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Xülasə. Məqalədə müəssisədə əməyin və əməyin ödənilməsinin təşkili 

xüsusiyyətləri tədqiq olunmuşdur. Bu məqsədlə müəssisənin əsas 

resurslarından biri kimi əmək resurslarının mahiyyəti və xüsusiyyətləri təhlil 

edilmişdir. Müəssisənin işçi heyətinin seçilməsi, peşəkarlıq səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi və attestasiyasının təşkili, korporativ mədəniyyətin idarə 

edilməsi və sosial işin aparılması, işçilərinin bacarığının və bilik 

səviyyəsinin yüksəldilməsi, kadr kargüzarlığı, əməyin normallaşdırılması və 

başqa məsələlər araşdırılmışdır. 

 

Açar sözlər: əməyin təşkili, əməyin ödənilməsinin təşkili, peşəkarlıq 

səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, korporativ yanaşmalar. 
 

FEATURES OF LABOR ORGANIZATION 

AND PAYMENT IN ENTERPRISES 
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Sumgayit State University, 
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Abstract. The article studies features of labor and 

payment organization in the enterprises. For this 

purpose, the essence and features of the labor as 

one of the main resources in the enterprise are 

analyzed. The problems of staff forming, 

importance of the assessment of the professional 

level, organization of certification, management of 

the corporate culture and social events, increasing 

the skills and level of knowledge, personnel 

affairs, standardization of labor, the adequacy of 

the norm of working time and the organization of 

labor remuneration is studied. 

Keywords: labor are organization, organization of 

labor remuneration, assessment of the professional 

level, corporate approaches. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И 

ОПЛАТЫ ТРУДА В ПРЕДПРИЯТИЯХ  
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Сумгаитский Государственный Университет, 

Сумгаит, Азербайджан 
 

Резюме. В статье изучаются особенности орга-

низации труда и оплаты труда на пред-

приятиях. С этой целью анализируются сущ-

ность и особенности труда, как одного из ос-

новных ресурсов предприятия. Исследованы 

проблемы формирования персонала, важности 

оценки профессионального уровня и организа-

ции сертификации, управления корпоративной 

культурой и социальными мероприятиями, 

повышения квалификации и уровня знаний,  

кадровых вопросов, стандартизации труда, 

нормирования рабочего времени и организации 

оплаты труда. 

Ключевые cлова: организация труда, органи-

зация оплаты труда, оценка профессионального 

уровня, корпоративные подходы. 

 

1. Giriş 

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin əsas 

strateji məqsədlərindən biri insan tələbatını ödəyə bilən maddi nemətlər və xidmətlər 

çoxluğunu istehsal edib istehlakçılara çatdırmaqla yanaşı həmin maddi nemətlərin və 

xidmətlərin satışından mümkün qədər yüksək gəlir əldə etməkdir. Müəssisənin gəlirlilik 

səviyyəsinə təsir göstərən əsas amillərindən biri isə istehsal xərcləridir. İstehsal xərcləri 

müəssisənin ixtiyarında olan istehsal resurslarından necə, nə dərəcədə səmərəli istifadə 
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edilməsindən asılıdır. Sənaye müəssisələrinin istehsal resurslarını 3 qrupa ayirmaq olar: 

maddi resurslar; əmək resursları və qeyri-maddi resurslar [1]. Müəssisənin  maddi resurslarına 

texniki və texnologiya, avdanlıqlar, xammal və materiallar, mailliyə resursları və s. əsas və 

dövriyyə fondları daxildir. Müəssisənin qeyri maddi resurslarına müştəriləri, bazardakı 

mövqeyi və s. daxildir. 

Qeyd edək ki, müəssisənin əsas resurslarından biri əmək resurslarıdır. Əmək 

resurslarına müəssisənin işçi heyəti, yəni fəhlələr, rəhbər işçilər, mütəxəssislər, qulluqçular və 

kiçik xidməti heyət daxildir. Müəssisənin əsas vəzifələrindən biri əmək resurslarından 

maksimum səmərəli istifadə edilməsinin təmin olunmasıdır. Bu isə hər şeydən əvvəl 

müəssisədə  əməyin və əməyin ödənilməsinin təşkilinin səmərəlilik  səviyyəsindən asılıdır. 

