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Xülasə. İdarəetmənin müəyyən fəlsəfəsi kimi brendinq konsepsiyası bir çox 

sahələrdə öz səmərəliliyini sübut etmişdir. Məqalədə təhsil menecmenti və 

təhsil xidmətləri brendinin xüsusiyyətləri araşdırılır, ali məktəblərdə brendin 

təşkilati- pedaqoji təminatının səmərəlilik göstəriciləri müəyyən edilir və 

qiymətləndirilir. 
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Abstract. As a management philosophy, the 

concept of the branding has proved its 

effectiveness in many areas of activity. The paper 

discusses the features of the brand management of 

education and educational services, identifies and 

assesses the performance indicators of 

organizational and pedagogical support of the 

brand in higher education institutions. 
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Резюме. Как философия управления, концепция 

брендинга доказала свою эффективность во 

многих отраслях. В статье рассматриваются 

особенности бренда управления образованием и 

образовательными услугами, определяются и 

оцениваются показатели эффективности орга-

низационно-педагогического обеспечения бренда 

в высших учебных заведениях. 

Ключевые cлова: брендинг, управление обра-

зованием, управление брендом, продуктивность 

бренда. 

 

 

1. Giriş 

Marketinq fəaliyyətinin istiqaməti kimi brendinq son dövrlərdə yaranmışdır, lakin 

onun tətbiqi sferası daima genişlənir. ”Təhsil brendi” anlayışı xüsusi ədəbiyyatlarda və eləcə 

də kütləvi informasiya vasitələrində daha tez tez istifadə edilməyə başladı, bu cəhətdən də ali 

təhsil müəssisələri istisna təşkil etmir. 

Lakin ali məktəb brendinin formalaşması və idarə edilməsi məsələləri praktik həyata 

keçirilmə nöqteyi-nəzərindən az işlənmiş mövzudur. Milli və dünya təsərrüfatı səviyyəsində 

son illərdə baş verən dəyişiklikləri nəzərə alsaq bu məsələ dövrün aktual məsələsidir. 

Ali təhsilin modernləşməsi praktiki olaraq daimi prosesdir. Modernləşmə ancaq təhsil 

xidmətlərinin ölkə daxilində deyil, beynəlxalq bazarda da rəqabət qabiliyyətini təmin etməyi 

mailto:k.esmira@gmail.com


E. KAZIMOVA: ALİ MƏKTƏBİN TƏHSİL BRENDİNİN FORMALAŞMASININ NƏZƏRİ... 

 

 

 
35 

nəzərdə tutur.Bu gün biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın yaranması şəraitində sərhədlərin “ 

silinməsi” tendensiyasının müşayət olunduğu və vahid təhsil məkanının formalaşması, 

intellektual kapitalın istehsalın müstəqil faktoru olduğu halda ali təhsil sistemi ölkənin kadr 

potensialının formalaşmasını, milli təhsilin, ayrı-ayrı universitetlərin rəqabət qabiliyyətini 

bütövlükdə yüksəltməlidir. İdarəetmənin müəyyən fəlsəfəsi kimi brendinq konsepsiyasını 

nəzərdən keçirsək görürük ki, bir çox sahələrdə və fəaliyyət sferasında öz səmərəliliyini  

sübut etmişdir. Əsas məqsəd burada təhsil brendinin təhsil xidmətlərinin xüsusiyyətlərini, 

universitetlərin məqsədli bazarının spesifikasını, marketinq mühitinin faktorlarının təsirini və 

ali məktəb sisteminin modernləşdirilməsinin aparıcı istiqamətlərini nəzərə almaqla nəzəri 

əsaslarının və metodikasının müəyyən edilməsi və kompleks təhlilidir. 

 

2. Təhsil menecmenti vətəhsil xidmətləri brendi 

Təhsil təşkilatının səmərəli fəaliyyəti onların göstərdikləri təhsil xidmətlərinin 

yaradılması və hərəkəti üzrə fəaliyyətlərinin elmi əsasları olmadan mümkün deyildir. Son 

illərdə menecmentin həm nəzəriyyəçiləri, həm də praktiklərinin maraqları həm təşkilatların 

mədəniyyəti (xüsusi növ xidmətgöstərən təşkilatlar kimi təhsil müəssisələri də daxil olmaqla) 

problemlərinə, həm də onun yaranması və inkişafına təkan verən aparıcı faktorlara artmışdır. 

