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GİRİŞ 

Müasir iqtisadi sistemdə baş verən dəyişikliklər istehsal və idarəçilik münasibətlərində 

yeni islahatlar aparılması zəruriyyətini yaratdı. Məhz bu səbəbdən də sosial-iqtisadi 

inkişafın vəzifələrini uğurla həyata keçirmək üçün təşkilati-iqtisadi, sosial-psixoloji, 

intellektual-innovativ amillər nəzərə alınmalı,  istehsal potensialından səmərəli istifadə 

edilməlidir.  

Daima dəyişən xarici mühit amilləri və bununlа əlаqədаr оlаn qеyri - müəyyənliyin аrtdığı 

bir şərаitdə xüsusi ilə də davamlı və gərgin rəqabət mühitində işgüzar fəaliyyətin təmin 

olunması təsərrüffаt subyеktlərinin rəqabətqabiliyyətli olmalarını tələb edir. Bu baxımdan 

müəssisə rəhbərləri və menecerlər daha səriştəli, uzaqgörən, analitik təhlil və ünsiyyət 

qurma qabiliyyətinə malik olmalı, işgüzar fəaliyyətin yüksəldilməsinə imkаn vеrən 

təsərrüfаtçılıq siyаsəti və strаtеgiyаsı hаzırlаmalıdırlar. Həmçinin müəsisədə işgüzar 

fəaliyyətin səmərəli təşkilinin və inkişаfının idаrə еdilməsinin müаsir аləti kimi idarəetmə 

mеtodоlоgiyаsı tətbiq olunmalıdır.  

“Müəssisələrin təşkili və idarəedilməsi” proqramında müəssisələrin idarəedilməsinin 

müasir vəziyyətinin nəzəri və praktiki problemlərinin həllinə istiqamətlənmiş müddəalar 

verilmişdir. Belə ki, rəqabətli, inklüziv, dayanıqlı iqtisadi məqsədlərə nail olmaq üçün 

təhsilin insan kapitalına töhfəsi, müəssisələrin işinin daha səmərəli olmasına kömək üçün 

əmək məhsuldarlığının yaxşılaşdırılması, investisiyanın cəlb olunması, maliyə 

vəsaitlərinin təşkili və səmərəli istifadəsi, müəssisə strategiyasının işlənməsi və 

reallaşdırılması, korporativ dəyərlərin formalaşması,  müəssisədə əlverişli biznes 

mühitinin yaxşılaşdırılması, müəssisədə davranış qaydalarının təkmilləşdirilməsi, 

mövcud resurslardan daha səmərəli istifadəsi, həmçinin yerli şirkətlərin dünya 

bazarlarında daha uğurlu rəqabət aparmasına şərait yaratmaq üçün onların idarəetmə 

təcrübələrinin və səmərəliliyinin artırılması və s. məsələlər öz əksini tapmışdır.  

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində “5311.01- Müəssisələrin təşkili və 

idarəedilməsi”” ixtisası üzrə təhsil alan doktorant və dissertantların bilik səviyyəsinin 

yoxlanılması və qiymətləndiirlməsi üçün “Menecment” kafedrası tərəfindən hazırlanan 

“Müəssisələrin təşkili və idarəedilməsi” proqramı tövsiyyə edilir.  



 

Mövzu 1. Müəssisənin təşkili və idarəedilməsinin xüsusiyyətləri 

Müəssisənin təşkilati strukturu. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin təşkilati 

strukturunun təkmilləşdirilməsi.  Əmək bazarinın təsnifatını izah edin. Müəssisənin 

istehsal quruluşunun təkmilləşdirilməsi yolları.  

Kadrların peşə hazırlığı və onun əhəmiyyəti. Müəssisənin kadrlarının tərkibi və təsnifatı. 

Müəssisənin kadrlara tələbatının hesablanması və hazırlanmasının formaları. Əməyin 

səmərəli təşkili.  Əmək  məhsuldarlığı və onun yüksəldilməsinin yolları. Əməyin 

ödənilməsinin  forma və sistemləri.  

