 

auditor tərəfindən ən azı ildə bir dəfə qiymətləndirilməlidir. Ümumiyyətlə, ARMB-nin 

müəyyən etdiyi standartlarda konkret kəmiyyət limitləri və ya standartlar nəzərdə 

tutulmasa da, TəĢkilat tərəfindən risklərin qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq metodolo-

giyanın qəbul edilməsi tələb olunur. TəĢkilatda risklərin idarə edilməsi funksiyası TəĢ-

kilatın Ġdarə Heyəti və bütün əməkdaĢlarının vəzifə və səlahiyyətlərinin ümumi struk-

turuna daxildir. Bu funksiya aĢağıdakıların müəyyən edilməsini tələb edir:  

1. Risklərin idarə edilməsi funksiyası çərçivəsində nəzarət edilən risklərin həcmi 

və ya səviyyəsi; 

2. TəĢkilatın daxili strukturunda risklərin idarə edilməsi funksiyasının yerinə 

yetirilməsinə görə məsul olan iĢçinin vəzifəsi; 

3. Risklərlə bağlı məlumatların qiymətləndirilməsi metodologiyası, müvafiq he-

sabatların hazırlanması, bu cür risklərə nəzarət edilməsi və qərarların qəbul edilməsi 

prosesində bu cür məlumatların nəzərə alınması.  

ARMB-nin müəyyən etdiyi Risklərin Ġdarə Edilməsi Standartlarında kredit 
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risklərinin xarakteri, eləcə də onların müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi metodo-

logiyası əks etdirilir. Bundan əlavə, Standartlarda TəĢkilatın Ġdarə Heyəti tərəfindən 

aĢağıdakı risk limitlərinin qəbul edilməsi nəzərdə tutulur: kapital riski, bazar riski, 

kredit riski və konsentrasiya riski üzrə limitlər. TəĢkilat məruz qaldığı kredit riskinə 

bir borcalan, eləcə də coğrafi və ya fəaliyyət seqmentləri üzrə limitlər müəyyən etmək-

lə nəzarət edir. Bu cür risklərə Kredit Komitəsi kimi TəĢkilatın müvafiq bölmələri 

tərəfindən gündəlik nəzarət olunur. Bu cür risklərə, həmçinin, Ġdarəetmə Komitəsi 

tərəfindən hər ay nəzarət olunur və vaxtı keçmiĢ kreditlərin sayının azaldılması tələb 

olunduqda, prosedurların təkmilləĢdirilməsi məqsədilə il ərzində mütəmadi olaraq 

nəzərdən keçirilir. Kredit riski səviyyəsinin məhsul, borcalan və sənaye sahələri üzrə 

limitləri müntəzəm olaraq Rəhbərlik tərəfindən təsdiq edilir. Bir borcalan, o cümlədən 

banklar və broker Ģirkətlərinin məruz qaldığı kredit riski əlavə olaraq balans və balans-

dankənar riskləri əhatə edən ARMB-nin normativ sub-limitləri vasitəsilə, eləcə də gün 

ərzində forvard valyuta müqavilələri kimi ticarət vasitələri üzrə risk limitlərini 

ötürməklə məhdudlaĢdırılır. Qəbul edilə bilən risk səviyyəsi üzrə limitlərə faktiki 

olaraq hər gün nəzarət edilir. TəĢkilat tərəfindən aĢağıdakı sub-limitlər tətbiq edilir: 

 - Bir borcalan və birgə borcalanlar qrupuna verilən kreditin maksimum məbləgi 

kreditin verilmə tarixinə BOKT-nin kapitalının 30 faizindən cox olmamalıdır. TəĢkila-

tın kredit siyasəti kreditlərin verilməsi prosesinə cəlb olunan TəĢkilatın hər bir əmək-

daĢının vəzifə və səlahiyyətlərini tənzimləyir, eləcə də kreditlərin verilməsi limitlərini, 

kreditlərə nəzarət qaydalarını, TəĢkilatın tətbiq etdiyi reytinq sisteminin prinsiplərini 

və kreditlərin verilməsi prosedurlarını müəyyən edir. Kreditin təsdiqlənməsi proseduru 

və səlahiyyətlərin müəyyən edilməsi. Kreditin təsdiqlənməsi prosesi TəĢkilatın Kredit 

Siyasətində nəzərdə tutulan prosedurlara uyğun olaraq həyata keçirilir. Kreditin təsdiq-

lənməsi səlahiyyətləri hər bir biznes vahidi üzrə TəĢkilatın Rəhbərliyi tərəfindən təs-

diqlənmiĢ limitlər çərçivəsində müəyyən edilir. Kreditlərin təsdiqlənməsi üzrə səlahiy-

yətlər. Kreditlərin verilməsindən əvvəl TəĢkilat, potensial borcalanların ətraflı qiymət-

ləndirilməsini aparır. Bu təhlil potensial borcalanın maliyyə vəziyyətinə, bazardakı 

mövqeyinə, kreditin təminatı üçün qoyulmuĢ girovun növünə və dəyərinə, eləcə də 

kredit tarixçəsinə əsaslanır. Kreditlər üzrə monitorinq borcalan üzrə TəĢkilatın daxili 

risk reytinqini nəzərə alaraq, kreditin ümumi müddəti ərzində müntəzəm Ģəkildə 

aparılır. Bir çox hallarda planlaĢdırılmıĢ monitorinq hər rüb aparılır. Kreditin vaxtı 

keçdikdə, borcalana on gün ərzində bildiriĢ göndərilir. Borcalan krediti ödəyə bilmə-

dikdə 30 gün ərzində ikinci bildiriĢ göndərilir. Kreditlərin böyük hissəsi üzrə faiz 

ödəniĢləri hər ay aparıldığına görə, bu TəĢkilata borcalanın maliyyə vəziyyətinə dair 

əlavə məlumat əldə etmək imkanı verir. ÖdəniĢlərin vaxtı gecikdirildiyi halda, Kredit 

Komitəsi tərəfindən əlavə monitorinq keçirilir. Həmin ġöbə TəĢkilatın aktivlərinin 

təhlükəsizliyi və mümkün kredit riskləri və zərərlərin azaldılmasını təmin etmək 

məqsədilə, bütün kredit növləri üzrə monitorinq aparır və monitorinqin nəticələrinə 

dair xüsusi hesabat hazırlayaraq onu TəĢkilatın Kredit Komitəsinə təqdim edir. Fiziki 

Ģəxslərə verilmiĢ kreditlər istisna olmaqla, TəĢkilatın bütün kreditlər üçün zəmanətlər 

və müxtəlif girov növləri Ģəklində təminat alınmasını nəzərdə tutur 
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SƏMƏRƏLĠ VERGĠ YÜKÜNÜN MAHĠYYƏTĠ VƏ BEYNƏLXALQ 

TƏCRÜBƏNĠN AZƏRBAYCANDA TƏTBĠQĠ MEXANĠZMĠ 

Vergi sisteminin optimal variantinin qurulması vergilərin metodoloji və nəzəri 

məsələlərinin bir daha gözdən keçirilməsini zəruri edir. Vergilər təkcə büdcə gəlirlə-

rinin formalaĢması və artirilması üçün alət rolunu oynamamalı, eyni zamanda  ölkənin 

iqtisadi vəziyyətinin inkiĢafına güclü təkan verməlidir. 

Vergi gəlirləri iqtisadi rifahın yaxĢılaĢdırıması üsullarının təkmilləĢdirilməsinə, 

dövlətlə vergi ödəyicilərinin maraqlarının bərabərləĢməsinə, dövlət mülkiyyəti ilə 

yanaĢı  mülkiyyətin digər formalarının da inkiĢafına kömək etməlidir. 

 Aparılan  elmi tədqiqatlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, hər bir ölkənin iqtisa-

diyyatında olan inkiĢaf ölkədəki  vergi yükünün səviyyəsindən birbaĢa asılıdır. Belə ki, 

dövlətin öz məqsəd və fnksiyalarının həyata keçirilməsində lazım ola maliyə mənbə-

ləri kifayət etmədikdə, dövlətin qarĢısında müəyyən problemlər yaranır. Əsas maliyə 

mənbəyi olan vergi ödəniĢlərinin səviyyəsi elə tənzimlənməlidir ki, istər əhali, istər 

sahibkarlar istərsə də, dövlət üçün əlveriĢli Ģərait formalaĢsın. Hal-hazırda aktual mə-

sələlərdən olan verginin optimallaĢdırılması sahəsində vergi qanunvericiliyindəki boĢ-

luqların tapılması, həmin boĢluqların doldurulmasında yeni strategiyanın qurulması və 

digər ölkələrin vergi təcrübəsindən yararlanaraq beynəlxalq təcrübənin ölkəmizdə 

tətbiqinə ehtiyac duyulur. Bununla bağlı olaraq, ölkə daxilində və ölkəmizdən kənarda 

iqtisadçıların apardıqları tədqiqatlara nəzər yetirmək lazımdır. Bu sahədə aparılan 

araĢdırmalar bir o qədər qənaətbəxĢ olmadığı üçün daha geniĢ elmi-tədqiqatlara ehti-

yac duyulur. 

Vergi yükü makro səviyyədə  vergidən daxil olan gəlirlərin ümumi daxili məhsu-

lun həcminə nisbəti kimi göstərilən ümumiləĢdirilmiĢ göstəricidir. Xarici ölkələrdə 

vergi yükünün orta səviyyəsi məlum səbəblərdən dolayı 40-45% kimi qeydə alın-

mıĢdır. 

Büdcənin gəlirlərini formalaĢdırmaq məlum olduğu kimi, verginin vacib funksi-

yasıdır.  Amma yeganə funksiyası deyildir. Vergi eyni zamanda iqtisadiyyatın makro-

iqtisadi və makromaliyyə səviyyəsində tənzimləyicisidir. Daha lokanik desək, vergi 

yükü vergi verənin ödədiyi  vergi ödəniĢinin miqdarıdır. Vergi yükü ilk öncə, vergi 

verənin mənfəətinin səviyyəsindən asılıdır. 
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Əsas maliyyə aləti olan büdcə daxil olan gəlirlərin loru dildə desək, hara və necə 

xərclənməsini tənzimləyir. Büdcənin əsas məqsədi ölkədəki iqtisadi, sosial və baĢqa 

problem və məsələlərin həlli, maliyyə vəsaitinin toplanması və istifadəsini qanunauy-

ğun Ģəkildə təmin etməkdir. Büdcə ilə bağlı məsələlər dövlət hakimiyyətində olan 

orqanlar tərəfindən həyata keçirilir, eyni zamanda həmin orqanlar büdcəyə toplanan 

vəsait hesabına saxlanılır. Hər bir sahədə inkiĢafa nail olmaq, boĢluqların aradan 

qaldırılması üçün siyasəthəyata keçirilir. Büdcə siyasətinin əsas mahiyyəti pul kütləsi-

nin düzgün bölüĢdürülməsini və büdcə defisitinin aradan qaldırımasına Ģərait yarat-

maqdır. 

ÜDM-də vergilərin nə qədər paya sahib olduğunu öyrənmək üçün ölkədəki vergi 

yükünün həcminə baxmaq lazımdır. Buna əsasən vergi mexanizmləri formalaĢır. Vergi 

mexanizmləri dedikdə, fiziki və hüquqi Ģəxslərin büdcəyə nə qədər vergi ödəyəciyini 

müəyyənləĢdirən mexanizm baĢa düĢülür. Vergi mexanizmlərin yaranması və təkmil-

ləĢdirilməsində vergi qanunvericiliynə daxil olan vergi dərəcələri  əsas rola malikdir. 

Vergi yükünün həcmi  iqtisadiyyatındakı sürətli inkiĢafdan, ölkədəki makroiqtisadi 

göstəricilərdən asılı olaraq bütün ölkələr arasında bir-birindən fərqlənir. Ġqtisadi ba-

xımdan yüksək inkiĢafa malik ölkələrdə vergi yükünün həcmi də kifayət qədər çox 

olur. Həmin yüksək olan vergi yükünün böyük hissəsi istehlakçının üzərinə düĢür. 

Vergi yükü 2 göstərici ilə qiymətləndirilir: 

  1) nominal vergi yükü;  

  2) faktiki vergi yükü. 

  Nominal vergi yükü  mövcud olan qanunvericiliyə uyğun olaraq qeydə alınan 

vergi potensialı tam formada ödənildiyi halda daxil olan gəlirlərin həmin dövr ərzində 

qeydə alınan  nominal ümumi daxili məhsula nisbəti ilə müəyyən olunur. Nominal 

vergi yükü ilə faktiki vergi yükü arasında yaranan fərqlər vergidən yayinmaların dərə-

cəsini bildirir. Nominal vergi yükünün həcmi çox olduqda vergidən yayınma halları 

dabir o qədər çox olur. Ölkədə mövcud iqtisadi inkiĢafdan asılı olaraq ölkədə həyata 

keçirilən vergi siyasəti zamanı əhali gəlirlərinin yenidən bölüĢdürülməsi, iqtisadi qey-

ri-bərabərliyin azaldılması, ölkə iqtisadiyyatının istər daxili istərsə də xarici investisi-

yalar sayəsində inkiĢafına zəmin yaradılması, beynəlxalq əlaqələrin geniĢləndirilməsi, 

baĢqa dövlətlərlə münasibətlərin yaxĢılaĢdırılması və digər əsas məsələlər öz həllini 

tapır. Vergi siyasətinin istiqamətinin dəyiĢdirilməsi  birbaĢa olaraq  makro səviyyədə 

məcmu tələb və təklifə öz təsirini göstərməkdədir. Vergi siyasəti iqtisadi inkiĢafın 

stimullaĢdırılmasında effektiv rola sahibdir. 

    Ġqtisadi inkiĢaf tempinin artırılması  iqtisadiyyatın vergi yükünün səviyyəsinin 

artırılmasını zəruri edir və yaxud əksinə. 

 Beynəlxalq təcrübədə görmək olar ki, vergi ödəyicilərindən tutulan vergilər ödə-

yicinin ümumi gəlirinin 30-40 faizindən çox olarsa, iqtisadi aktivliyin həcmi aĢağı 

enir, ölkədə istər daxili istərsə də xarici investorların bu sahədə hərəkətini  dayandırır 

biznes mühiti mənfi istiqamətdə dəyiĢir, Ģəffaflıq itir. Nəzərə alsaq ki, bir çox ölkələr-

də vergi yükünün səviyyəsi yüksək dərəcədədir. Məsələn Ġsveçdə, qurulan vergi siste-

minə görə  vergi ödəyənlər öz əldə etdiyi gəlirlərinin yarıdan çoxu və daha artıq bir 

qismini dövlət büdcəsinə köçürürlər. Lakin, bu onlarda istehsalın inkiĢafına olan 

marağı azaltmır. Belə ki, digər ölkələrdə vergi ödəyənlər öz sosial problemlərini öz 
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gəlirləri hesabına həll etdikləri halda, bu ölkələrdə həmin məsələlər dövlət tərəfindən 

öz həllini tapır. Belə olduğu halda, narazılıqların qarĢısı qalınır və dövlət ilə vergi 

ödəyənlərin maraqları qarĢılıqlı olaraq öz balansını qoruyur. Ġrəli sürülən fikirlərə 

əsasən vergi yükünün səviyyəsi nə qədər minimum olarsa, ölkədə iqtisadiyyatın inki-

Ģafı bir o qədər sürətli və dinamik olar.Adətən tez-tez belə fikir irəli surulur ki, vergi 

yuku gostəricisinin səviyyəsi nə qədər aĢağıdırsa, iqtisadiyyat daha surətlə və dinamik 

inkiĢaf edir. Lakin, nəzərə almaq lazımdır ki, verginin həcmi elə tənzimlənməlidir ki, 

dövlət öz normal fəaliyyətini təmin edə bilsin. 