Bunun nəticəsi kimi korporativ, təşkilati mədəniyyətin, firmadaxili mədəniyyətin çoxlu sayda 

konsepsiyasının yaranması oldu. Lakin təşkilatın mədəniyyətinin formalaşmasının faktorları 

arasında bir çox tədqiqatçılar tərəfindən onun ən mühüm elementi kimi – təşkilatın brendinin 

maraqlı olan cəmiyyət tərəfindən qəbuludur. 

Bununla yanaşı nəzəri mənbələrin öyrənilməsi təhsil müəsisəsinin brendinq 

fəaliyyətinin tədqiqinə universal və kompleks yanaşmanın hələ də tam şəkildə axıra 

çatdırılmamasının əyani sübutudur. 

Təhsil menecmenti və təhsil xidmətləri brendi sahəsindəki tədqiqatlar 

(V.C.Avtonomov, L.V.Danilenko, E.N.Ruzayev) təhsil xidmətləri brend fenomeninin 

xüsusiyyətlərini və müasir ali məktəb fəaliyyətinin strukturunda brendin səmərəliliyinin 

artırılması yollarını açıqlayırlar. Təhsil brendinin elmi-nəzəri əsaslarının və vahid 

yanaşmasının tam işlənməməsi, brendin səmərəliliyinin müəyyən edilməsi meyarlarının 

olmaması bir çox ali məktəblərdə təşkilatdaxili münasibətlərin, təşkilat mədəniyyətinin, 

səmərəliliyin azalmasına gətirib çıxarır . 

 

3. Müasir ali məktəbdə təhsil xidmətləri brendinqinin təşkilati – pedaqoji 

təminatının göstəriciləri 

Bu gün biz bu məsələ ilə əlaqədar bir sıra hallarla qarşılaşırıq: 

1. Müasir ali məktəblərin qarşısında duran rəqabət qabiliyyətliliyin artırılması məsələsi 

və onun həllinin kifayət qədər səmərəli olmaması, bunun da ilkin səbəbi kimi ali məktəbdə 

təhsil xidmətləri brendinqi sisteminin formalaşmamasıdır; 
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2. Təhsil xidmətləri brendinqi üzrə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi üzrə ali məktəblərin 

ehtiyaclarının müəyyən edilməməsi və ali məktəblərin bu fəaliyyətinin təşkilati-pedaqoji 

təminatının olmaması. 

Bu əks hallar aşağıdakı sualın yaranmasına səbəb olur: Müasir ali məktəbdə təhsil 

xidmətləri brendinqinin təşkilati-pedaqoji təminatı necədir? 

Bu gün bu sual müasir ali məktəbi menecment sisteminin həll edəcəyi ən vacib 

məsələdir. 

Müasir ali məktəbin təhsil xidmətlərinin yaranması və hərəkəti o zaman səmərəli 

olacaq ki, təhsil xidmətləri brendinqinin mahiyyəti və xüsusiiyətləri açılsın, təşkilat- pedaqoji 

təminat yaradılsın ki, bu da özündə bu keyfiyyətləri birləşdirəcək: 

-ali məktəbin təhsil xidmətlərinin brendinqinin səmərəlilik göstəricilərinin müəyyən 

edilməsi; 

-ali məktəbin təhsil xidmətlərinin brendinin formalaşmasına və hərəkətinə təsir edən 

faktorların aşkar edilməsi; 

-ali məktəblərin təhsil xidmətləri brendinin yaradılmasının təşkilati-pedaqoji 

mexanizminin və onun təhsil xidmətlər bazarında hərəkətinin idarə edilməsi alqoritminin 

işlənib hazırlanması. 

Bunun üçün aşağıdaıkılar həyata keçirilməlidir : 

-təhsil xidmətləri brendinqinin mahiyyəti və xüsusiyyətlərini açmaq, onun səmərəlilik 

göstəricilərini müəyyən etmək; 

-təhsil sistemində brendin formalaşması və hərəkətinə təsir edən sosial və pedaqoji 

faktların tədqiqi; 

-təhsil xidmətlər brendinin yaradılmasının təşkilati- prdaqoji mexanizminin işlənməsi; 

-eksperimentlər  şəklində onların həyata keçirilməsi. 