Əmək resurslarından istifadənin səmərəlilik səviyyəsinin yüksəldilməsi bir tərəfdən işçi 

heyətin seçimi, onun optimal sayının və tərkibinin müəyyən edilməsi, digər tərəfdən isə 

əməyin ödənilməsinin səmərəli forma və sistemlərinin tətbiq edilməsindən asılıdır. 

İşçi heyətinin seçimi ilə əlaqədar sənaye müəssisələri qarşısında duran əsas tələblərdən 

aşağıdakıları göstərmək olar: 

 işçilərdə qərarların fəal axtarışına yönəldilmiş təşəbbüskarlıq qabilliyyətinin olması; 

 hər bir işçi tərəfindən müəssisənin korporativ dəyərlərinin gözlənilməsi; 

 əmək fəaliyyəti prosesində maksimum nəticələrinin qazanılmasına çalışmaq; 

 işçilərdə çeviklik, mövcud şəraitə uyğunlaşmaq, psixoloji uyğunluq bacarığının 

olması; 

 işçilərdə innovasiyaların yeridilməsində, biznesin yeni üsullarının tətbiqində fəallıq, 

qazanılmış bilgilərin tez bir zamanda mənimsənilməsi və istifadə edilməsi bacarığının 

olması və s. 

 

2. Müəssisənin işçi heyətinin formalaşması prosesləri və xüsusiyyətləri 

Göstərilən tələblərlə yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin işçi heyətinin 

formalaşması ilə əlaqədar aşagıdakı altı əsas istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərməli,müvafiq 

tədbirlər işlənib hazırlanmalıdır: 

Müəssisənin işçi heyyətinin seçilməsi istiqamətində: 

 işçilərin kateqoriyalarının genişləndirilməsi və işçilərin sayının optimallaşdırılması; 

 işçi heyətinin seçimi üzrə müvafiq struktur bölmələrinin müəyyənləşdirilməsi; 

 işçi heyətinin formalaşması üzrə müvafiq maliyyə vəsaitlərinin ayrılması; 

 müəssisənin yerləşdiyi bölgədə əmək bazarının monitorinqinin aparılması; 

 kütləvi informasiya vasitələri ilə əməkdaşlıq və internet resurslardan səmərəli istifadə 

olunması. 

İşçi heyətinin qiymətləndirilməsi və atestasiyası istiaqamətində: 

 atestasiyanın məqsədəuyğunluğunun qiymətləndirilməsi; 

 işçilərin fəaliyyətinin keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi; 
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 prosedur qiymətləndirmə, yəni işin nəticələrinin, işgüzarlıq və şəxsi keyfiyyətlərin 

müəyyən edilməsi; 

 işçilərin gələcək karyeralarının planlaşdırılması; 

 kadr ehtiyatının formalaşdırılması və s. 

Korporativ mədəniyyətin idarə edilməsi və sosial işin aparılması istiqamətində: 

 müəssisənin korporativ mədəniyyətinin prinsiplərinin işlənib hazırlanması; 

 korporativ bayramın təşkili; 

 işçi heyətinin istirahətinin , o cümlədən onların usaqlarının istirahətinin təşkili; 

 müəssisədə vahid komandanın formalaşdırılmas. 

Əməyin ödənilməsinin təşkili istiqamətində: 

 əmək haqqı üzrə təkliflərin əsaslandırılması; 

 mükafatlandırma sisteminin optimallaşdırılması; 

 vəzifə maaşları, mükafatlar, bonuslar, sığorta və kreditlər üzrə kompensasiya 

sisteminin formalaşdırılması. 

İşçi heyətinin təhsiliinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində: 

 treninq xidmətləri bazarının öyrənilməsi; 

 tələb olunan zəruri treninqlər sistemi; 

 təhsilin təşkili; 

 ixtisasın artırılması və yenidən hazırlanması; 

 təhsilin təkmilləşdirilməsi üzrə maliyyə vəsaitlərinin formalaşdırılması. 

Kadr kargüzarlığı istiqamətində: 

 mövcud əmək və vergi qanunvericiliyinin monitorinqi; 

 ştat cədvəli və müəssisənin struktur bölmələri haqqında əsasnamələrin işlənib 

hazırlanması; 

 əmək müqavilələrinin bağlanması; 

 əmək kitablarının doldurulması; 

 əmrlərin, sərəncamların və arayişların verilməsi. 