Vergilərin ümumi daxili məhsuun həcmində xüsusi çəkisi kimi müəyyən edilən 

vergi yükü göstəricisinin hesablanması metodologiyası lazımi qədər sadə və anlaĢılan 

olmaqla digər ölkələrdə geniĢ tətbiq olunur. Vergi yükünün hesablanmasına müxtəlif 

yanaĢmalar mövcuddur. Vergi potensialının, əhaliyə düĢən vergi yükünün səviyyə-

sinin, makroiqtisadi səviyyədə vergi yükünü və onun inkiĢaf dinamikasını müəyyən 

edən və ölkə iqtisadiyyatının əsas makro səviyyədə gostəricilər əsasında təyin olunan 

vergilərin ÜDM-də xüsusi çəkisinin hesablanması metodikaları məlumdur. Vergi yükü 

göstəricisinin bucür təyin olunmasının bəzi çatıĢmazlıqları mövcuddur. Bucür hesab-

lanma zamanı vergi ödəyicisinin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmadan, orta statistik 

vergi ödəyiciləri üzərinə düĢən vergi ağırlığının səviyyəsi təyin edilir. Bütün ölkələrdə 

fəaliyyət növlərinə görə eyni zamanda, digər əlamətlərə görə bir-birindən fərqlənən 

müəssisələr mövcuddur. Həmin fərqlər ödənilən vergi həcminə, həmin müəssisələrdə 

formalaĢan vergitutma bazasına birbaĢa təsir göstərir. Həmin müəssisələrin istehsala 

çəkilən xərclərin daxili quruluĢu, pul kütləsinin hərəkət sürəti, rentabellik, gəlirlilik 

səviyyəsi və baĢqa buna aid oluna bilər. Ümumi vergi sisteminin formalaĢması zamanı 

bütün bunları nəzərə almaq çətin prosesdir. 

Vergi həddi elə bir anlayıĢdır ki, o həm dövlət büdcəsi,  həm də vergi ödəyənlər 

üçün, ÜDM-un büdcə sistemi vasitəsi ilə yenidən bölüĢdürülən optimal xüsusi çəkisinə 

nail olunur. ġərti nöqtənin bu və ya digər istiqamətdə hərəkəti vergi odəyicilərinin ver-

gi qanunlarına tabe olmamasına, ölkədən kapital axınına, vergidən yayınma hallarının 

kütləvi hal almasına səbəb olur. Bu çatıĢmazlığın aradan qaldırılması üçün təcrubədə 

yeni yaradılmıĢ dəyər və ya əlavə dəyər göstəricilərindən istifadə edilir. 

Azərbaycan Respublikasında bununla bağlı olaraq vergiyə cəlb etmənin müasir 

konsepsiyasının elmi əsaslandırılması, vergi siyasətinin həyata keçirilməsi mexaniz-

minin və vergitutma sisteminin təkmilləĢdirilməsinin nəzəri-metodoloji əsaslarının ya-

radılması və baĢqa bir çox digər problemlər vardır. Vergi sisteminin konseptual mode-

linin və onun həyata keçirilməsi mexanizminin formalaĢdırılması; səmərəli vergi siya-

sətinin qurulması prinsiplərinin, onun taktika və strategiyasının müəyyən edilməsi; 

vergi tənzimlənməsi ilə dövlətin iqtisadi proseslərə büdcə, pul-kredit, valyuta-maliyyə 

vasitəsilə təsiri arasındakı qarĢılıqlı əlaqələrin formalarının müəyyən edilməsi  və s. bu 

problemlərdəndir. 

Ölkədə müəyyən  məsələlərin həllini tapmaması səmərəli vergi siyasətinin yara-

dılmasına mənfi təsir edə bilər və bazar iqtisadiyyatının formalaĢdırılması vasitəsi kimi 

vergilər özünün potensial imkanlarını reallaĢdıra bilməz.  

Ölkəmizdə son illərdə vergi qanunvericiliyində aparılan əsaslı dəyiĢikliklər, 

dövlətimizin yürütdüyü vergi siyasətini makroiqtisadi inkiĢafı stimullaĢdıran səmərəli 
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iqtisadi alətə çevirmiĢ, sahibkarlarla vergi xidməti əməkdaĢları arasında münasibət-

lərin qarĢılıqlı anlaĢma əsasında qurulmasına səbəb olmuĢ, habelə vergi nəzarətinin 

təkmilləĢdirilməsi vasitəsilə  vergilərin vaxtında və tam həcmdə büdcəyə alınmasının 

təmin olunması məqsədilə vergi orqanlarının inzibati  strukturunda adekvat islahatların 

həyata keçirilməsini zəruri etmiĢdir. Bütün ölkələrdə olduğu kimi, ölkəmizdə də vergi 

sistemi özünəməxsus çalarlara malikdir. Ümumiyyətlə, müxtəlif ölkələrin vergi sistemi  

müəyyən xüsusiyyətlərinə - vergilərin strukturuna, növlərinə, onların tutulma qayda-

sına, vergi dərəcələrinə, yerinə yetirdiyi fiskal funksiyanın səlahiyyət dairəsinə, vergi 

bazasına, vergi güzəĢtlərinə və s. görə bir-birindən fərqlənir. Əlbəttə ki, bu qanuna-

uyğun haldır, çünki formalaĢan hər bir vergi sistemi müxtəlif iqtisadi, siyasi və sosial 

Ģəraitə uyğunlaĢaraq həmin ölkənin vergi rejimini tənzimləyən qanunverici qüvvədir. 

Lakin beynəlxalq vergi sistemləri müəyyən prinsipial fərqlərə malik olsalar da,  onlar 

arasında oxĢar cəhətlər də mövcuddur. 

Hazırda ölkəmizdə beynəlxalq standartlara uyğun sivil vergi sistemi qurulsa da 

dünya ölkələrinin bu sahədəki təcrübələrinin təhlili və öyrənilməsi, mövcud vergi 

sistemlərinin müqayisəsi, respublikamızda aparılan islahatları, görülən iĢləri daha 

dəqiq qiymətləndirməyə əsas verir. 

Vergitutma sahəsində inkiĢaf etmiĢ dövlətlərin bir çoxu uzun tarixi yol keçmiĢ və 

hər biri demək olar ki, çevik vergi sistemi formalaĢdırmıĢdır. Bu ölkələrdən bəzilərin-

də, məsələn ABġ, Kanada, Yaponiyada və s. büdcə, 3 səviyyədə - federal, regional və 

yerli vergilər tərtib və təsdiq edilir və bu sistemə uyğun olaraq vergilər müəyyənləĢ-

dirilir. Güclü iqtisadi bazaya malik olan ABġ, həm də sivil bazar münasibətlərinə 

uyğun vergi sisteminə malikdir. ĠnkiĢaf etmiĢ Avropa ölkələrinin vergi sistemi də 

ABġ-da olduğu kimi çoxĢaxəli və müxtəlifdir. Bu ölkələrdə icbari ödəmələrin ÜDM-

da xüsusi çəkisi belədir: ABġ-da-30%, Kanadada-34%, Fransa, Avstriya, Danimarka, 

Belçika və Ġsveçdə- 40%, Almaniyada isə 38%-ə çatır. ABġ-da federal büdcə bütün 

gəlir və xərclərin təxminən 80%-ni, Ģtatların büdcəsi - 15%-ni, yerli vergilər isə 5%-ni 

təĢkil edirsə, bu göstəricilər Kanadada müvafiq olaraq, 48%, 42% və 10% təĢkil edir. 

ABġ-da federal vergilərin prioritet mövqe tutmasına baxmayaraq Ģəhər və digər 

yerli qurumların büdcəsinin formalaĢmasında yerli vergilərin payı kifayət qədər yük-

səkdir. Onlar federal və Ģtatların  büdcələrindən  ayrılan dotasiyalar və subvensiya-lar-

la bərabər, həm də yerli büdcələrin gəlirlərinin formalaĢmasında  mühüm rola malik 

olmaqla öz xərclərinin 80%-ni ödəmək qabiliyyətinə malikdir. ABġ-da müstəqil  

maliyyə bazasına malik olan 83 min yerli idarəetmə orqanı fəaliyyət göstərir. Təcrü-

bədə bələdiyyələrin vəsaiti hesabına yerli təsərrüfat fəaliyyəti növlərinin inkiĢafına 

Ģərait yaradan xüsusi istehsal yerlərinin tikintisi də həyata keçirilir. StimullaĢdırıcı 

tədbir kimi buna müəssisələrin yerli vergilərdən  birdəfəlik, və ya müvəqqəti olaraq 

azad olunmasını göstərmək olar.  

ABġ-da və bir sıra Avropa ölkələrində federal vergilər büdcəyə, yerli vergilər isə 

müvafiq olaraq yerli büdcəyə daxil olur. Almaniyada isə əsas vergi mənbələri hesabına 

iki və ya üç büdcə formalaĢır. Məsələn, fiziki Ģəxslərdən gəlir vergisi aĢağıdakı 

qaydada bölüĢdürülür: 43 faizi federal büdcəyə yönəldilir, 42 faizi müvafiq vilayətin 

sərəncamında qalır. 15 faizi isə yerli büdcələrdə saxlanılır. 

Digər Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Almaniyanın vergi sistemində daha bir 
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cəhət vardır. Burada gəlirlərin bölgüsü yalnız üfüqi deyil, eləcə də Ģaquli istiqamətdə 

tarazlaĢdırılır. Burada yüksək gəlir gətirən ərazilərin (Bavariya,  Vyurtemberq, ġimali 

Reyn-Vestfal) maliyyə vəsaitlərinin bir qismini nisbətən zəif inkiĢaf etmiĢ (Saksoniya, 

ġlezviq-QolĢteyn) bölgələrə köçürürlər. Bu üsul AFR-nın vergi sisteminin uzun müd-

dətli təkamülü və inkiĢafı nəticəsində əldə etdiyi böyük  nailiyyətidir. 

 

Ədəbiyyat siyahısı: 

 

1. A.Musayev. Vergi siyasətinin iqtisadi problemləri. Elmi əsər. Bakı, 2004. 

2. Azərbaycan Respublikasının vergi xəbərləri. 

3. F.Ə.Məmmədov, A.F.Musayev, M.M.Sadıqov, Y.A.Kəlbiyev, Z.H.Rzayev. 

Vergilər və vergitutma, dərslik, Bakı, 2010. 

4. F.Ə.Məmmədov, A.F.Musayev, M.M.Sadıqov, Z.H.Rzayev, Y.A.Kəlbiyev. 

Vergitutmanın nəzəri və metodoloji əsasları. Dərslik. Bakı, 2001. 

5. Z.ġ.PaĢayev. Dövlətin iqtisadi siyasətinin formalaĢmasında vergilərin rolu, 

ADĠU Beynəlxalq Elmi-praktiki konfrans. II kitab, 21-22 dekabr,2009.  

 

 

İbrahimova Svetlana, magistrant, 

Bakı Biznes Universiteti 

 

ELEKTRON TĠCARƏTDƏ NAĞDSIZ HESABLAġMALAR 

 

Bildiyimiz kimi dünyada internet bankçılığının inkiĢafı ilə bağlı olaraq elektron 

ödəniĢlər geniĢ yayılmıĢdır. Elektron kommersiyada ödəniĢ vasitəsi kimi ən klassik 

nümunə plastik kartlar olmuĢdur.  Buna baxmayaraq elektron ödəmələrin bir sıra baĢqa 

metodlarda vardırki, bunlara daxildir  -  Smart kartlar (smart cards), Elektron pul (E-

cash),  Elektron pul kisəsi (E-wallet), Barmaqla ödəniĢlər (Pay by finger), Səslə ödəniĢ 

(―Voice Pay‖), Bitcoin, Pay Pal. Son zamanlarda yaradılan ödəniĢ vasitələri nəyinki 

istifadəci məmnuniyyətini, həmçinin internet üzərindən digər Ģəxslərin müdaxiləsinə 

qarĢı olan təhlükəsizlik tədbirlərinində geniĢlənməsinə gətirib çıxarmıĢdır. Misal 

olaraq, Hindistanda ―Net Banking‖ sistemi istifadədədir. Bu zaman istifadəçi satıcının 

saytında plastik kartının məlumatını qeyd etmir. Aldığı məhsula görə ödəmə edəcəyi 

bankı seçir sonra isə hesablaĢmaya görə vertifikasiyanı bankın öhdəsinə buraxır.  Təh-

lükəsizliyin artırılması üçün həmçinin Smart kartların təqdimatı, PayPal, Google 

Wallet Ģirkətlərinin xidmətləridə bu istiqamətdə göstərilən təĢəbbüslərdir.  

―World pay‖in hazırladığı ―Alternativ ödəniĢlərə baxıĢ‖ hesabatında göstəril-

miĢdirki, dünyada elektron ticarətdəki bazarın dəyəri 2012-ci ildə 1,713 trilyon ABġ 

dolları olub. 2013-cü ildəki məlumata görə  B2C üzərindən elektron ticarət satıĢı 1.25 

trilyon ABġ dollarına kimi artmıĢdır. Hazırda 50%- dən çox internet istifadəçisi elek-

tron vasitələrindən istifadə etməklə bir çox məhsul əldə edir. Bu təqribən 1 milyarddan 

çox onlayn alıcıya bərabərdir. Elektron ticarətdə iĢ prinsipinə nəzər salaq: 
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Ġnternet üzərindən ticarətin inkiĢafı ilə birgə alternativ ödəmə vasitələrinin 

istifadəsidə geniĢlənmiĢdir. Buna əsas səbəb isə alternativ ödənmə sisteminin istehlak-

çıların marağına xidmət etməsiyilə yanaĢı alıĢ-veriĢ proseslərinin yerindəcə və 

təhlükəsiz həyata keçirməsinə Ģərait yaratmasıdır. Qeyd olunan  hesabata görə 2017-ci 

ildə alternativ ödəmələr onlayn əməliyyatın 60 %-ni tutub, 2012-ci ildə isə bu göstərici 

43 % tutub. Bir sıra Avropa ölkəsi (Böyük Britaniya, Ġrlandiya, Danimarka və Tür-

kiyə) ödəmə vasitəsi olaraq hələ də kartlardan istifadəyə üstünlük versələrdə, bəzilə-

rindəysə (PolĢa, Finlandiya, Almaniya və Niderland) alternativ ödəmə vasitələrindən 

istifadə üstün xarakter daĢıyır. ―Elektron pul kisələri‖ hazırda Avropa ölkələrinin bir 

çoxunda ən geniĢ yayılan ödəmə metodudur. Dünyada ―elektron pul kisələri‖ ilə 

aparılan hesablaĢmalarin həcmi 2019-cu ilə qədər 2 trilyon ABġ dollarına çatacağı 

gözlənilir, 2012-ci ildə isə bu rəqəm 295 milyard ABġ dolları idi. Smartfon və 

planĢetlərdən günü-gündən artan istifadə elektron ticarətdə sürətlə yeni tendesiyanın 

inkiĢafı üçün təkan verir. Hazırda dünya üzərində 2 milyarddan çox smartfondan 

istifadə olunur və bu hər il 44 % arta arta gedir. Bu isə mobil ödəniĢlərin geniĢ 

yayilmasina getirib çixarmiĢdir. ―Alternativ ödəniĢlərə baxıĢ‖ hesabatında göstərilibki  

mobil telefonlarla  aparılan ödəmələrin həcmi 2012-ci ildə 18 milyard ABġ dolları (e-

ticarətin 1 faizi) olmuĢdur. 2017-ci ildə bu rəqəm 117 milyard ABġ dollarına (e-

ticarətin 3 faizi) çatmıĢdır. Bütün bu məlumatlara əsasən e-ticarətdə ən çox yayılmıĢ 

ödəmə metodlarına nəzər salaq.  