İnsan resurslarının idarə edilməsinin mahiyyəti və məzmunu. İnsan resurslarının idarə 

edilməsi vəzifələri və funksiyaları. İnsan resursları departamentinin təşkilati strukturu. 

İnsan resurslarının müasir idarəetmə sistemi. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti və onun inkişaf mərhələləri. Sahibkarlıq fəaliyyətinin sahələri. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin növləri və təsnifatı. Sahibkarlıq fəaliyyətinin formaları.  

 

Mövzu 2. Müəssisələrdə menecmentin xüsüsiyyətləri 

Müəssisələrdə menecment səviyyələri və bacarıqlarının təhlili. Təşkilatların ümumi 

xüsusiyyətləri. Təşkilatın missiya, viziyon(baxış, məram), məqsəd, onların 

formalaşdırılması və nümunələr. Təşkilatın təsnifatlandırılması: dünya təcrübəsi və AR 

qanunvericiliyinə əsasən təşkilatın növləri. Təşkilatın daxili və xarici  mühit faktorlarının 

təhlili. Menecment funksiyaları: planlaşdırma və onun mahiyyəti. Menecment 

funksiyaları: təşkiletmə funksiyası və təşkilati strukturun formalaşdırılması. 

Menecmentdə motivasiya funksiyası: Mentorluq və koçinq. Menecment metodlarının 

ümumi təsnifatı; İnzibati metod (təşkilat daxili nizam-intizamın təmin edilməsində xüsusi 

rolu vardır). İqtisadi metod (təşkilatın iqtisadi fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi. Sosial-

psixoloji metod (təşkilati münasibətlərin tənzimlənməsi). Təşkilatın menecmentində 

komanda işinin əhəmiyyəti, xüsusiyyətləri. Təşkilati məqsədlərə çatmaqda motivasiya 

amilinin vacibliyi, motivləşdirmə və demotivasiya. Ünsiyyət  prosesi, maneələr və 

maneələrin önlənilməsi metodları; Konflikt və stress menecmenti.  



 

Mövzu 3. Təşkilati dəyişikliklər menecmenti   

Təşkilatda fərdlərin, qrupların və strukturun davranış xüsusiyyətləri. Fərdi səviyyədə - 

şəxsiyyət, qavrayış və dərketmə, öyrənmə, münasibət, stress və iş məmnunluğunun, 

təşkilatdaxili davranışa təsiri. İnsanlararası və qrup səviyyədə - qrup dinamikası,  güc və 

siyasətin təşkilatın effektiv fəaliyyətinə təsiri. Təşkilati dəyişiklik və onun mərhələləri.  

 

Mövzu 4. Maliyyə və investisiyanın planlaşdırılması 

Müəssisə maliyyəsinin mahiyyəti və funksiyaları. Maliyyə planlaşdırılmasının mahiyyəti 

və vəzifələri.  Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.  Gəlir və mənfəətin 

planlaşdırılması.  Büdcə - maliyyə planlaşdırılmasının aləti kimi.  

İnvestisiyanın iqtisadi mahiyyəti və təsnifat. İnvestisiyanın planlaşdırılması prinsipləri və 

əsas göstəriciləri.  İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi mənbələri və metodları. 

 

Mövzu 5. Müəssisənin əsas və dövriyyə fondları 

Əsas fondların mahiyəti, tərkibi, təsnifatı, onların qiymətləndirilməsi üsulları. Əsas 

fondların aşınması və amortizasiya. Müəssisənin istehsal gücü və onun hesablanması. 

Əsas fondlardan və istehsal gücündən istifadə göstəriciləri. Əsas fondlardan və istehsal 

gücündən istifadənin  yaxşılaşdırılması.  

Dövriyyə istehsal fondları, onun  tərkibi, quruluşu və mahiyyəti. Dövriyyə istehsal 

fondlarından istifadə göstəriciləri. Material resurslarına qənaət edilməsi yolları. Dövriyyə 

vəsaitlərinin normalaşdırılması.  