 

3. Müəssisədə əməyin təşkili məsələləri və mahiyyəti 

Müəssisədə əməyin təşkili ilə əlaqədar əsas məsələlərdən biri də, onun işçi heyətinin 

sayının və tərkibinin düzgün müəyyənləşdirilməsidir.Bu məqsədlə müəssisənin işçilərin 

siyahı sayı, işçilərin isə faktiki işəgəlmə sayı göstəricilərindən istifadə olunur. 

İşçilərin siyahı sayına əmək müqaviləsi ilə fəaliyyət göstərən və daimi, müvəqqəti və ya 

mövsümi işləri yerinə yetirən bütün muzdlu işcilər daxıldır. Buraya eləcə də, müəssisədə 

fəaliyyət göstərən və əmək haqqı alan sahibkarlar da daxildir. İşçilərin siyahı sayı müəyyən 

tarixə hesablanır və bura həmin tarixə faktiki işləyənlərlə yanaşı, müəyyən səbəbə görə işdə 

olmayanlar da daxildir. Qeyd etmək lazımdır ki, əvəzçilik əsasında işləyənlər müəssisənin işçi 

sayına daxil edilmirlər. İşçilərin orta siyahı sayı müəssisənin əsas hesabat göstəricisidir, 
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müəyyən dövr (ay, rüb, yarımillik, il) ərzində işçilərin orta siyahı sayıdır, əmək resurslarından 

istifadənin səmərəlilik göstəricilərinin hesablanmasında istifadə edilir.  

Müəssisənin işçi heyətinin və əmək haqqının müəyyənləşdirilməsinin mühüm 

şərtlərindən biri dəəməyin normallaşdırılmasının təşkilidir[2]. Əməyin normallaşdırılması 

zəruri əmək məsrəflərinin və əməyin nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi və eləcə də, müxtəlif 

kateqoriyalardan olan işçilərin sayı ilə iş yerlərinin (avadanlıqlıqlarının) sayı arasında nisbətin 

müəyyənləşdirilməsi prosesidir. Bu zaman əsas   iş vaxtı normaları kimi daha çox bunlardan 

istifadə edilir: iş vaxt norması; istehsal norması; xidmət norması; say norması; idarəetmə 

norması və normalaşdırılmış tapşırıq.  

İş vaxt norması –müəyyən konkret bir işin yerinə yetirilməsinə və ya məhsul 

vahidinin hazırlanmasına sərf edilən zəruri iş vaxtıdır. İş vaxtı norması ya adam-dəqiqə, ya da 

adam-saat ilə ölçülür. 

  İstehsal norması bir işçi və ya briqada tərəfindən müəyyən dövr ərzində (saat,növbə) 

istehsal edilmiş məhsulların  miqdarının ifadə edir. 

Xidmət norması hər bir işçi və ya briqada üçün xidmət məqsədi ilə ayrılmış 

dəzgahların və ya iş yerlərinin ümumi sayıdır. 

Say norması müəyyən iş həcminin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan işçilərin sayını 

ifadə edir. 

İdarəetmə norması bir rəhbər işçinin bilavasitə tabeçiliyində ola bilən işçilərin zəruri 

sayıdır. 

Normalaşdırılmış tapşırıq müəyyən dövr ərzində (növbə, sutka, ay) bir işçi və ya 

briqada tərəfindən yerinə yetirilməli olan zəruri işin həcmidir. Normalaşdırılmış tapşırıq 

istehsal norması ilə müqayisədə universal göstəricisidir. İstehsal normasından fərqli olaraq 

normalaşdırılmış tapşırıq nəinki natural ölçü ilə, eləcə də norma-saat, norma-manat ilə də 

ifadə bilər. Bu o deməkdir ki, istehsal norması normalaşdırılmış tapşırığın xüsusi bir növüdür.  

Göstərilən iş vaxtı normaları vasitəsi ilə əmək prosesi öyrənilir və bu yolla 

müəssisənin zəruri işçilərinin sayı və tərkibi müəyyənləşdirilir. Əmək prosesinin öyrənilməsi 

əmək məsrəflərinə və istehsal resurslarının istifadəsinin səmərəlilik səviyyəsinə təsir göstərir, 

onun bütün tərəflərinin təhlilini əhatə edir. Avadanlıqların konstruksiya –texnoloji 

parametrləri, onun istehsal edilən məhsula və erqonomik tələblərə uyğunluğu, eləcə də 

işçilərin peşə ixtisas, psixofizioloji və sosial göstəriciləri, əmək şəraiti, iş yerlərinin təşkili, iş 

yerlərinə xidmət və s.öyrənilir. 