ÖdəniĢ kartları. 

Hazırda dünya təcrübəsində əsasən 2 növ ödəniĢ kartından və onların müxtəlif 

növündən istifadə olunmaqdadır: 

1. Kredit kartı – Ġstifadəçiyə qabaqcadan müəyyən olunmuĢ kredit limitləri 

əsasında ödəmə əməliyyatını yerinə yetirmək imkanlarını verir. Belə növdə  kartlar 

―sonra ödə‖ modeli (―pay after‖ model) prinsipi üzərində qurulmuĢdur.  

2. Debet kart – Ġstifadəçiyə alıĢ-veriĢ həmçinin, birbaĢa ödəmə əməliyyatını 

yerinə yetirmək imkanlarını verir. Belə kartlar ―indi ödə‖ prinsipində qurulmuĢdur 

(―pay now‖ model). Plastik kartlarında ödəmə sisteminin iĢ mexanizmi aĢağıdakı 

kimidir: 
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Elektron pul kisəsi (E-wallet). 

 ―Elektron pul kisəsi (E-wallet)‖ –ödəmələri rahat yerinə yetirməyə görə istifadə 

olunan internet əsasli programdır. Dünyadakı böyük internet nəhənglərindən  ―PayPal‖ 

, ―Google Wallet‖ , ―Checkout By Amazon‖ ―Moneybooks‖u göstərə bilərik. Ġstifadəçi 

―Elektron pul kisəsindən‖ istifadə üçün ilk öncə bu sahədə fəaliyyətdə olan səhifələrin 

birindən qeydiyatdan keçməlidir. Daha sonar isə müĢtəri öz kartından istədiyi məbləğ-

də pulu öz bank hesabından bu pul kisəsinə göndərə bilər. Bu eməliyyatdan sonra isə 

istifadəçi yalnız öz Ģifrəsini yazmaqla E-wallet-ə daxil olub, istədiyi kimi rahat alıĢ 

veriĢ edə bilir. 

Telefon vasitəsilə ödəmə:  

Hazırda, ―Elektron pul kisəsi (Ewallet)‖-in ən  çox  tətbiq edilən növlərindən biri 

də  ―PayPal‖ və ―Google Wallet‖ Ģirkətləri tərəfındən təqdim olunan ―Mobil pul 

kisələri‖ dir. Bundan istifadə üçün isə sadəcə telefonunuza bəzi proqramları yükləmək 

lazımdır. Məsələn, ―Near Field Communication (NFC)‖ proqrami POS terminal ilə 

ödəmə etmək üçün telefonlara quraĢdırılır.  Qeyd olunan proqram vasitəsi ilə bir çox 

yerlerdə ödəmə etmək olur. 

  ―Mobil pul kisələri‖ ilə həyata keçən əməliyyatın ardıcıllığı aĢağıdakı kimidir:  

1. Ġlk öncə mobil telefonumuza yüklədiyimiz ―Mobil pul kisəsi‖ni aktivləĢdiririk 

və ―Near Field Communication (NFC)‖ proqramı quraĢdırılan telefonumuzu adı 

çəkilən sistemi dəstəkləyən POS terminala doğru yaxınlaĢdırırıq;  

2. AlıĢ-veriĢ edəcəyimiz plastik kartın məlumatlarını sistemdə qeyd edirik və 

yaxud əvvədən qeyd olunan  hazır kartı seçirik;  

3. Ödəmənin məbləği seçirik;  

4. Ödəməni yerinə yetirmək üçün PĠN kodunu qeyd edirik: 

5. Ödəmə həyata keçir və invoys istifadəçiyə ötürülür. Həmçinin ödəmə haqqın-

da informasiya mobil telefon nomrəsinədə göndərilir.  

Həmçinin bu yöndə fəaliyyət göstərməkdə olan Ģirkətlər ―mobil pul kisələri‖ ilə 2 

telefon araında pul transferi həyata keçirmək imkanınıda yaratmıĢlar. Ġstifadəçilər 

―Near Field  Communication (NFC)‖ proqramı quraĢdırılmıĢ telefonlarını bir-birinə 

yaxın tutaraq istənilən məbləği digər istifadəçinin elektron pul kisəsinə köçürmə 
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(transfer) edə bilmə imkanına sahibdirlər.  

Elektron mağazalar daha çox alıcı kütləsi əldə etməkdən ötrü son vaxtlarda bu 

hesablardan geniĢ Ģəkildə tətbiq etmiĢdir. Beləki, 2013-cü ilin məlumatına əsasən 

―PayPal‖ 137 milyon hesabla 203 ölkəni, ―Checkout By Amazon‖ 100 milyon hesabla 

27 ölkəni və Google Wallet 161 ölkəni əhatə etmiĢdir. ―Moneybooks‖ Ģirkəti də 

dünyanın ən nəhəng onlayn ödəmə provayderlərindən biri olub, 800.000-ə qədər 

internet mağazalarına xidmət göstərir. 41-ə yaxın pul  vahidilə əməliyyat aparmağa 

imkan göstərən bu provayder 200-dən çox ölkəni əhatə edir. AĢağıdakı modeldə 

―Moneybooks‖ onlayn ödəmə  provayderində ―elektron pul kisəsi‖nin açılması prosesi 

göstərilmiĢdir:  

 

 
 

Dünya təcrubəsi göstərirki ―elektron pul kisələri‖ vasitəsiylə yerinə yetirilən 

əməliyyatların həcmi, ümumi onlayn ödəmələr sistemində sürətlə artır. Dünyanın ən  

öndə geden və ĠEÖ ölkələrində, xüsusi ilə ABġ, Kanada, Çin, Yaponiya və Avropa 

ölkələrində hazırda ―elektron pul kisələri‖ sistemindən geniĢ istifadə olunur. ―Alter-

nativ ödəniĢlərə baxıĢ‖ hesabatına görə ABġ və Kanadada ―elektron pul kisələri‖ ilə 

aparılmıĢ əməliyyatlarn həcmi alternativ ödəniĢlər bazarında 20%, Avropada 15%, 

Latın Amerikasında 10 % , Afrika və Orta ġərqdə 5 %, Asiya-Sakit okean regionunda 

25% -dir. Qeyd etməliyik ki, Çin e-ticarət bazarında 47 % ―elektron pul kisəsi‖ 

vasitəsi ilə əməliyyat aparan ən cox paya sahib ölkədir.  Burada ―Alipay‖ 30%-lə  e- 

ticarət bazarının lideridir. Onun ardıncaysa ―Tenpay‖ 13.5%, ―PayPal‖ və baĢqa 

Ģirkətlər gəlir.  
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STRUCTURAL AND INVESTMENT POLICY OF THE STATE 

Investment policy, acting as a combination of various measures, affects various 

(majorly  subjective) elements  of the investment climate. It is updated through the 

development and implementation of an investment management strategy. [1, p. 54] 

The effectiveness of the policy of investment  is measured by the degree of    

modification  in  the investment climate in a more desirable  direction. In turn, a more 

favorable state of the investment climate influences  the investment policy towards its 

future  improvement. 

The investment climate is the environment in which the processes of investment  

take place. It is formulated  with  the influence of  complex legislative and 

regulatory, organizational, economic, socio-political and other factors that define the 

conditions for the activity of  investment  in distinct  countries and cities. [1, p. 58]  

The  policy of investment  as an activity, reflecting the creation of a system of  

prerequisites and opportunities for investment activity, equivalently  related  not only 

to government bodies  at all levels, but also entrepreneurs. The crucial  factor is the 

policy of state investment, which is an essential  part of the state. The investment 

policy of the state is a number  of targeted activities undertaken by the state to 

formulate  favorable conditions for all business entities in order to revive investment 

activities, boost the economical development, enhance  production efficiency and 

solve all sort of  problems. [2, p. 21] 

The aim  of the state investment policy is to formulate  a strategy for the social 

and economic progress  of the country. Being the most crucial  lever of affect  on 

business activities of  entities and the economy as a whole, the state‘s  investment  

policy is aimed  to boost  the amount  of  investment in the country,  wanted  the  

growing of  the economy, enhancing  production rates and volumes, increasing the 

efficiency of  production and changing  its form, accelerating scientific and 

technological development, the implementation of  development goals. The aim of 

the investment policy and the features of the current economic conditions  in the 

country determine its goals: 

- support of the development of distinct  regions and fields of the economy; 

- support the progress  of small and medium-level  businesses; 

- provide  a  development of each sector  of the economy; 

- stimulation of the progress  of export industries; 

- provide  the competitiveness of domestic products; 

In addition to the state investment policy, there are regional, sectoral and 

investment policies of business entities. They are interrelated, but the state‘s 

investment policy is considered as a major policy [2, p. 25]  

It is the state investment policy that determines  the requirements  in the sector 

of investment and creates conditions for the progress  of the  activities of  investment 

by: 

- increasing  the standards of  tax system, the system  for measuring 
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depreciation 

expenses  

- the establishment of   tax forms  for investment activity subjects; 

- protecting   investors‘ interests 
- granting situations  of utilizing  of land and  natural resources to 

- investment activity subjects 

- antitrust measures 

- increasing the level of leasing 

- revaluation of fixed assets related with  the level  of inflation 

- formulating  desirable   conditions  for attracting investment 

- scientific ,credit-financial policy, etc. 

Regional investment policy is a system of measures implemented at the regional 

level, helping  to the mobilization of investment resources and determining the ways  

of their most effective use in the interests of investors. Its aim  is to increase  the 

efficiency of the economy  and  make sure the  self-financing  progress  of the region. 

[2, p. 137] 

Regional investment policy solves the following task issues: 

- forming  of an investment  infrastructure; 

- investments  support by authorities; 

- ensuring the integration of the  investment market to the economy; 

- formulating issued  for the flow of investment to the regions; 

- formation of investment attractiveness of the regions, their; 

- investment  image; 

Sectoral investment policy - a set of  aims as: 

- selection  priority fields  of the economy, the progress of which ensures the 

sustainability  of the economic development of the country; 

- state structural and industrial policy; 

- economic and defense security of the country, as well as the acceleration 

of scientific and technological progress. [3, p. 138] 

Sectoral policy of investment  developed at the level of individual fields  of the 

economy.  Enterprise‘s investment policy is a system of measures that allow it 

to provide  a high profitable investment and a quick return rate  on investment for 

provide  the financial stability of the enterprise, high level  of progress in the long 

term period  and enhancing  the competitiveness of  production. The investment 

policy of the enterprise derived  from the strategic goals of its business plan and is 

aimed at ensuring the economic  sustainability of the enterprise. In the process of 

implementing this policy, an enterprise should make sure: high level of economic 

development by enhancing  the volume of activities, sectoral diversification of 

production;  maximization of revenue from investment activities; minimization of 

financial  risks; finding suitable  ways to the implementation of investment programs. 

The core  principles of progress  of investment  policy of  business enteties are: 

[3, p. 140] 

- majoring on the investment policy  of the strategic plans of the enterprise;  

- optimization of the form of sources of investment and financial  resources; 

- the correct  choice of  investment methods; 
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- search and evaluation of investment attractive real projects and the selection of 

the most effective ones; 

- the formation of the investment portfolio. 
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EVALUATION PROCESS OF OIL AND NON-OIL INDUSTRY OF 

AZERBAIJAN AND THEIR MARKETING COMMUNICATION 

STRATEGIES  

 

As we know, the energy sector is important to the different countries of the 

world, especially to economically developing countries and therefore has played an 

important role in the global economy context for many years. Oil prices and other 

energy resources have influenced the economies of developing countries and played an 

important role in their formation.  

Many years also during the Soviet union Azerbaijаn has been known as the ―oil 

republic‖ with its huge fuel reserves. But towards the end of the twentieth century 

production of oil hаs grаdually fallen in the country. There were lots of reasons one of 

them was bondage period also other foreign countries interest in oil and its 

exploitation. Then after gaining of independence oil factor again started to play the 

influential role in the economic development of Azerbaijan. Of сourse this sector 

expand country‘s financial potential several years. And increasing financial 

opportunities of the country as well as follow growth of foreign investment in 

Azerbаijani еconomy also helped rapid development of national economy. Consist of 

oil sector non-oil sector was stagnant situation in that time period. Nevertheless small 

part of regions has been developing gradually but actually this activity did not bring so 

far huge economic dividends for country and also entrepreneurs. And there was big 

diffеrencе between the center and other regions economic development. Therefore the 

center of Azerbaijan (Absheron where located capital city Вaku) economy shows itself 

in the fact that this city shares over 90% of the national industrial оutput and 

considerable part of foreign investments for a long time as well as in fact, about half of 

the population of the country due to its overgrowth. In contrast with this region other 

peripheral locations are not rich in oil sources and do not take benefit significantly 

from their fuel industry. Furthermore different foreign companies want to develop 

their businesses and invest activities in the capital city.  

Industry of Azerbaijan сonsists mainly of oil and gas production. Most of the 
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industrial products (94.4%) fall to the share of mining and processing industries, 

including the oil, chemical and food industries, and also metallurgy, engineering 

machinery and production of electrical equipment. In this regard, improving structure 

of manufacturing industry and developing of other areas of non-oil sector (trade and 

services, construction, communication technologies, transport and agriculture) would 

allow reduce the dependency from oil industry, and escape undesirable economic 

shocks in the next future. Thеse urgent problems were reflected in wоrks carried out in 

2000es (1. Abbasov 2010;  2. Valiyev 2004; Aras et al. 2010). 

Even we can say that growing of the oil sector is clearly reflect economy and it 

remained goose that lays golden eggs for the Azerbaijan economy.  