 

Mövzu 6.  Müəssisələrdə korporativ idarəetmənin xüsusiyyətləri 

Menecmentin qiymətləndirməsində əsas göstəricilər. Korporativ idarəetmədə qərar 

qəbulu prosesi və xüsisiyyətlər. Korporativ idarəetmə modellərinin xüsisiyətləri.  

Korporativ idarəetmənin prinsipləri.  Korporativ idarəetmədə birləşmələr və udmalar.  

Reyder əleyhinə olan üsullar. Korporativ birləşmələr. Fudusiar məsuliyyət. İcraçı 

idarəetmə təşkilatı. Korporativ idarətmədə outsource şirkətlərin rolu.  Müşahidə Şurasının 



vəzifə öhdəliyi. Direktorlar Şurasının vəzifə öhdəliyi. Birgə korporativ hesabatın əsas 

göstəriciləri.  

 

Mövzu 7. Müəssisədə böhran zamanı idarəetmə üsulları 

Müəssisənin antiböhran strategiyasının işlənməsi və təşkili. İdarəetmə risklərinin təbiəti 

və təsnifatı. İdarəetmədə risklərin təsnifatlaşdırılması. Risklərin idarə edilməsi: imkanlar, 

vasitələr və amillər. Münaqişənin səbəbi və onların antiböhranlı idarəetmədə rolu. 

Münaqişələrin prosessual xarakteri.  

Risk anlayışı va onun yaranma səbəbləri. Biznesdə risklərin təsnifatı. Risklərin idarə 

edilməsi mərhələləri. Risklərin neytrallaşdırılması mexanizmləri.  

 

Mövzu 8. Müəssisə təşkilində mədəniyyət aspektləri 

Mədəniyyətlərarası simptomlar. Mədəniyyətlərarası şokun klassik mərhələləri. Xarici 

mədəniyyətə adaptasiya mərhələləri. Mədəniyyətlərarası fərqləri aradan qaldırmaq 

yolları. Etno-mədəni stereotiplər. Hofsted tədqiqatı.  Hofsteddə mədəniyyət ölçüləri.   

Mədəniyyət fərqliliyinə Hofsted yanaşması: Bilinməyəndən qaçış. Fərdilik/ortaq 

davranışçılıq və ya cəmiyyətçilik. Uzun dövr, qısa dövr (konfusçi dinamizim). 

Görkəmliyə qarşı alçaq könüllük. Göz yumma/məhdudlaşdırma. Hofsted modelinin güclü 

və zəif tərəfləri.  

 

Mövzu 9. Müəssisələrdə strateji menecmentin tətbiqinin əsasları 

Müəssisələrdə strateji menecmentin tətbiqinin əhəmiyyəti, vəzifələri və başlıca 

prinsipləri. Müəssisənin strateji məqsədlərinin təyini prosesi və strateji seçiminə təsir edən 

daxili və xarici amillərin araşdırılması. Strategiyanın işlənin hazırlanmasında təşkilati 

səviyyələr. Müxtəlif bazarlarda və sahələrdə strateji vəziyyətin təhlili və strateji mövqenin 

müəyyən edilməsi. Strategiyaların təsnifləşdirilməsinin ümumi əsasları və onların növləri. 

Diversifikasiyalı şirkətlərin rəqabət üstünlükləri və strategiyaları. Müəssisələrdə 

strategiyanın həyata keçirilməsi prosesinin idarə olunması, strategiyanın dəstəklənməsi 

siyasəti və əsas fəaliyyətlərin müəyyənləşdirilməsi. Müəssisələrdə strateji 



qiymətləndirmə və nəzarət sisteminin işlənib hazırlanması, nəticələrin 

qiymətləndirilməsində “Balanced Scorecard” modelinin tətbiqi. 