 

4. Müəssisədə işçi heyətinin əməyinin ödənilməsinin təşkili 

 Müəssisədə idarəetmənin mühüm məsələlərindən biri işçi heyətin əməyinin 

ödənilməsinin təşkilidir. Müəssisədə əməyin ödənilməsinin təşkilinin müxtəlif sistemlərində 

və formalarında istifadə edilir. Əməyin ödənilməsinin təşkilinin 3 əsas sistemi mövcuddur: 
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vahid tarif cədvəli əsasında əməyin ödənilməsinin təşkili; müxtəlif tarif cədvəlləri əsasında 

əməyin ödənilməsinin təşkili və tarifsiz sistem əsasında əməyin ödənilməsinin təşkili. 

Əməyin ödənilməsinin tarif sistemi müəssisənin müxtəlif kateqoriyadan olan işçilərin 

əmək haqqının differensiallaşdırılmasına imkan verən normativlərin məcmusudur. Əməyin 

ödənilməsinin tarif sistemi aşağıdakı anlayışlarla bağlıdır: 

Tarif dərəcələri və vəzifə maaşları əmək normalarının və ya əmək vəzifələrinin yerinə 

yetirilməsinə görə işçilərə ödənilməsi nəzərdə tutulan əmək haqqının təsbit olunmuş həcmidir. 

Tarif cədvəli müxtəlif peşələr üzrə işlərin tarif dərəcələrinin məcmusudur və onlar 

işlərin mürəkkəblik səviyyəsindən və işçilərin ixtisas səviyyəsindən asılı olaraq tarif 

əmsallarının köməyi ilə müəyyən edilir. 

Tarif dərəcəsi müəyyən peşə üzrə yerinə yetirilən işin mürəkkəblik səviyyəsinin və 

işçilərin ixtisas səviyyəsinin göstəricisidir. 

Tarif əmsalları işlərin mürəkkəblik səviyyəsindəki və işçilərin ixtisas səviyyəsindəki 

mürəkkəbliyi fərqləndirən göstəricilərdir. Tarif əmsalı müvafiq tarif dərəcəsinin saatlıq-

gündəlik tarif dərəcəsinin vahid kimi qəbul edilmiş birinci dərəcənin tarif dərəcəsinə olan 

nisbəti tarif dərəcəsinin diapazonu hesab olunur. 

Tarif ixtisas sorğu kitabçası işlərin və işçilərin tarifikasiyasının həyata keçirdiyi 

normativ sənəddir.Burada mürəkkəblik səviyyəsindən asılı olaraq işlərin xarakteristikası və 

müəyyən tarif dərəcəsinə layiq olmaq üçün işçilərə qoyulan tələblər göstərilir. 

Müəssisədə əməyin ödənilməsinin təşkili ilə əlaqədar mühüm məsələlərdən biri əməyin 

ödənilməsinin təşkilinin səmərəli formalarından istifadə edilməsidir. Müəssisədə əməyin 

ödənilməsinin təşkilinin iki əsas forması mövcuddur: əməyin ödənilməsinin təşkilinin 

vaxtamuzd forması və əməyin ödənilməsinin işəmuzd forması. 

Əməyin ödənilməsinin təşkilinin vaxtamuzd formasızamanı əmək haqqı yerinə 

yetirilmış işin həcmindən asılı olaraq sərf edilmiş iş vaxtına görə müəyyən edilir. Bunun üçün 

müvafiq dərəcədən olan işçinin tarif dərəcəsi onun sərf etdiyi iş vaxtına olan hasili hesablanır. 

Əməyin ödənilməsinin vaxtamuzd formasından aşağıdakı hallarda istifadə olunur: 

 əgər istehsal həcminin artırılması bilavasıtə işçidən deyil, istifadə edilən avadanlığın 

istehsal gücündən asılıdırsa; 

 keyfiyyət göstəricilərinə iş rejimi əvvəlcədən məlum olan istehsal sahələrində 

avadanlıqlara xidmət zamanı; 

 işçinin əməyinin normallaşdırılmasımühüm olmayan iş yerlərində, eləcə də uçot və 

normallaşdırma əməliyyatları üçün böyük maliyyə məsrəfləri  tələb olunduqda [3]. 