SОCAR is one of the largest oil companies and refineries in the world. Following 

governmental expansion plans and company‘s own marketing plan and strategies 

SОCAR is developing new major refinery projects locally to maximize its oil 

production operations. The most important focus of marketing activities of oil and gas 

marketing companies is the recognition and satisfaction of clients‘ needs and wants. 

These objectives can be attained by identifying the likely marketing mix variables and 

strategies, including relevant еnvirоnmental impacts on them.  

 Marketing communication strategies and tactics are influence different 

relationships. Therefore marketers use different strategies for oil sector and non-oil 

sector. Marketing appears simplе to describe, but very difficult to practice (3. Kotler 

and Connor, 1997). There are some оrganizational leaders in mаny firms hаve аpplied 

the marketing and marketing communication concept which may be easy or complex. 

In non-oil sector the marketing cоmmunication likе the total quality management 

concept for example, are fundamentally concerned with satisfying customers‘ needs 

and wants beneficially. But this situation totally different in oil sector. Because there 

are not a simple customers and therefore this communication strategies also concepts 

should be more stronger for getting new partners and customers. Therefore there is 

special group of customers for oil. Marketing thought, with its practice, has been 

moving quickly into the service industry (3. Kotler and Connor, 1997). Some oil 

companies do everything from exploration to marketing communication conceps but 

others specialize in one or a few activities. For example some oil perform many of 

marketing communication activities themselves (―make‖), while others rely heаvily on 

support from third parties (―buy‖). Besides oil companies therе are a second group of 

customers for oil services-oil service providers. Thеrefоre, oil and gas service 

providers should think not only of a direct approach to oil and gas companies but also 

consider an indirect approach through other oil and gas service providers, including 

key service providers. There is important trading company which is located in Gеnеva. 

This is SOCAR Trading and it was incorporated in December 2007 as the marketing 

arm of the State Oil Cоmpany of Azerbaijan Republic (SOCAR) with a mandate to 

market Azeri barrels produced from the Azeri-Chirag-Guneshli field and other 

surrounding fields in Azerbaijan. While the company continues to market the bulk of 

SOCAR crude oil export volumes from Ceyhan port in Turkey, it has also been able to 

develop significant third party volumes through both leveraging its system barrels, as 

well as its experienced traders developing new business. And all the prices regulated 

by SOCAR Trading company. Before the establishment of SOCAR Trаding, SOCAR 
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initially exported its crude through Georgia and Russia, until the much larger Baku-

Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipеlinе was complеted in 2005. The BTC allowed SOCAR 

access to the Mediterranean through Ceyhan, Turkey and allowed it to load Very 

Lаrgе Crude Carriers (VLCCs) which gave SOCAR the opportunity to deliver Azeri 

crude to a wider range of customers, in the Mediterranean area, as well as further out 

to Asia and America. Once established in 2008, SOCAR Trading took over the torch 

and has successfully marketed close to 1 billion barrels of Azeri Light crude on a 

global scale. As a trаding compаny, SOCAR Trading wаs аble to bеttеr mаnаge the 

sale of Azeri crude through increased pricing flexibility and the ability to adapt to 

changing global needs, in addition to enhanced market knowledge stemming from its 

large network of partners and counter-parties. As of now, Azeri crude is delivered 

through mainly two pipelines: the Western Route Export Pipeline (WREP) in Geоrgia 

and the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline (BTC) in Turkey 

 (4. http://www.socartrading.com/marketing/marketing-export). 

 

 
Figure 1. Share of foreign markets. 

 

Аs sееn frоm the grаphic, mаrkets with the highest share among foreign markets 

are European countries. 

Companies marketing communication strategies tries to identify distinct behavior 

in customer groups. 

Non-oil sector of Azerbaijan has been rapidly growing in recent years. However, 

as it is mentioned earlier, the increase of role of non-capital regions in this process 

seems an urgent and serious problem. Thе shаrе of nоn-oil industries in total 

secondary sector has not changed cоnsiderably in recent years. Mеаnwhile, the shаre 

of non-oil industry rеаched up to 30%.  

Mаrketing is a mоst impоrtant organic activity which assists to service 

organizations to meet their business challenges and achieve set goals and objectives (3. 

Kotler and Connor, 1997).  
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As we know there is marketing cоmmunicаtion cоncept which is cover 

advertising, personal selling and direct marketing, public relаtions, targeted customers 

and so on. Of course oil sector and non-oil sector marketing communication strategies 

differs from each others. Thus, prоmоtions and advеrtising most impоrtant in non-оil 

sеctor but this is not valid for oil sector. Because, oil products qualities cаn not change 

much mоre than non-оil prоducts. Therеfоre, non-oil products producers аlwаys try tо 

dо new products and spend money for their promotion to attract people. But for 

gaining new oil customers oil companies organize new events for presentations their 

brand for countries. Usuаlly this events organize in London and companies get 

opportunities gain new customers. This customers must be for carriage oil products in 

thеir tаnkers оr they can get permission to usе their pоrts. All these аctivities are 

rеgulated by the cоntrаcts.  

Fоr nоn-oil sеctors mаrketing communication plans and strategies used to reach 

their target market through various types of communication. It may includes 

companies message (what is to be said), their mеdium (where it is to be said), and the 

target (to whom your message is reaching). Вuilding relationships with several 

journalists or social web pages can be useful for promotion products. Sоmetimes 

people just shorten marketing cоmmunicаtion strategies to public relations which 

essentially uses online channels and software to idеntify relevаnt journаlists, pitch 

them suitаble stоries and еаrn frее mediа coverage.  

Eаrlier, pеоple understood a shоrter undеrstаnding оf marketing communication. 

Because there were no tооls in the hands of newspapers and magazines to get a buyer. 

Later on, street ads developed. In modern times, intеrnet advertising has become an 

indispensable tооl for mаrketing cоmmunications. At the sаme time, it is an obstacle 

for firms to increase cоmpetitors in the market. Recipients choose the most profitable 

thing, based on the same product used by different companies.  

Currently, agriculture and оther nоn-oil sectors are stable in Azerbaijan 

compared to prеvious years. 

Kееping in mind thаt оne of the mаin issues that the public is concerned about is 

the current increase in oil prices, we consider the fоllowing cаlculations appropriate. 

 
Figure 2. The Change of Structure of Industry of Azerbaijan (5,6). 
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The Strаtegic Rоаd Maps presented a requirement for establishing a socalled 

―golden rule‖ in 2017. Despite this requirement, this goal failed (7). 

Nevertheless, we think that, the increased inflow of oil money to the economy 

should not be an obstacle for sterilisation and fiscal consolidation policy. In case of 

failure to acknowledge these points, the steps taken for the sustainable development of 

the country‘s economy are not going to have effective results and will be open to 

external threat. 

But Azerbaijan government to realize new marketing communication strategies 

for developing this industry. A good example to this government support small 

entrepreneurs also they have preferential loans for developing agriculture and other 

industries. Along with this, are organized regular meetings with entrepreneurs and they 

discuss about their problems detailed.  

Вut аs аn оil expоrter country Azerbaijan might face the effects of a sharp fall 

in oil revenue after oil price decline in the world market. Azerbaijan is heavily 

dependent on oil and natural gas export revenues.  

For developing all industry sеctоrs govеrnment should systematically review 

their strategies and extent to which the оffering marketing and communication 

concepts satisfies customer needs. This аnаlysis shоuld invоlve аll stаff whо dеаl with 

custоmеrs and include service fееdbаck interviews with customers. Cоmpаnies also 

should look at competitors among oil and non-oil companies to identify potential 

imprоvеmеnt areas and ideas for changes to their service offering. The rоle of 

mаrketing cоmmunications is undeniable in the development of mutual relations with 

countries to ensure sustainable development. Therefore companies аlwаys try offer 

new approaches to observe market and implement strong managing system. This 

offering reviews should become part of a regular communication routine. Emplоyееs 

shоuld be encouraged to share their ideas and service feedback interviews with 

customers should be carried out. This approach will improve sеrvice management, 

custоmer relаtions аnd employee commitment. Оil and non-oil companies shоuld 

cоmmunicаte аll service оffering аdjustmеnts to the mаrket.  
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TURĠZMĠN ĠNKĠġAF ETDĠRĠLMƏSĠNDƏ PLANLAġDIRILMANIN 

ROLU VƏ ÖLKƏ ƏHƏMĠYYƏTLĠ DÖVLƏT SĠYASƏTĠNĠN TƏġKĠLĠ KĠMĠ 

DÖVLƏT PROQRAMLARININ ROLU 

                           

Turizmin planlaĢdırılması və inkiĢaf  tədbirlərinin hazırlanması bu sahənin tən-

zimlənməsinin  əsası hesab olunur. Turizm haqqında tədbirlərin görülməsi onun xaotik  

inkiĢafına maneə olmaqdan və onun dayanıqlığını artırmaq üçün aparılır. Məlumdur 

ki, turizm dövlətin büdcəsinə xeyli xeyr verir. Ancaq turizm hər Ģeyin çarəsi deyildir. 

Məsələn, yüksək kapital qoyulub avropa standartlarına uyğun istirahət zonası inĢa 

edilmiĢdir, ancaq həmin yerə dincəlməyə gələn yoxdur. Bu onu göstərirki inĢa edilən 

istirahət-kurort zonası düz qurulmamıĢdır. Deməli, tikilən mərkəz turist bazarlarından 

xeyli uzaqdadır,istirahətin o növü turistlərin diqqətini çəkmir və ya istirahətin qiyməti 

turistlərə maddi cəhətdən uyğun gəlmir. Digər tərəfdən bunla əlaqəli ola bilərki, rek-

lam iĢi duzgün yerinə yetirilməmiĢdir. Azərbaycan respublikasında Turizmin Ġnki-

Ģafına dair  Dövlət Proqramı çərçivəsində müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. 

 I.Normativ hüquq sahəsi 

 1. Turizmlə bağlı müəyyən normativ-hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması. 

 2. ‖Ölkə turizminin inkiĢaf tədbirləri haqqında ―Nazirlər Kabinetinin qərarının 

layihəsinin hazırlanması. DĠN, XĠN, MTN, Dövlət Gömrük Komitəsi.  

 3. Turizm resurslarının qiymətləndirilməsi və təsdiq olunmasının normativ baza-

sının yaradılması.  

II. Turizmin fəaliyyətinin həyata keçirilməsi və turizmin inkiĢafının hər tərəfli 

idarə olunması. 

1.Turizm xidmətlərinin standartlaĢdırılmasına dair kompleks tədbirlərin görül-

məsi. GĠT Nazirliyi. 

2. Beynəlmiləl turist sərgilərinin və turizmə  kapital layihələri haqqında olan 

beynəlxalq konfranslarda iĢtirak etmək, tək milli stendin yaradılması, beynəlxalq 

əlaqələr. Sənaye palatası (cəlb edilməklə) XĠN. 

 3. Turizmlə bağlı problemlərin  ölkə və beynəlxalq elmi-praktika konfransların 

keçirilməsi.  

III Marketinq tədbirləri. 

1. Azərbaycanın maraqlı guĢələri  və istifadə olunan turist marĢrutları haqqında 

ĠNTERNET vasitəsilə turistlərə informasiya verilməsi. GĠT Nazirliyi, Rabitə Nazirliyi. 

 2. Turizmin yeni növlərinin inkiĢaf etdirilməsi .GĠT Nazirliyi, MEA. 

Ölkəmizdə turizmin inkiĢafının əsas istiqamətləri. 

Ölkədə turizmin irəli getməsi üçün bunlar nəzərdə tutulur: 

https://azertag.az/store/files/untitled%20folder/_STRATEJI%20YOL%20XERITESI_.pdf
https://azertag.az/store/files/untitled%20folder/_STRATEJI%20YOL%20XERITESI_.pdf
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- turist rekreasiya ehtiyyatlarının tapılması  və onların artırılması; 

- otellərin və digər turizm infrastrukturlarının  inĢasının miqyasının çoxalması, 

turizm yol xətlərinin geniĢləndirilməsi; 

- milli sənətkarlıq məhsullarının satıĢının geniĢləndirilməsi. 

 Gözlənilən nəticə: 

- fəaliyyət göstərən turizm obyektlərini yüksək standartlara uyğun qurmaq; 

- ölkə daxili və xarici bazarda rəqabətə davamlı turizm infrastrukturu yaratmaq; 

- ölkə daxilində kurort yerlərinin və turizm nəqliyyatlarının aĢkar olunmasına 

diqqət  yetirmək; 

- turizm xidməti üzrə mütərəqqi üsulların və standartların hazırlanmasına və 

tədbiq edilməsinə nail olmaq: 

- turizm ehtiyyatlarının qorunmasını təmin etmək və bu ehtiyyatlardan istifadənin 

səmərəliliyini artırmaq və s. 

Turist planlaĢdırması əhatəli olmalı, turizmin bütün tərkib hissələrinin, o cüm-

lədən torpaqdan istifadənin ümumi planlarını nəzərə almalıdır. Onun əsasım cəmiy-

yətin maraqları təĢkil etməlidir, yəni planlaĢdırma və inkiĢaf məsələləri üzrə qərarların 

qəbul edilmə prosesində yerli sakinlərin maksimal iĢtirakı təmin edilməlidir. PlanlaĢ-

dırma prosesində yerli Ģəraitin planlaĢdırılması ilə bağlı müəyyən dəyiĢikliklərin 

olması mümkündür. Adətən, planlaĢdırma prosesi aĢağıdakı mərhələlər üzrə həyata 

keçirilir.  

1. Tədqiqatın hazırlanması. 

 PlanlaĢdırma və nəzarət əsasında turizmin inkiĢafı barədə hakimiyyətin qərarları; 

habelə planlaĢdırmanın bütün aspektləri üzrə xüsusi tədqiqatın hazırlanması üçün 

―daxiletmə həddinin‖ (DH) müəyyən olunması. PlanlaĢdırmaya aid olan bütün amillə-

rin obyektiv surətdə nəzərə alınması üçün xüsusi qrup toplanır ki, adətən bu qrup çox 

cəhətli xarakter daĢıyır və ora yerlərdə planlaĢdırma, marketinq, iqtisadi-maliyyə ana-

lizi, ətraf mühit, sosiologiya və infrastrukturun planlaĢdırılması sahələri üzrə mütə-

xəssislər cəlb edilirlər. 

 2. Məqsədlərin müəyyən olunması.  

Turizmin inkiĢafı məsələsinə aid edilən məqsədlər əvvəlcə ilkin formada təyin 

edilir, sonra isə planlaĢdırma prosesi gediĢində alınan əks-əlaqə əsasında dəqiqləĢ-

dirilir. Məqsədlər iqtisadi, ekoloji və sosial məsələlərlə tarazlaĢdırılmalıdır. Turizmin 

inkiĢaf məqsədləri üzrə qərarlar yerli sakinlər və onların lideri, habelə hakimiyyət 

dairələri ilə sıx əlaqə Ģəraitində qəbul edilməlidir.  