 

Mövzu 10. Müəssisədə rəqabət mühitinin təhlil üsulları 

Müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi sahənin strateji təhlili. Müəssisənin fəaliyyət sahəsində 

rəqabətin təhlili və “Strateji Qrupların Xəritəsi” modeli tətbiqi əsasında müəssisələrin 

rəqabət mövqelərinin qiymətləndirilməsi. Müəssisənin daxili mühitin strateji təhlili üzrə 

amillərin qiymətləndirilməsi və xərclərin strareji təhlilində M.Porterin "Dəyər Zənciri" 

modelinin tətbiqi. 
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1. Müəssisənin təşkilati strukturunu izah edin 

2. İnsan resurslarının idarə edilməsinin vəzifə və funksiyalarını izah edin 

3. Mentorluq  və koçinqi motivasiya funksiyasının aləti kimi izah edin 

4. Təşkilatın missiya, viziyon(baxış, məram), məqsədini izah edin  

5. Təşkilatın daxili və xarici  mühit faktorlarını izah edin 

6. Maslow ehtiyac iyerarxiyasını izah edin 
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7. Performans Menecmentinin əhəmiyyəti və xüsusiyyətlərini izah edin 

8. Strategiyanı təyin edən amilləri sadalayın 

9. Rəqabət üstünlüyünü müəyyən edən amilləri izah edin 

10. M.Porterin "Strategic mapping" (Strateji qrup analizi) izah edin 
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17. Antiböhranlı idarəetmədə investisiya xüsusiyyətlərini izah edin 

18. Antiböhranlı menecmentdə riskin idarəedilməsi zamanı əsas təsir vasitələrini 

sadalayın 

19. Müəssisənin inkişafına  təsir edən münaqişələri sadalayın 

20. Böhranın növlərini sadalayın və izah edin 

21. Müəssisədə (təşkilatda) böhranın yaranma səbəblərini izah edin 

22. Korporativ idarəetmə modellərinin xüsisiyətlərini açıqlayın 

23.  Korporativ idarəetmənin prinsipləri 

24. Korporativ idarəetmədə birləşmələr və udmaları izah edin 

25. Reyder zəbti əleyhinə olan üsulları izah edin 

26.  Korporativ birləşmələri açıqlayın 

27. Fudusiar məsuliyyət xüsusiyyətlərini izah edin 

28. Korporativ idarətmədə outsource şirkətlərin rolunu açıqlayın 

29. Müşahidə Şurasının vəzifə və funksiyalarını izah edin 

30.  Direktorlar Şurasının vəzifə və funksiyalarını izah edin 

31. Korporativ idarəetmənin mənbələrini göstərin 

32. Risklərin idarə edilməsi vasitələrini izah edin 



33. Münaqişələrin prosessual xarakterini izah edin 

34. Korporativ münaqişə anlayışını şərh edin 
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39. Korporativ strukturların tiplərini xarakterizə edin 

40. Korporativ idarəetmə nəzəriyyələrini müqayisəli təhlil edin  

41. Müəssisənin dövriyyə istehsal fondları və dövriyyə vəsaitləri 

42. Müəssisənin maliyyə resursları, yaranma mənbələri və onlardan istifadə 
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47. Strateji planlaşdırma və onun mərhələlərini izah edin 

48. Müəssisənin  istehsal  gücü  və  onun hesablanması  

49. İstehsal xərclərinin və maya dəyərinin aşağı salınmasının yolları 

50. Mənfəət və ondan istifadə istiqamətlərini izah edin 

51. Müəssisənin gəliri və onun növlərini izah edin 

52. Sahibkarlıq fəaliyyətinin forma və növlərini izah edin 

53. Əsas fondların aşınması, amortizasiya və təmirini açıqlayın 

54. Planlaşdırmanın mahiyyəti, prinsipləri və metodlarını izah edin 

55. Əsas fondların mahiyyəti, tərkibi, təsnifatı, onların qiymətləndirilməsi üsullarını izah 

edin 

56. Dövriyyə istehsal fondlarından istifadə göstəricilərini açıqlayın 

57. İstehsal xərcləri və məhsulun maya dəyəri, onların aşağı salınmasının əhəmiyyətini 

izah edin 

58. Strateji planlaşdırmada proqnozlaşdırmanın rolunu açıqlayın 



59. Müəssisənin kadrları, əmək məhsuldarlığı və əmək haqqını izah edin 

60. Əmək bazarinın təsnifatını izah edin 
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