Təcrübədə əsasən əməyin ödənilməsinin vaxta formasının iki əsas növündən istifadə 

olunur: sadə vaxtamuzd zamanı işçinin tarif dərəcəsinin onun sərf etdiyi iş vaxtına olan hasılı 

kimi hesablanır və mükafatlı vaxtamuzd zamanı isə sadə vaxtamuzd əmək haqqından əlavə 

olaraq yerinə yetirilən işin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərindən asılı olaraq əlavə ödənişlər 

aparılır. 
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Əməyin ödənilməsinin təşkilinin işəmuzd forması zamanı əmək haqqı sərf edilmiş iş 

vaxtından asılı olmayaraq, yerinə yetirilmiş işin həcminə və ya istehsal edilmiş məhsulun 

həcmindən asılı olaraq hesablanır [4]. Bu zaman yerinə yetirilmiş işin həcmi (və ya məhsul 

istehsalı həcmi) iş vahidinin (və ya məhsul vahidinin) qiymətləndirilməsinə vurulur. Əməyin 

ödənilməsinin işəmuzd forması aşağıdakı hallarda tətbiq edilir: 

 fərdi və ya kollektiv əməyin və onun nəticələrinin natural ölçüdə ifadəsi mümkün olan 

iş yerlərində; 

 yerinə yetirilmiş işin həcminin artırılmasının stimullaşdırılması tələb olunan iştehsal 

sahələrində; 

 yerinə yetirilmiş işin həcminin (miqdarının) dəqiq hesablanması mümkün olmayan 

istehsal sahələrində. 

İqtisadi praktikada əməyin ödənilməsinin işəmuzd formasının aşağıdakı növlərindən 

istifadə edilir: 

Birbaşa işəmuzd əmək haqqı yalnız istehsal olunmuş məhsulun miqdarı və tarif 

dərəcəsinə görə hesablanmış məhsul vahidinin (və ya iş vahidinin) qiymətləndirilməsi 

əsasında müəyyən edilir. Bu zaman tarif dərəcəsi işin nəticəsi və iş vaxtı normasına (və ya 

istehsal norması) uyğun hesablanır. 

Mükafatlı işəmuzd əmək haqqı birbaşa işəmuzd növündən əlavə olaraq işin kəmiyyət və 

kefiyyət göstəricilərindən asılı olaraq mükafatların da ödənilməsini nəzərdə tutur. 

Mütərəqqi işəmizd zamanı qəbuledilmiş norma-plan daxilində əmək haqqı birbaşa 

işəmuzd qiymətləndirmələrlə, normadan artıq istehsal edilmiş məhsullara görə isə daha 

yüksək qiymətləndirmə əsasında hesablanır. 

Dolayı işəmuzd sistemməhsul istehsal etməyən, lakin əsas işəmuzd işçilərə xidmət 

göstərən bəzi köməkçi fəhlələrin əməyinin ödənilməsində istifadə edilir. Həmin köməkçi 

fəhlələrin əmək haqqı əsas işəmuzd fəhlələrin istehsal etdiyi məhsul vahidinə görə müəyyən 

olunmuş işəmuzd qiymətləndirmələrə görə ödənilir. 

Akkord sistemi əməyin ödənilməsinin kollektiv formasıdır. Bu zaman qiymətləndirmə 

görüləcək işin tam həcminə görə və işin yerinə yetirilmə müddəti göstərilməklə aparılır. 

Nəticə. Beləliklə, bu nəticəyə gəlmək olar ki, müəssisədə  əməyin təşkili və onun 

ödənilməsi, əsas resurslardan biri kimi ondan səmərəli istifadənin vacib şərtlərindən biridir. 

Bu zaman müəssisənin işçi heyətinin seçilməsi, işçi heyətin peşəkarlıq səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi və attestasiyasının təşkili, korporativ mədəniyyətin idarə edilməsi və sosial 

işin aparılması, işçilərin bacarığının və bilik səviyyəsinin yüksəldilməsi, kadr kargüzarlığı, 

əməyin normallaşdırılması və başqa məsələlərə xüsusi diqqət edilməlidir. 
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