3. Vəziyyətin öyrənilməsi.  

VerilmiĢ məntəqədə turizmə aidiyyəti olan bir çox məsələlər öyrənilməlidir: 

 - Turist gəlirlərinin mövcud tendensiyaları və potensial turist bazarları; 

 - Mövcud turist obyektləri və xidmətləri; 

 - Məntəqəyə yol tapma və yerli infrastruktur; 

 - Torpaqdan ümumi istifadə;        

 Turizm sahəsindəki digər tendensiyalar:  

- Təbii və mədəni mühitin xarakteristikası; 

- Mövcud dövlət siyasəti və inkiĢaf planları; 

- Kapital qoyuluĢu üçün yerli imkanların mövcudluğu. 

Böyük və kiçik Ģəhərlərdə turizm sosial və iqtisadi fəaliyyətin əsas növü ola 



711 
 

bilər. Belə Ģəhərlər adətən, turist bölgələrinə yaxud milli park kimi böyük görməli 

yerlərə gedən yolun üstündə ilkin giriĢ toplaĢma məntəqəsi rolunu oynayır. Bundan 

əlavə, bir çox Ģəhərlərin özündə görməli yerlər muzeylər, parklar, teatrlar, tarixi 

abidələr və maraqlı memarlıq tikililəri (ənənəvi və müasir), çoxlu mağaza və resto-

ranlar, əyləncələr və turistləri cəlb edən digər obyektlər vardır. Böyük və kiçik Ģəhər-

lərdə turizmin inkiĢafı ilə bağlı özünəməxsus problemlər də meydana çıxa bilər. Bu 

problemlərin səbəbi mehmanxana,inzibati yer və s. tikmək üçün yaxĢı sahələr almaqla 

rəqabət, nəqliyyat Ģəbəkəsinin,bəzən isa birinci dərəcəli turist görməli yerlərinin mütə-

madi olaraq həddən artıq yüklənməsidir. 

Ġmkan daxilində turizm inkiĢafının Ģəhər və yerli planı baĢ planın və yaxud 

Ģəhərin mərkəzi rayonunun dirçəldilməsi planının tərkib hissəsi kimi hazırlanmalıdır. 

Məsələyə bu cür yanaĢma tərzi turizmin Ģəhər həyatına harmonik inteqrasiyasını təmin 

edər və Ģəhər xaricindəki torpaq sahələrindən istifadə uğrunda gedən rəqabətlə bağlı 

problemləri azaldıb sıfıra endirə bilər. Lakin yenə də turizm inkiĢafının Ģəhər və yerli 

planları bu Ģərtlə ayrı-ayrılıqda hazırlana bilər ki, ümumi inkiĢaf tendensiyası ilə 

onların rabitəsi diqqətlə əlaqələndirilsin. PlanlaĢdırma prosesinin əsas mərhələlərində 

yerli sakinlərin iĢtirakı da böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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AZAD TĠCARƏT ZONALARININ FƏALĠYYƏTĠ VƏ ÖLKƏ ĠQTĠSADĠYYATI 

ÜÇÜN ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

Azad iqtisadi zona ölkənin hər hansı bir hissəsidir ki, bu zonalarda məhsullar 

milli gömrük nəzarəti xaricindədir və buna görə də mallar gömrük nəzarətindən 

keçirilmir və vergi ödəməyə cəlb edilmirlər. Azad iqtisadi zona ərazisindəki subyektlər 

xüsusi qanunvericilik üzrə fəaliyyət göstərirlər. Bu fəaliyyət gömrük tənzimlənməsi, 

vergi ödəmə, lisenziyalaĢdırma, viza rəsmiləĢdirilməsi, bank fəaliyyəti, imtiyazların 

verilməsi və s. kimi əmliyyatları özündə cəmləĢdirir. Azad iqtisadi zonaların bir çox 

üstün xüsusiyyətləri vardır. Bunlara güzəĢtlərin tətbiqi, o cümlədən, xarici ticarətdə 

güzəĢtlər, fiskal güzəĢtlər – müəyyən fəaliyyətlər üzrə vergi güzəĢtlərinin tətbiqi, vergi 

dərəcələrinin səviyyəsinin endirilməsi, vergilərdən azadolmalar, maliyyə güzəĢtləri 

çərçivəsində müxtəlif subsidiyaların verilməsi, aĢağı qiymətlə kommunal xidmətlərin 

verilməsi, torpaq sahələrində istifadə üçün aĢağı icarə haqqı, müəssisələrin qeydiy-

yatdan keçirilməsi, xarici vətəndaĢların ölkəyə giriĢi və çıxıĢı prosedurlarının sadələĢ-

dirilməsini nəzərdə tutan inzibati güzəĢtlər edilməsi kimi bir sıra xüsusiyyətlər aiddir. 

Azad iqtisadi zonaların yaradılması prosesində bir sıra əsas cəhətlər nəzərə alın-
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malıdır. Bunlara fəaliyyətlərin təĢkilati formaları, ölkə əzarisində istehsal qüvvələrinin 

yerləĢdirilməsi üsulları, fəaliyyət zamanı yaradılacaq əlavə dəyərin istehsal bölgüsü 

imkanları, bu zonaların sərhədlərində yerləĢən digər təsərrüfat sahələrinə, ticarət 

fəaliyyətlərinə geniĢlənmə imkanları yaratması daxildir. Bu zonaların yaradılmasında 

bir çox  məqsədlər vardır ki,bu məqsədlər onları yaradan dövlətlərin sosial, iqtisadi 

inkiĢaf səviyyəsindən, onların strateji, iqtisadi inkiĢaf planları və iqtisadi hədəflərindən  

asılıdır. Azad iqtisadi zonaların yaradılmasında ən geniĢ yayılmıĢ məqsədlərə milli 

bazarın dünya təsərrüfatı və ticarətinə daha dərin nüfuz etdirilməsi, yüksək dərəcəli 

istehsalın inkiĢafı ilə milli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi, ixrac məhsullarının 

istehsalının artırılması, ölkə büdcəsinə valyuta daxilolmalarının artırılması daxildir.  

Dünyada azad iqtisadi zonaların fəaliyyəti ilə bağlı təcrübə göstərir ki, inkiĢaf 

səviyyəsinə və iqtisadi hədəflərinə görə müxtəlif olan ölkələrdə fərqli formalar tətbiq 

edilməkdədir. Qərbi Avropa Dövlətləri, ABġ, Yaponiya kimi yüksək inkiĢafa sahib  

dövlətlərdə dəniz portlarında fəaliyyətdə olan rüsumsuz ticarət zonaları, azad hava 

limanları, maliyyə mərkəzləri, offĢor və s. kimi zonalar xarakterikdir. Eyni zamanda 

Asiya-Sakit Okean və Latın Amerikası regionlarında yerləĢən keçid iqtisadiyyata 

malik və inkiĢafda olan dövlətlərdə daha çox ixrac-istehsal zonaları intensiv fəaliyyət 

göstərir. Ən bariz nümunəsi Çinin xüsusi iqtisadi rayonları və xüsusi sahilyanı Ģəhər-

ləri Asiya tipli azad iqtisadi zonalar daha çox fərqləndirilir. 

Ümumilikdə azad iqtisadi zonaların dünya üzərində ən geniĢ yayılmıĢ növü azad 

ticarət zonalarıdır. Ġlkin yaradılmıĢ azad ticarət zonaları XIX əsrdə Almaniyanın 

Hamburq və Bremen Ģəhərlərində yaradılmıĢdır ki, bu təcrübədən bir çox bu kimi 

layihələrin həyata keçirilməsində istifadə edilmiĢdir. Azad Ticarət Zonaları ABġ-da 

daha geniĢ yayılmıĢdır. ABġ-da bu zonaların yaradılması prezident Ruzveltin "Yeni 

Kurs" adlı siyasətinə əsaslanır. Bu siyasətə əsasən 1934-cü ildə Konqress tərəfindən 

qəbul edilmiĢ "Azad Ticarət Zonaları haqqında Akt" adlı qanun ticarətin stimullaĢ-

dırılması, ticarət əməliyyatlarının intensivləĢdirilməsi, ticarət xərclərinin kiçildilməsi 

məsələlərini tənzimləyirdi. Bu qanun layihəsinə əsasən, hər bir sərhəd limanında bir və 

ya bir neçə azad xarici ticarət zonası yaradıla bilər. Artıq 1994-cü ildə ABġ-da 500 

azad ticarət zonasının fəaliyyət göstərdiyiqeydə alınmıĢdır. Bu zonaların ən sadə 

forması kimi beynəlxalq hava limanlarında fəaliyyət göstərən "duty free shop"- rüsum-

suz mağazaları misal göstərmək olar.  

Ölkəmizdə azad iqtisadi zonaların yaradılma prosesinə uzun müddət əvvəl 

baĢlanılıb. Bakı Ģəhəri Ələt qəsəbəsində yaradılmaqda olan azad ticarət zonası tipli 

xüsusi iqtisadi zona yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının ərazisindədir və bu 

zonanın yaradılması prosesində görüləcək tədbirlər haqqında sərəncam artıq mövcud-

dur. Sərəncamın əsas predmeti Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, iqtisadiyyatın intensiv inkiĢafı və rəqabət qa-

biliyyəti və davamlılığının artırılması, Azərbaycan Respublikasının logistika və nəq-

liyyat qovĢağı kimi mövqeyinin gücləndirilməsi, nəqliyyatda dəhliz rolunun möhkəm-

ləndirilməsi və çoxĢaxəli nəqliyyat infrastrukturunun yaradılmasıdır. Azad iqtisadi 

zonaların yaradılmasının ölkəmiz üçün çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Bildiyimiz kimi 

dövlətimizin baĢlıca sosial-iqtisadi siyasətlərindən biri də ölkə əhalisinin məĢqulluğu-

nun tam təmin edilməsidir. Yaradılmaqda olan bu zonalar təsərrüfat və ticarət fəaliy-

yətinə xarici və milli investisiyaların cəlb edilməsi,yeni iĢ yerlərinin açılması baxımın-
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dan çox vacibdir. Ġqtisadi zonalar daha çox nəqliyyat, logistika infrastrukturunun  

formalaĢmasına xidmət etdiyi üçün investisiyaların cəlb olunması baĢlıca hədəflərdən 

biri olaraq nəzərdə tutulub. Bundan əlavə bu iqtisadi zonanın yaradılması Azərbay-

canın tranzit ölkə olaraq öz imkanlarını geniĢləndirməsində və ölkə ərazisinə daha çox 

yükdaĢımalara nail olunmasında mühüm rol oynayacaq. Bakı Ģəhərinin dəniz sahili 

ərazisi, Azərbaycanın tranzit ölkə kimi tam əlveriĢli coğrafi mövqeyi və sahib olduğu 

bir çox üstünlüklər bu hədəfə nail olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Daha bir vacib məqamlardan biri də budur ki, son dövrlər Avropa-Asiya arası 

məhsullara tələb daha da artmağa doğru gedir. Azərbaycan ərazisində malların Avro-

padan və Türkiyədən Asiyaya aparılmasına olan marağın artması və geniĢ ticarət döv-

riyyələri sayəsində yeni iqtisadi zonanın yaradılması ölkəmizin imkanlarını daha da 

geniĢləndirəcək. Yeni iqtisadi zona, eyni zamanda dövlət gəlirlərinin və büdcəyə daxil 

olan vəsaitin artmasına da səbəb olacaq. 

Yaradılmaqda olan Ələt iqtisadi zonasının dəniz sahilinə və dəmir yolu xəttlərinə 

parallel yerləĢməsi də sözü gedən iqtisadi zonanın ən üstün cəhətlərindəndir. Bu zona-

nın Xəzər dənizi sahilində yerləməsi sahib olduğu iri limanla dəniz hövzəsində  gedən 

ticarət dövriyyəsində birbaĢa iĢtirak etməsinə böyük imkan yaradır. Bu eyni zamanda 

məhsul ixracının köklü surətdə artmasına səbəb olacaq. Dəmiryolu xəttləri ilə paralel 

yerləĢməsi isə yükdaĢımalar üçün daha rahat imkanlar yaradacaq və ən əsası daĢınma  

xərclərinin azalmasına, biznes xərcələrinə qənaət edilməsinə imkan yaradacaq və 

Azərbaycanın ĢaxələndirilmiĢ nəqliyyat-logistika imkanları ölkədən ixracın artması 

üçün zəmin olacaq, bütövlükdə isə biznes xərclərinə qənaət edilməsinə gətirib çıxara-

caqdır. 

ModernləĢdirilmiĢ, təkmilləĢdirilmiĢ, ĢaxələndirilmiĢ  nəqliyyat sistemi ölkəmi-

zin bütün bölgələrinin daha çox inkiĢafına Ģərait yaratmaqla, regionlarda biznesin 

inkiĢafı üçün əlavə üstünlüklərin və daha çox əlveriĢli biznes muhitlərinin formalaĢ-

masına təkan verəcək. Bəzi idxal məhsullarında da xərclərin azalması bir sıra bazarla-

rın fəaliyyətinin artmasına və bazar qiymətlərinin münasib olmasına Ģərait yaradacaq. 

Azad iqtisadi zonalar eyni zamanda ölkə ərazisində istehsal olunan məhsulların daxili 

bazara çıxarılmasına da geniĢ imkanlar yaradacaq ki, bu da öz növbəsində ölkəmizin 

ixrac məhsullarından asılılığı baxımından çox vacib məsələdir. 

Ümumilikdə azad iqtisadi zona isə hər bir ölkədə olduğu kimi Azərbaycan 

iqtisadiyyatının da davamlı inkiĢafında böyük əhəmiyyətə malikdir.Azad iqtisadi zona 

birbaĢa inkiĢafa səbəb olacaq. Nəzərə alsaq ki, azad iqtisadi zonalarda əsas məsələ 

güzəĢtlərin tətbiq olunmasıdır, bu səbəbdən də iqtisadi zonaların yaradılması üçün 

xüsusi potensiala ehtiyac yoxdur.Azad iqtisadi zonaların yaradılması Azərbaycan 

iqtisadiyatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmizdə yaradılacaq azad iqtisadi 

zona sadalanan bir çox sahə və fəaliyyətlər üzrə ölkəmizin əsasən də iqtisadi və strateji 

potensialını daha da yüksəldəcək və daha da inkiĢafına təkan verəcək. 
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MĠLLĠ ĠQTĠSADĠYYATIN DAVAMLI ĠNKĠġAFININ TƏMĠN EDĠLMƏSĠNDƏ 

LĠZĠNQ ĠQTĠSADĠ MEXANĠZMĠNĠN ROLU 

 

Lizinq münasibətləri  dünya ölkələrində əsaslı Ģəkildə inkiĢaf etsə də bu münasi-

bətlər Azərbaycan Respublikasında hələ formalaĢma mərhələsindədir. Yeni maliyyə 

aləti olan lizinq münasibətləri iqtisadi münasibətlərə öz tövhəsini müsbət yöndə 

göstərmiĢdir. Ölkəmizdə də bu münasibətlərin inkiĢafı bir neçə mərhələdən keçmiĢdir. 