Görüləcək işlər 3 mərhələdə aparıla bilər: 

1-ci mərhələ- nəzəri məsələlər 

1. Xarici ölkələrin pedaqoji, sosial və iqtisadi ədəbiyyatlarının təhlili əsasında ali 

məktəblərin təhsil xidmətlərinin brendinin yaradılması problemlərinin vəziyyətinin müəyyən 

edilməsi; 

2. Brendin formalaşması üzrə ən qabaqcıl təcrübənin təhlil edilməsi; 

3. Əsas obyektlər, predmet, məqsəd, əsas vəzifələr, nəzəri və metodoloji əsaslar təhlil 

edilməlidir; 

4. Müasir ali məktəblərin təhsil xidmətlərinin brendinqinin təşkilati- prdaqoji 

təminatının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi göstəriciləri işlənib hazırlanmalıdır. 

2- ci mərhələ - təcrübi- eksperimental işlər 

1. Brend menecment istifadə edən təhsil müəssisələrinin inkişafı modeli 

layihələndirilir və tətbiq edilir ; 
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2. ”İmic mərkəzləri” yaradılır və onun çərçivəsində təhsil brendinin yaradılması və 

hərəkətinin cari və uzunmüddətli səmərəsi göstəriciləri sistemi yaradılır; 

3. Məqsədli, təşkilat, peosesual, nəzarət –diaqnostik komponentləri birləşdirərək təhsil 

xidmətlər brendi  və hərəkətinin təşkilati- pedaqoji mexanizmi  yaradılır. 

3- cü mərhələ- analitik –ümumiləşdirici təhlil və nəticə 

Son yekun diaqnostika həyata keçirilir, nəticələr təhlil edilir və qruplaşdırılır. 

Ali məktəblərin təhsil xidmətlərinin brendinqinin səmərəlilik göstəriciləri təcrübə- 

eksperimental işlərinin gedişində müqayisə edilir. Aparılan işlərin nəticəsində ali məktəblərin  

təhsil xidmətlərinin brendinin təhsil xidmətinin bütün növləri üzrə brendin yaradılması və 

hərəkəti üzrə kollektivin fəaliyyəti kimi mahiyyəti açıqlanır. Təhsil brendinin cari və 

uzunmüddətli səmərəsinin göstəricilər sistemi işlənib hazırlanmalıdır və özündə həm 

subyektiv gəstəriciləri (xarici resenziyalar, ali məktəblərdə müsabiqələr, insan kapitalı), həm 

də iqtisadi göstəricilər (risklər – xərclər və gəlir nisbəti, gəlirin formalaşmasında brendin payı 

və s.) birləşdirməlidir. 

Təhsil brendinin yaradılması və hərəkəti prosesinə təsir edən daxili və xarici faktorlar 

aşkar edilməli və sistemləşdirilməlidir. Bu zaman xarici faktor kimi istehlakçı seçimi faktoru 

(keyfiyyət, işə düzəltmə, komfort və perspektivlilik)  və brendin keyfiyyətinə təsir edən 

faktorlar ( təhsil xidmətləri bazarının xüsusiyyətləri, brendin maliyyələşməsi) aid edilir. 

Daxili faktorlara isə - brend menecmentinin xüsusiyyətlərini şərtləndirən faktorlar (təhsil 

müəssisəsinin brend  hərəkəti ilə bağlı digər subyektlərlə qarşılıqlı əlaqəsi, brendin 

səmərəliliyinin təhlilinin dövrülüyü), ali məktəbin təhsil prosesinin xüsusiyyətləri ilə şərtlənən 

faktorlar (tələbələrin sosial müdafiəsi, təhsil xidmətlərinin keyfiyyəti, professor- müəllim 

heyəti və s.) aid edilir. Bunun üçün isə təhsil xidmətləri brendinin yaradılması və hərəkətinin 

təşkilati- pedaqoji mexanizmi yaradılmalıdır ki, özündə məqsədli, təşkilat, prosessual, nəzarət 

– diaqnostik komponentləri birləşdirir. 

Bütün bunlar sonunda pedaqoji menecment, ali məktəbdə brend- menecment haqqında 

elmi təsəvvürləri genişləndirəcək və ali təhsil müəssisələrinin təhsil xidmətləri brendinin 

yaradılması və hərəkətinin gələcək həlli üçün əsas olacaqdır. 
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