Günümüzdə artıq Azərbaycanda 30 dan artıq lizinq Ģirkəti fəaliyyət göstərir. Müqayisə 

üçün qeyd etmək olar ki, bu say 2003-cü ildə respublikada 3-ə bərabər idi. Respub-

likada fəaliyyət göstərən lizinq Ģirkətləri arasında ―Aqrolizinq‖ ASC öz əsaslı inkiĢaf 

xüsusiyyətləri ilə digər Ģirkətlərdən fərqlənməkdədir. 

Yük və sərniĢin avtonəqliyyatının lizinq əməliyyatları, tikinti materialları hazırla-

yan avadanlıq və texnika, tibbi avadanlıq üzrə lizinq əməliyyatları tədricən məĢhur-

laĢır. Aparıcı lizinq Ģirkətlərinin təsisçiləri bir qayda olaraq, milli banklar və kom-

mersiya strukturları, o cümlədən, xarici Ģirkətlər olurlar. Milli lizinq Ģirkətlərinin 

maraqlarını Azərbaycanın Lizinq ġirkətləri Assosiasiyası (ALġA) təmsil edir. Azər-

baycanın Lizinq ġirkətləri Assosiasiyası lizinq sektorlarının maliyyə profilli Ģirkətlər 

və dövlətlərlə tədricən geniĢlənən əlaqələrinin nümayəndəsi (calayıcı üzvü) kimi  çıxıĢ 

edir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda lizinqin inkiĢafına dair xüsusi Ģərait yaradılmıĢdır, 

lakin kreditləĢdirmənin bu növü çox geniĢ yayılmamıĢdır və ölkənin digər maliyyə 

elementlərindən geri qalırdı. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (Rusiya Federasiyası, Uk-

rayna, Belarus, Özbəkistan, Qazaxıstan və s.) və  Baltik yanı ölkələrin bir neçəsində 

lizinq əməliyyatları effektiv Ģəkildə həyata keçirilir, inkiĢaf etmiĢ dövlətlərdə isə lizinq 

əməliyyatlarına investisiyaların 1/3 hissəsi düĢür.  

Qeydiyyata alınan bütün lizinq Ģirkətlərindən ancaq yarım hissəsi rəsmi Ģəkildə 

fəaliyyət göstərir. Həmin Ģirkətlər bankların himayədarlığı altında yaradılıb və öz 

fəaliyyətinə müvafiq olan maliyyə resurslarının əldə edilməsi sxeminə malikdir. Məhz 

buna görə onlar öz fəaliyyət sistemi tərəfindən təqdim edilən xidmətləri müĢtərilərə 

münasib olan qiymətlə təklif edir. 

Lizinqin payı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Daxili Məhsulunda 0.55%, 

əsas kapitala olan investisiyalarda təxminən 1.9% təĢkil edir. Bu göstəricilər müasir 

statistikaya görə kifayət qədər cüzi sayılır. Bu, bizim fikrimizə görə, lizinq əməliyyat-

larının müsbət cəhətlərinin səhv tərzdə qiymətləndirilməsinin və mühüm investisiya 

aləti kimi nəzərə alınmamasının ucbatından baĢ verdi. Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadiyyat sistemində, xüsusilə də bank sektorunda cərəyan edən namülayim hadi-

http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=beynelxalq&news=28
http://customs.gov.az/
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sələr və  xoĢagəlməz tendensiyalar (uzunmüddətli  istiqrazların əldə edilməsinə dair 

qoyulan məhdudiyyətlər, bank kreditlərinin bahalaĢması, milli valyutanın devalvasi-

yası, maliyyə sabitliyinin büdrəməsi və lizinq alan Ģəxslərin pul ödəmə qabiliyyət-

lərinin zəifləməsi və s.) lizinq bazarına mənfi Ģəkildə təsir göstərir. Bununla eyni 

zamanda, Azərbaycanın Lizinq ġirkətləri Assosiasiyasının həyata keçirdiyi tədqiqat 

iĢləyi göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının lizinq bazarının maliyyə potensialı 2 

milyard manat civarında hesablanır.  

Milli lizinq Ģirkətlərinin Ottava Konvensiyasına qoĢulması lizinqin inkiĢafı 

barədə planlaĢdırılmıĢ bir çox tədbirlərin reallaĢmasına dair xüsusi mühit yaradır. Milli 

lizinq  Ģirkətlərinin Ottava Konvensiyasına qoĢulması xarici investorlara Azərbaycan 

Respublikasında bağlanan lizinq razılaĢmalarının  uğurlu Ģəkildə həyata keçirilməsinə 

dair  zəmanət verəcək.  

2006-cı ilin 1 yanvarınadək qüvvədə olmuĢ ―Lizinq sisteminə sürətləndirilmiĢ 

amortizasiyanın tətbiq etmə preferensiyaları‖ adlı qanunun  yenidən qüvvəyə minməsi 

diqqəti cəlbedən suallardan biridir. Zaman göstərdi ki, onların ləğvi  ölkənin iqtisadi 

sistemində fəaliyyət göstərən Ģirkətlərin, xüsusilə də qeyri-neft sektoruna aid olan Ģir-

kətlərin avadanlıq toplusunun və texniki ―parkın‖ təkmilləĢməsinə mənfi cəhətdə təsir 

edir.  

Bununla əlaqədar olaraq, amortizasiyanın əsas normasından 3-dən yuxarı olma-

yan xüsusi sürətlənmə əmsalını lizinq razılaĢmalarının iĢtirakçıları tərəfindən tətbiq 

etmə imkanına malik olmaları Azərbaycan Respublikasınnın Mülk Məcəlləsində qeyd 

etmək məsləhətə uyğun sayılır. Bu tədbir lizinq avadanlığına olan tələbatın stimullaĢ-

dırılmasına gətirib çıxardacaq.  

Milli Ģirkətlərin xarici avadanlığa dair formalaĢmıĢ yüksək tələbatını nəzərə 

alaraq, beynəlxalq lizinqin inkiĢafı üçün cari gömrük məcəlləsi gərək təkmilləĢmə 

proseslərinə məruz qalsın. Burada söhbət müvəqqəti vizadan gedir. Müvəqqəti viza 

məhsulları müvəqqəti olaraq tam və qismən gömrük vergisinin və sair vergilərin 

ödənilməsindən azad edir. Nəzərdə tutulan rejim gömrük ödəniĢlərinin ümumi məblə-

ğinin 3 faizini hər ay ödənilməsini nəzərdə tutur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bu növ praktika lizinq əldə edən insanlar üçün ümumi 

məbləğin avadanlığın idxalı zamanı tamamilə ödənilməsindən daha sərfəlidir. Bununla 

eyni zamanda əsas əĢyaların - vasitələrinin müvəqqəti  idxalının müddəti aktual olaraq 

qalır. Məlumdur ki, bəzi məhsullar üçün bu müddət 3 ilə bərabər ola bilər. Bu müddət 

bitəndən sonra məhsullar azad istifadəyə verilə bilər. Bununla eyni zamanda bir 

məqama xüsusi Ģəkildə fikir vermək lazımdır. Lizinq Ģirkətləri indiyə kimi banklarda 

və qeyri-bank təĢkilatlarından fərqli olaraq Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 

nəzdində fəaliyyət göstərən Mərkəzi Kredit Reestrinə qoĢulu deyil. Azərbaycan Res-

publikasının qaninvericiliyinə görə fərdi kreditlər bürosu ancaq bu növ Ģirkətlərlə 

fəaliyyət göstərə bilər.  
Bu sözsüz ki, məsuliyyətsiz lizinq əldə edən insanların maliyyə vəsaitlərinin 

vaxtı-vaxtında qaytarılmamasi ilə sıx bağlı olan risk imkanlarını aradan qaldırmır.  
Məhz buna görə lizinq Ģirkətləri  Mərkəzi Kredit Reestrinə qoĢulmağı öz maraqlarının 
bir hissəsi kimi qəbul edirlər. YaranmıĢ vəziyyəti, yəni Respublikanın bank sektorunda  
problemli kreditlərin artmasını nəzərə alaraq, bizdə belə bir fikir formalaĢıb ki, bu cür 
inteqrasiya (qoĢulma) kifayət qədər maraqlı bir hadisədir. Azərbaycan Respublikasının 
lizinq Ģirkətlərinin sayı artdıqca onların ixtisaslaĢması tədricən aktual və hamı tərəfin-
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dən müzakirə olunan mövzuya çevriləcək. Həmin tendensiya həmçinin Avropa ölkələ-
rində də müĢahidə edilir: orada  bu sahə artıq sürətlə inkiĢaf edir. Azərbaycan Respub-
likasının hakimiyyəti tərəfindən qəbul edilən ―Ölkənin qeyri-neft sektorunun inkiĢafı‖ 
adlı proqramı və  layihələr toplusunu nəzərə alaraq,  bu tematikaya dair suallar tədri-
cən artmaqda olacaq. 

Azərbaycan Respublikasında gündəmdə olan məsələlərdən biri qeyri – neft sek-
torunun inkiĢaf etdirilməsidir. Azərbaycan Respublikasında regional yenilikçi ərazilə-
rin, xüsusilə texno və aqroparkların salınması bu qəbilədən olan tədbirlərdəndir. 
Bununla əlaqədar olaraq, lizinq əməliyyatlarının qarĢısında böyük imkanlar açılır. 
Həmin yüksəktexnoloji istehsal strukturların  ―rezidentlərinin‖  əsas vəsaitləri  lizinq 
təsiri altında formalaĢaraq tədricən inkiĢafa doğru addımlayacaq. Bundan savayı, 
lizinq əməliyyatlarının köməyilə daxili və xarici bazarların tələbat və təkliflərin həyata 
keçirilməsi artıq mümkün olan hala dönəcək.  

Bizim fikrimizcə, məhz buna görə texno və aqroparkların hazırlanmaqda olan 
inkiĢaf proqramlarında lizinq biznesinin bütün aspektlərini, yəni formalaĢma və fəaliy-
yət göstərmə suallarını hərtərəfli Ģəkildə nəzərdən keçirmək lazımdır. 

Lizinq fəaliyyətinin Respublikanın iqtisadi sistemini  inkiĢaf etdirmək məqsədilə 
effektiv Ģəkildə tətbiq edilməsinə lizinq bazarının tənzimləyici mexanizmləri mane-
çilik törədirlər. Bu faktiki olaraq o deməkdir ki, hal-hazırda Azərbaycan Respubli-
kasında  lizinq Ģirkətlərinin fəaliyyəti üzərində heç bir idarəçilik və ya hərtərəfli tən-
zimləmə iĢləri həyata keçirilmir. Bununla belə, xarici təcrübə göstərir ki, iqtisadi mü-
nasibətlər düzgün Ģəkildə idarə və tənzim edilən zaman, lizinq əməliyyatlarının  yeni-
likçi proseslərinə sərgilədiyi  fayda çox nüfuzlu tendensiyalara malik olur. 

Yuxarıda qeyd edilən təcrübəyə müvafiq olaraq, lizinq bazarının tənzim və idarə-
etmə mexanizmlərinin fəaliyyəti ilkin növbədə aĢağıda göstərilən aspektlərə doğru 
yönəldilib: 

- Adıçəkilən maliyyə alətinin istifadə sahəsinin geniĢlənməsi; 
- Lizinq əməliyyatlarının tətbiq edilməsinin beynəlxalq tənzim və idarə etmə 

praktikasının daxili sistemə inteqrasiyası; 
- Lizinq portfelinin diversifikasiyası; 
- Milli Ģirkətlərin uzunmüddətli maliyyələĢdirmə proqramlarının əldə etmə ehti-

mallarının artması; 
- Daxili bazarlarda Azərbaycan Respublikasının sahibkarlar cəmiyyətinin 

tərəfindən istehsal edilən məhsulların dünya bazarlarında addımla  irəliləməsi; 
- Lizinq əməliyyatlarında iĢtirak edən üzvlərin risk altına düĢmə ehtimalının azal-

ması  və ya ümumiyyətlə ləğv edilməsi; 
- Lizinq  Ģirkətlərinin üçün xüsusi reyestrin tərtib edilməsi.  
Fikirimizcə, vahid tənzimləyicinin Azərbaycanın Lizinq ġirkətləri Assosiasiyası 

ilə fəaliyyət sisteminin və əməkdaĢlıq əlaqələrinin mülayimləĢməsi məqsədəuyğun 
sayılır. Lizinq sənayəsinin gələcək inkiĢafı doğru statistik məlumat bazasının olmasını 
nəzərdə tutur. Hal-hazırda bu növ statistik iqtisadi məlumat bazasının olmaması nəzər-
də tutulan sahəsədə baĢ verən proseslərin analiz edilməsinə və eyni zamanda inkiĢafa 
doğru irəliləməsinə ciddi maneəçilik törədir. Biz  lizinq sahəsində peĢəkar iĢçi perso-
nalının Ali Təhsil Ocaqlarında  təhsil alma və təlimatlandırılma üzrə tədbirlərinin 
geniĢləndirilməsini çox vacib bir məsələ kimi qeyd edirik.  
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AZƏRBAYCANDA QEYRI-NEFT SEKTORUNUN ĠNKĠġAFI VƏ 

ĠNVESTĠSĠYA MÜHĠTĠNĠN YARADILMASI 

 

   Azərbaycanda son illərin ən aktual məsələlərindən biri də qeyri-neft sektorunun 

inkiĢaf etdirilməsidir.Ölkə rəhbərliyi tərəfindən bu sahənin inkiĢaf etdirilməsi üçün bir 

cox addımlar atılıb. 2016-cı ildə Azərbaycanda hazırlanan Strateji Yol Xəritəsi nə 

əsasən qeyri-neft sektoruna aid olan sahələr yeni inkiĢaf mərhələsinə qədəm qoymuĢ-

dur. 

Azərbaycan Respublikasında regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 

inkiĢafı Dövlət Proqramı‖nın uğurla icra edilməsi qeyri-neft sektorunun davamlı və 

sürətli inkiĢafına ciddi təkan vermiĢdir. Ölkəmizdə davamlı inkiĢafın təmin  olun-

masında dövlət baĢçısının uzaqgörənliklə həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasət və bu 

siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri olan iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi həlledici 

və mühüm rol oynamıĢdır. Ġmzalanan sərəncam və fərmanlar, qəbul olunan qanunlar, 

iqtisadi islahatları daha da dərinləĢdirir, prioritet məsələ kimi öndə duran qeyri-neft 

sektorunun inkiĢafına geniĢ imkanlar açır. 

Ölkəmizin iqtisadi və sosial potensialının davamlı olaraq yüksəlməsində qeyri-

neft sektorunun mühüm bir istiqaməti kimi aqrar sektorun xüsusi rolunu vurğulamaq 

lazımdır. Son illər ərzində ölkə miqyasında iri həcmli potensiala malik olan aqrar 

sektoru yeni yanaĢmalar əsasında inkiĢaf etdirilirlər, həmçinin, burada, böyük gəlir 

imkanları, geniĢ əmək tutumuna malik olan bitkilərin becərilməsini diqqət mərkəzində 

http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=108
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saxlayırlar. Artıq ölkəmizdə dövlətin dəstəyi hesabına yaradılan və inkiĢaf etdirilən 32 

fermer təsərrüfatı sürətlə və uğurla fəaliyyət göstərir.Bu təsərrüfatlarda hər hektardan 

digər fermer təsərrüfatlarına nisbətən xeyli yüksək olmuĢdur 

Kənd təsərrüfatında artım dinamikası hər il yüksəlir. 2019-cu ilin birinci yarısın-

da  kənd təsərrüfatı sahəsində 7,6 faiz artım müĢahidə edilib. Bu sahədə artım dinami-

kası hər il yüksəlir.Buna görə də, aqrar sahənin potensialından daha səmərəli istifadə 

edilməsi əsas hədəflərdən biri hesab edilir. 

Respublikamızın qeyri-neft sektorunun inkiĢafına göstərilən dəstək öz müsbət 

nəticələrini verir. Bunu 2018-ci ilin göstəriciləri də təsdiqləyir. Cari ilin ilk yarısında 

respublikamızda qeyri-neft sektoru üzrə daha yüksək nəticələr əldə olunub [1]. 

Ölkə ərazisində sənaye parklarının və texnoparkların yaradılması vasitəsi ilə 

ölkəmizdə sənayenin inkiĢafında kəmiyyət və keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçid etmək 

olar. Bu proses ölkədə qeyri-neft sektorunun inkiĢafında mühüm rol oynayacaqdır. 

Texnoparklar və sənaye parkları üçün lazım olan infrastruktura vəsaiti bir qayda olaraq 

dövlət vəsaiti hesabına yaradılmalıdır. Bu tədbirin nəticəsində, investorların texno-

parklara və sənaye parklarına cəlb edilməsi prosesi baĢ verməlidir. ĠĢ adamları da yeni 

yaradılan əlveriĢli Ģəraitdən istifadə edəcək, dövlət dəstəyindən maksimum dərəcədə 

bəhrələnməyə çalıĢacaqdır. Bu yolla dövlət-özəl sektor əməkdaĢlığının inkiĢafına,bu 

sahədə yeni dəyərlərin yaranmasına,qeyri-neft sektorunun yüksək sürətdə inkiĢafında 

yeni mərhələyə keçid reallaĢa bilər. Göstərilən sənaye Ģəhərciklərinin yaradılması baĢ 

tutarsa,bu zaman bura investorların,iĢ adamlarının axın etmələri üçün fikrimizcə, fiziki 

və hüquqi Ģəxslərə uzun müddətli vergi güzəĢtlərinin edilməsi,əlavə dəyər vergisi, 

torpaq vergisi kimi vergilərdən azad olunması kimi tədbirlər əsas Ģərtlərdən biri 

olmalıdır.Bu tədbirlər planı xarici investorların ölkədə qeyri-neft sənayesinə vəsait 

qoyuluĢuna zəmin yarada bilər. Çünki, inkiĢaf etmiĢ dövlətlərdə hər hansı bir sahənin 

inkiĢafı üçün xarici investorların təsiri daha yüksək səmərə verdiyi müĢahidə olunmuĢ-

dur. Buna görədə ilk növbədə ölkənin qarĢısında duran əsas vəzifə daha əlveriĢli 

investisiya mühitinin yaradılmasından ibarət olmalıdır. 

ƏlveriĢli investisiya muhitinin yaradılması və təkmilləĢdirilməsi investisiya 

siyasətinin prioritet vəzifələrindən biridir. Ġnvestisiya vasitəsilə ictimai istehsalın inki-

Ģafına planlı Ģəkildə nail olmaq mümkündür. Dövlət investisiya fəaliyyətinin tənzim-

lənməsi zamanı bir çox iqtisadi mexanizmlərdən istifadə edir. Tənzimləmədə əsas 

vergitutma subyekt və obyektlərinin, vergi dərəcələrinin və guzəĢtlərinin fərqləndiril-

diyi vergi sisteminin tətbiqi nəzərdə tutulur. Ġnvestisiya fəaliyyətinin dovlət tərəfindən 

tənzimlənməsi sistemində mühüm rolu vergilər oynayır. Bu səbəbdəndə vergi güzəĢt-

ləri vasitəsi ilə əlveriĢli investisiya mühiti yaratmaq mümkündür [2]. 

Ölkə iqtisadiyyatı üçün ən önəmli olan cəhət, istehsal artımının təmin olunması 

baxımından investisiya mühitinin formalaĢmasıdır. Bu proses kortəbii Ģəkildə baĢ ver-

mir. Ġnvestisiya mühitinin formalaĢmasına təsir edən bəzi amillər mövcuddur. 

Ġnvestisiya mühitinin formalaĢmasına təsir edən amillər aĢağıdakılardır: 

- maliyyə sabitliyi; 

- özəl sektorun fəallığı və xüsusi çəkisi; 

- əlaqələrin intensivliyi; 

- kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢaf səviyyəsi; 

- cəmiyyətdə iqtisadi rifah baxımından müəyyən edilən ―orta sinfin‖ xüsusi 
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çəkisi. 

Bu amillərin mövcud olunması üçün, investisiya ehtiyatlarının təĢəkkül tapması 

və investisiya layihələrinin səmərəliliyinin təmin olunmasını, həmçinin əlveriĢli inves-

tisiya mühitini Ģərtləridir. Azərbaycanın investisiya mühiti haqqında danıĢarkən onun 

əlveriĢli coğrafi mövqeyi, yüksək ixtisaslı kadr potensialı və zəngin təbii sərvətləri önə 

çəkilir.Lakin əlveriĢli investisiya mühitini yaratmaq üçün səmərəli yanaĢma yoxdursa, 

bu zənginlik ölkə iqtisadiyyatı üçün ciddi problemlər mənbəyi ola bilər. Göstərilən-

lərdən belə bir nəticəyə gəlmək olarki,aqrar sahənin səmərəli inkiĢafı üçün investisiya 

fəaliyyətini düzgün formalaĢdırmaq lazımdır. Ġnvestisiya istiqamətlərinin daha cox 

istehsalın və texnologiyanın artırılmasına və müasirləĢdirilməsinə yönəldilməsi bu sa-

hədə səmərəliyin yüksəldilməsinə gətirib çıxarmalıdır. Sənaye Ģəhərciklərinin, texno-

parkların, sənaye parklarının yaradılması regionlar üzrə fərqli nəticələrə səbəb olsada 

ölkə üçün ən uyğun model müəyyənləĢdirməyə imkan verə bilər. 

  Hesab edilir ki,bütün bu tədbirlərin nəticəsi olaraq: 

- ölkənin sənaye sahəsində göstəriciləri yüksələcək; 

- daxildə sənaye istehsalının inkiĢafı nəticəsində idxal olunan məhsullara rəqabət 

artacaq və idxal azalacaq; 

- ixracın həcmi artacaq, bu isə ölkə iqtisadiyyatının,o cümlədən də ölkənin kənd 

təsərrüfatının inkiĢafına səbəb olacaqdır; 

- qeyri-neft sektorunun inkiĢafı bu sahədə yeni iĢ yerlərinin yaranmasınada öz 

təsirini göstərəcəkdir və s. 
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СОВРЕМЕННАЯ МИРОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В современном мире с его тесными глобальными связями не вызывает сомне-

ний значение образования: эффективность учебных заведений вносит существен-

ный вклад в процветание государств наряду с другими факторами социально-

экономического развития. 

Для оценки и сравнения качества систем образования специалистами разра-

ботан ряд метрик, среди которых наиболее известные: PISA, TIMSS и PIRLS. 

Группа Пирсон с 2012 года публикует свой индекс, рассчитанный по данным 

метрикам, а также по ряду других параметров, таких как уровень грамотности и 

количество выпускников по различным странам. Кроме общего индекса, рассчиты-

http://yap.org.az/az/view/interview/575/olkemizin-iqtisadi-potensialinin-artmasinda-qeyri-neft-sektoru-muhum-rol-oynayir-
http://yap.org.az/az/view/interview/575/olkemizin-iqtisadi-potensialinin-artmasinda-qeyri-neft-sektoru-muhum-rol-oynayir-
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ваются две его составляющие: навыки мышления и успехи в обучении. 

Отметим сразу, что данные по Украине в этом рейтинге отсутствуют. Основ-

ная причина в том, что за все годы независимости чиновники у власти не удосужи-

лись оформить и подать ни одной заявки на международное тестирование. Очевид-

но, что, несмотря на ярую патриотическую риторику, развитие национальной 

системы образования и еѐ продвижение на глобальном уровне, мягко говоря, не 

входит в круг их интересов. Тут уж впору брать пример с России, которая, 

несмотря на похожие проблемы с усушкой, угаром и утечкой ресурсов, всѐ же 

вошла в двадцатку лучших и обогнала США. 

В целом, развитие национальных систем образования в мире демонстрирует 

следующие тенденции: 

- страны Восточной Азии по-прежнему опережают остальных. Южная Корея 

находится на вершине рейтинга, далее следуют Япония, Сингапур и Гонконг. 

Идеологией образования в этих странах является примат усердия над врожден-

ными способностями, четко сформулированные цели и задачи обучения, высокая 

культура отчетности и взаимодействия среди широкого круга заинтересованных 

лиц; 

- страны Скандинавии, традиционно удерживающие сильные позиции, не-

сколько растеряли своѐ преимущество. Финляндия, лидер Рейтинга-2012, перемес-

тилась на 5 место; а Швеция опустилась с 21-го на 24-е; 

- заметно улучшилась позиция Израиля (с 17 на 12 место), России (вверх на 7 

мест до 13-го) и Польши (вверх на четыре места до 10-го); 

- развивающиеся страны занимают нижнюю половину рейтинга, Индонезия 

замыкает список из 40 представленных стран, ей предшествует Мексика (39) и 

Бразилия (38). 

Дадим краткую характеристику 20 странам-лидерам. 

1. Южная Корея. 

Япония и Южная Корея жестко конкурируют за 1-е место в рейтинге. 

Корейцы победили Японию по 3-м позициям. Япония, несмотря на солидные 

инвестиции в начальное образование детей, уступила в уровне мышления и ряде 

других позиций рейтинга. А вы знаете, что в Южной Корее дети часто ходят в 

школу семь дней в неделю, без выходных? Госбюджет образования в прошлом 

году составил $ 11300 млн. Уровень грамотности всего населения 97,9%, в т.ч. 

мужчин — 99,2%, женщин — 96,6%. ВВП на душу населения в 2014 году составил 

$34795. 

2. Япония. 
Система образования базируется на высоких технологиях, что обеспечивает 

лидерство в уровне знаний и понимания проблем. ВВП — около 5.96 триллионов 

долларов США — прекрасная материальная база для дальнейшего развития. 

3. Сингапур. 

Лидер по уровню системы начального образования, имеет сильные позиции 

по другим показателям, что обеспечило 3-ю позицию в рейтинге. ВВП на душу 

населения — $64584, 3-е место в мире. 

4. Гонконг. 
В школах представлена в основном британская система образования. Госбюд-
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жет образования за последний год — $39420 на душу населения. Начальное, 

среднее и высшее образование имеют очень высокий уровень. Обучение ведется 

на английском и кантонском диалекте китайского языка. Уровень грамотности 

населения 94,6%, отмечается очень хорошая математическая подготовка. 

5. Финляндия. 
Лидер рейтинга-2012 утратил свои позиции, уступив азиатским конкурентам. 

Многие продолжают считать систему образования Финляндии лучшей в мире, 

хотя фактически она таковой уже не является. Существенным недостатком 

системы признано позднее начало учебы в возрасте 7 лет. Образование в стране 

бесплатное, годовой образовательный бюджет 11,1 млрд €. ВВП на душу 

населения — $36395. 

6. Великобритания. 

Вопросы образования в Великобритании решаются не на уровне королевства, 

а на уровне правительств Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса. 

Согласно индексу Пирсона, Британия заняла 2-е место в Европе и 6-е место в мире. 

При этом шотландская система образования получила относительно более высокие 

оценки, чем в целом по стране. ВВП на душу населения — $38711, 21-е место в 

мире. 

7. Канада. 
Английский и французский языки являются языками обучения. Уровень 

грамотности не менее 99% (как среди мужчин, так и среди женщин). Показатель 

уровня образования также высокий. Процент выпускников колледжа самый 

высокий в мире. Канадцы поступают в колледж в 16 (в большинстве провинций) 

или 18 лет. Учебный календарь варьируется от 180 до 190 дней. Результаты могут 

стать еще лучше, если сделать приоритетом инвестиции в начальное образование. 

ВВП на душу населения — $44656. Канада инвестирует 5,4% своего ВВП в сектор 

образования. 

8. Нидерланды. 

Низкий уровень инвестиций, слабое планирование и управление в среднем 

образовании, опустили Нидерланды на 8 место в рейтинге. ВВП на душу 

населения — $42586. 

9. Ирландия. 
Уровень грамотности составляет 99% среди мужчин и женщин. Образование 

в стране является бесплатным для всех уровней — от начального до колледжа 

/университета. Только студенты из ЕС платят за обучение и облагаются налогами. 

Ирландское правительство инвестирует в образование 8.759 млн евро ежегодно. 

10. Польша. 
Министерство образования Польши руководит системой в стране. Согласно 

индексу Пирсона, Польша заняла 4-е место в Европе и 10-е в мире, благодаря 

хорошей организации начального и среднего (базового и полного) образования. 

ВВП на душу населения — $21118. 

11. Дания. 
Система образования Дании включает дошкольное, начальное, среднее и 

высшее образование, а также, образование для взрослых. В среднем образовании 
дополнительно выделяются гимназия, программа общей подготовки, программа 
поступления в коммерческие и технические вузы и профессионально-техническое 
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образование. Аналогично, высшее образование также включает в себя ряд 
программ. Образование является обязательным для детей до 16 лет. «Folkeskole» 
или высшее образование не является обязательным, однако 82% студентов прохо-
дят обучение, что положительно характеризует перспективы страны. Образова-
тельные индексы и индекс человеческого развития ООН в Дании являются одними 
из самых высоких в мире. ВВП на душу населения — $57998. 

12. Германия. 
Германия стремится к организации одной из лучших образовательных систем 

в мире. Образование полностью в ведении государства и, следовательно, не имеет 
никакого отношения к местному управлению. Детский сад не является обязатель-
ным, но среднее образование обязательно. В системе среднего образования дейст-
вует пять типов школ. Немецкие университеты признаны одними из лучших в 
мире и способствуют распространению образования в Европе. ВВП на душу 
населения — $41248. 

13. Россия. 
Страна имеет дальнейшие резервы для улучшения позиций, если обратит 

внимание на развитие дошкольного и начального образования. Уровень грамот-
ности практически 100%. Согласно опросу Всемирного банка, 54% занятого насе-
ления в России имеют высшее образование, что, несомненно, является высшим 
достижением для образования на уровне колледжа в мире. Расходы на образование 
превысили $20 млрд. в 2011 году. ВВП на душу населения — $14645. 

14. США. 
Многие считают США страной с высоким рейтингом образования, однако, 

это далеко не так. Несмотря на хорошо развитую и одну из самых мощных 
экономик в мире, образовательная система США не входит даже в топ-10. Затраты 
национального бюджета на образование в $ 1,3 трлн обеспечивают уровень 
грамотности 99% (среди мужчин и женщин ). Среди 81.5 млн учащихся 38% 
посещают начальную школу, 26% среднюю и 20,5 млн — высшую. 85% учащихся 
заканчивают среднюю школу, 30% получают диплом о высшем образовании. Все 
граждане имеют право на бесплатное начальное образование. ВВП на душу насе-
ления — $54980 (6-е место в мире). 

15. Австралия. 
Годовой бюджет на нужды образования составил 5,10% ВВП — более $ 490 

млн — в 2009 году. Английский язык – основной язык обучения. Уровень населе-
ния с начальным образованием — почти 2 миллиона. Уровень грамотности 99%. 
Среднее образование имеют 75%, а высшее — 34% жителей страны. Штаты и 
громады практически полностью контролируют местные образовательные учреж-
дения и систему оплаты. PISA оценила австралийскую систему образования с 
точки зрения чтения, науки и математики, как 6, 7 и 9 в мире. ВВП на душу 
населения — $44346. 

16. Новая Зеландия. 
Расходы Министерства образования Новой Зеландии в 2014-2015 учебном 

году составили $ 13183 млн. Английский и маори являются основными языками 
обучения. Плохие результаты тестов в начальной школе являются основным 
препятствием для улучшения рейтинга. PISA даѐт 7-е место стране в области 
науки и чтения, и 13-е в математике. Индекс образования HDI самый высокий в 
мире, но он оценивает только количество лет, проведенных в школе, а не уровень 
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успеваемости. ВВП на душу населения — $30493. 
17. Израиль. 
Бюджет системы образования составляет примерно 28 млн.шекелей. Обуче-

ние ведется на иврите и арабском языке. Уровень грамотности среди мужчин и 
женщин достигает 100%. Начальное, среднее и высшее образование образуют 
комплексную систему. В рейтинге Организации экономического сотрудничества и 
развития 2012 года Израиль представлен как вторая наиболее образованная нация 
в мире. 78% затрат берет на себя государство. 45% граждан имеют среднее или 
высшее образование. Низкий показатель по индексу Пирсона связан с низким 
уровнем инвестиций в сферу дошкольного и начального образования. ВВП на 
душу населения — $35658. 

18. Бельгия. 
Система образования в Бельгии является неоднородной и в основном финан-

сируется и управляется на уровне земель: фламандских, немецкоязычных и фран-
цузских. Федеральное правительство играет несущественную роль в финансиро-
вание местных учебных заведений. Начальное образование является обязатель-
ным. Во всех громадах следуют одинаковым этапам обучения: базовое, дошколь-
ное, начальное, среднее, высшее, образование в университете и профессионально-
техническое обучение. По индексу образования ООН страна занимает 18-е место. 
ВВП на душу населения — $38826. 

19. Чехия. 
Образование является бесплатным и обязательным до 15 лет. Обучение в 

основном состоит из пяти этапов, включая дошкольное, начальное, среднее обра-
зование, колледжи и университеты. ВВП на душу населения — $28086. 

20. Швейцария. 
Вопросы образования решаются исключительно на уровне кантонов. Началь-

ное образование является обязательным. 10 из 12 вузов в конфедерации принадле-
жат и управляются кантонами, два находятся в федеральной юрисдикции: управ-
ляются и контролируются Государственным секретариатом по вопросам образова-
ния, науки и инноваций. Университет в Базеле имеет славную многовековую 
историю: он основан в 1460 году и прославился исследованиями в области меди-
цины и химии. Швейцария занимает второе место после Австралии по числу 
иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях. В стране 
относительно высокое число Нобелевских лауреатов. Страна занимает 25 место в 
мире в области науки, 8 в математике. В рейтинге глобальной конкуренто-
способности Швейцария занимает 1-е место. ВВП на душу населения — $47863 (8-
е место в мире). 

Судя по представленной информации, деньги – важный фактор для развития 
системы образования, но далеко не единственный. Во всех странах-лидерах 
образование – это неотъемлемая часть культуры и образа жизни: 

- не только родители и преподаватели, но и сами студенты заинтересованы в 
получении образования, т.к. оно высоко ценится в обществе и монетизируется в 
процессе карьерного роста; 

- преподавание почетно в качестве карьеры и имеет высокий социальный 
статус, хотя оплата может быть относительно невысокой. 
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               Əlizadə  Murad, magistrant 

                            Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

 

TƏHSĠLDƏ RƏQABƏTLĠLĠYĠN ARTIRILMASI VƏ ĠNKĠġAF 

PERSPEKTĠVLƏRĠ 

 

QloballaĢan dünyanın çağırıĢlarına uyğun olaraq təhsil sisteminin yeni, daha 

yüksək səviyyəyə qaldırılması, təhsilin keyfiyyətinin artırılması modernləĢdirmə, 

müasirləĢdirmə mərhələsinə qədəm qoymuĢ Azərbaycanın baĢlıca hədəflərindəndir. 

Sürətli tərəqqi yolunda olan respublikamızda təhsil sisteminin insan kapitalının inkiĢa-

fı çağırıĢlarına cavab verməsi istiqamətində yeni hədəflərin müəyyənləĢdirilməsi və 

təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin Avropa standartlarına uyğunlaĢdırılması prioritet 

vəzifə kimi qarĢıda durur. Biz respublikamızda hüquqi-demokratik dövlət qurmaq yolu 

ilə gedirik. Bu dövlət quruculuğunda, siyasi sahədə strateji yolumuzdur. Bununla çox 

sıx əlaqədə olan ikinci sahə iqtisadiyyatın demokratik yollarla idarə edilməsidir, yəni 

iqtisadiyyatda demokratik islahatlar aparılması bazar iqtisadiyyatı yoludur. Bütün 

bunlar kompleks Ģəkildə respublikamızı gələcəyə aparan yollar, istiqamətlərdir. 

―Təhsil millətin gələcəyidir‖ deyən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin tapĢırığı ilə 

təhsilə, təhsil iĢçilərinə dövlət qayğısı artırıldı. Ümummilli liderimizin zəngin həyatı 

həmiĢə təhsillə bağlı olmuĢdur: ―Təhsil sahəsi xalqımızın bu günü, millətimizin, 

dövlətimizin gələcəyi üçün ən vacib bir sahədir.‖ 

Respublikamızın inkiĢaf konsepsiyasına uyğun olaraq Dövlət Strategiyasında 

davamlı, dayanıqlı və rəqabətqabiliyyətli inkiĢafı təmin edən, insan kapitalının inkiĢa-

fına önəm verən, insan resurslarının yetiĢdirilməsini və idarə edilməsini reallaĢdıran 

müasir təhsil sisteminin yaradılması ön plana çəkilir. Bu konseptual sənəddə ölkəmiz-

də beynəlxalq standartlara cavab verən təhsil sisteminin inkiĢaf istiqamətləri, baĢlıca 

hədəfləri müəyyənləĢdirilib, təhsil iĢçiləri qarĢısında yeni, məsul vəzifələr qoyulub.  

Ölkə qarĢısında duran strateji vəzifə sosial-iqtisadi həyatın daha da modernləĢ-

dirilməsi və qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaĢdırılması yolu ilə davamlı iqtisadi 

inkiĢafın təmin edilməsi və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarətdir. 

MüasirləĢdirmə, ilk növbədə, qabaqcıl texnologiyaların və idarəetmə üsullarının, elmi 

nailiyyətlər əsasında yaradılan innovasiyaların ölkənin sosial-iqtisadi həyatına uğurlu 

tətbiqi ilə bağlıdır. Bunun üçün prioritet istiqamət ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisa-

diyyatına inteqrasiyasının sürətləndirilməsi ilə yanaĢı ölkədə insan kapitalının inkiĢafı, 

Ģəxsin müasir bilik və bacarıqlara yiyələnməsi ölkənin təhsil sisteminin baĢlıca vəzi-

fəsini təĢkil edir.  

Son illər ərzində Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı istiqamətində 

mühüm nailiyyətlər əldə edilmiĢdir. Həyata keçirilən dövlət proqramları çərçivəsində 

ölkənin bütün regionlarında ümumi təhsilin infrastrukturu əhəmiyyətli Ģəkildə yenilən-

miĢdir. Ölkədə təhsilin müasir tələblərə cavab verən normativ hüquqi bazası yaradıl-
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mıĢdır.  

Aparılan dövlət siyasətinə uyğun olaraq təhsilə ayrılan dövlət xərcləri yalnız son 

beĢ ildə 1,3 dəfə artmıĢdır. Bununla yanaĢı Azərbaycanda insan kapitalının inkiĢafı 

üzrə yeni uzunmüddətli çağırıĢlar təhsil sahəsinin maliyyələĢdirilməsində mühüm 

tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri edir.  

Təhsil sisteminin baĢlıca vəzifələri aĢağıdakılardır: 

- ölkənin modernləĢməsi üçün zəruri olan insan kapitalını inkiĢaf etdirmək, bey-

nəlxalq rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək; 

- milli-mənəvi və ümumbəĢəri dəyərləri qoruyan və inkiĢaf etdirən, geniĢ dünya-

görüĢünə malik olan, təĢəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və 

praktiki biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabətqabiliyyətli kadrlar hazırla-

maq; 

- sistemləĢdirilmiĢ bilik, bacarıq və vərdiĢlərin mənimsənilməsini və əlavə təhsili 

təmin etmək, təhsil alanları ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq. 

Strategiyanın məqsədi - ölkədə səriĢtəli təhsil verənlərə, ən yeni texnologiyalara 

əsaslanan infrastruktura malik, keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri 

sırasında qabaqcıl mövqe tutan təhsil sistemini yaratmaqdır. Azərbaycanın təhsil 

sistemi iqtisadi cəhətdən dayanıqlı və dünyanın aparıcı təhsil sistemlərinin standart-

larına uyğun olmalıdır.        

Azərbaycanda təhsilin inkiĢafı, islahatların həyata keçirilməsi, müasir infrastruk-

tur bazasının yaradılması, həm də ölkənin güclü iqtisadi potensialı ilə Ģərtlənir. 

Hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkiĢaf səviyyəsi respublikada iri sosial 

layihələri reallaĢdırmağa imkan verir. 

Müasir dövrdə təhsilin iqtisadi həyatda artan rolu Azərbaycanda prioritet istiqa-

mət kimi bilik iqtisadiyyatının formalaĢdırılmasını və insan kapitalının inkiĢafına 

dövlət dəstəyinin davam etdirilməsini, ümumən ölkədə ali təhsil sisteminin beynəlxalq 

rəqabətliliyinin artırılmasını müstəsna dərəcədə əhəmiyyətli edir. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələr 

davamlı və uğurlu iqtisadi tərəqqiyə məhz ali təhsil sisteminin beynəlxalq standartlar 

səviyyəsinə yüksəldilməsi sayəsində nail olmuĢlar.  

Son illər Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində yüksək ixtisaslı kadrların hazır-

lanması məqsədilə bir çox layihələr həyata keçirilmiĢdir. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli 13 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ 

―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ dayanıqlı və 

rəqabətqabiliyyətli inkiĢafı təmin edən, insan kapitalının inkiĢafını daim diqqətdə 

saxlayan, insan resurslarının yetiĢdirilməsi və idarə edilməsini gerçəkləĢdirən müasir 

təhsil sisteminin baĢlıca məqsədlərini müəyyənləĢdirmiĢdir.  

Bununla yanaĢı qloballaĢma Ģəraitində yeni iqtisadi çağırıĢlara uyğun rəqabət 

qabiliyyətli mütəxəssislərin hazırlanması, insan kapitalının davamlı və dayanıqlı inki-

Ģafına nail olunması üçün ölkəmizdə ali təhsilin beynəlxalq təcrübəyə uyğun təkmilləĢ-

dirilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bu baxımdan ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ 
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ĠnkiĢaf Konsepsiyası və ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət 

Strategiyası‖ ilə müəyyən edilmiĢ fəaliyyət istiqamətləri nəzərə alınmaqla ali təhsil 

sahəsində yeni Dövlət Proqramının qəbul edilməsi zəruridir  

―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikası gənclərinin xarici ölkələrdə təh-

sili üzrə Dövlət Proqramı‖nın uğurlu icrası nəticəsində əldə olunan təcrübə və nailiy-

yətlərdən faydalanaraq, müasir kompetensiyalara malik insan resurslarına olan ehti-

yacın Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində hazırlanması yolu ilə 

Azərbaycanda insan kapitalının dayanıqlı inkiĢafının təmin edilməsi, eləcə də Azər-

baycan Respublikası vətəndaĢlarına aparıcı ölkələrin ali təhsil standartları çərçivəsində 

keyfiyyətli təhsil almaq imkanının yaradılması məqsədilə ―2019-2023-cü illər üçün 

Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırıl-

ması üzrə Dövlət Proqramı‖ hazırlanmıĢdır.  

Azərbaycanda ali təhsilin müasir tələblərə uyğunlaĢdırılması istiqamətində mü-

hüm addımlar atılıb ölkə baĢçısı tərəfindən təsdiq edilən ―2019-2023-cü illər üçün 

Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırıl-

ması üzrə Dövlət Proqramı‖ Azərbaycan təhsilinin inkiĢafına yeni istiqamətlərini 

müəyyənləĢdirdi. Gələcəkdə proqramın növbəti illərdə uğurlu icrası ali təhsilin keyfiy-

yətinin artırılmasına və yüksək ixtisaslı kadrların yetiĢdirilməsinə əhəmiyyətli töhfə 

verəcək.  

Özünün zəngin mütərəqqi ənənələrinə, milli-mənəvi və ümumbəĢəri dəyərlərə, 

beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq Azərbaycan təhsili daha da inkiĢaf edəcək, dünya 

təhsil sistemində o, öz layiqli yerini tutacaq. Buna əminlik yaradan amillər yetərincədir 

ki, onlardan biri də müəllim peĢəsinə ölkədə dövlət tərəfindən layiqincə qiymət veril-

məsidir. 

Dövlətimizin əsas strateji sahələrindən olan təhsilə və bu sahədə çalıĢan müəllim-

lərin əməyinə göstərdiyi böyük diqqətə görə Prezident Ġlham Əliyevə dərin ehtiramla 

minnətdarlığımızı bildirir və əmin etmək istəyirik ki, bu dəyərin müqabilində etimadı 

doğruldaraq cəmiyyətimiz üçün layiqli, hərtərəfli, intellektual dünyagörüĢlü yeni 

nəslin yetiĢdirilməsi naminə var qüvvə və bacarığımızı əsirgəməyəcək, Dövlət Strate-

giyasının həyata keçməsi üçün bütün səylərimizi gücləndirəcəyik. 
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