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Xülasə. Məqalədə müəssisələrin rəqabət strategiyasında insan resurslarının 

rolu araşdırılır, insan kapitalına qoyulan sərmayənin müəssisənin inkişafına, 

rəqabət qabiliyyətinə təsiri öyrənilir. Müəssisənin öz rəqabət üstünlüyünü 

təmin etməsi üçün insan resursları ilə bağlı aparmalı olduğu zəruri  tədbirlər 

təqdim olunur. 
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Abstract. The article addresses   the most 

important role of human resources in the 

competitive strategy of enterprises. The article 

researches the influence of investment in human 

capital on the development of an enterprise and 

competitive perfomance of enterprise, taking 

measures in the sphere of human resources   

required for provision of competitive advantage of 

the enterprise. 
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Резюме. В статье исследуется роль челове-

ческих ресурсов в стратегии конкуренто-

способности предприятий, влияние инвестиций 

в человеческий капитал на развитие пред-

приятия, его конкурентоспособность. Пред-

ставляются необходимые меры в сфере чело-

веческих ресурсов для компании с целью обес-

печения его конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкуренция, человеческие 

ресурсы, человеческий капитал, HR брендинг. 

 

Bu gün sürətlə dəyişən biznes, rəqabət mühitində şirkətlərin öz fəaliyyətlərini davam 

etdirməsinin başlıca amili səriştəli insan resurslarıdır. İnsan kapitalına qoyulan sərmayə 

müəssisənin inkişafına əhəmiyyətli təsir edir.  

Bazar iqtisadiyyatında mühüm amil rəqabət mənəviyyatıdır. Rəqiblik etmənin daha 

parlaq təzahürü rəqabətdir. Rəqabət-eyni məhsul (əmtəə) istehsal edənlərin bazarda daha çox 

sayda alıcı cəlb etmək və buna görə maksimum qazanca nail olmaq hədəflli iqtisadi yarışıdır. 

Rəqabət-bazarda mühüm nəzarət sistemidir. Təklif və tələbin bazar mexanizmi, 

istehlakçıların tələblərini (istəklərini, təkliflərini) firmalara – məhsul istehsalçılarına bunlar 

vasitəsi ilə də məhsul istehsalçılarına çatdırır. Rəqabət müəssisəni elmi-texniki nailiyyətləri 

tam nəzərə almağa, səmərəli texnika, texnologiya, istehsal və əmək təşkilinin müasir 

metodlarını tətbiq etməyə məcbur edir [2, s. 14]. 

Rəqabət yarışında vəziyyətin nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişməsi sahənin 
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sturkturunda dəyişikliklərə və ya rəqabət üstünlüyü üçün yeni əsaslar yaranmasına səbəb olur. 

Rəqabət strategiyası sahənin strukturunun dəyişməsi prosesində bu dəyişikliyin hər tərəfli 

başa düşülməsinə əsaslanmalıdır. Bu təkcə öz məhsullarına və  ya  nəzərdə tutduğu 

istehlakçılara münasibəti deyil, bütövlükdə rəqabətə münasibətidir [3, s.581]. 

Təbii ki, bazar münasibətlərinin bu cür formlaşaması və inkişafı əmtəə istehsalını 

istehlakçıların tələblərini öyrənməyə, istehsal etdikləri məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa  

əmək məhsuldarlığını yüksəltməyə, istehsalı genişləndirməyə və istehsal xərclərini aşağı 

salmağa məcbur edir. Azad rəqabət şəraitində bütün növ material, əmək, maliyyə və s 

resurslar mütləq mənada mobil xarakter daşıyır, yəni daim hərəkətdə olur. Azad rəqabət 

mühitinin iştirakçıları öz maliyyə resurslarını sadəcə olaraq yerləşdirmir, əksinə gəlirlərin 

artmasına yönəldirlər [5, s.62-63].  

Əhalinin məşğulluq və insan ehtiyatlarından səmərəli istifadə səviyyəsinin qaldırılması 

iqtisadi artımın və əhalinin rifahının qaldırılmasının əsas amilləridir. İşçi qüvvəsindəki 

rəqabət qabiliyyətinin güclənməsi bu məqsədlərə nail olmaqda ən mühüm tərkib hissələrindən 

biri kimi çıxış edir. Bazar iqtisadiyyatı öz-özlüyündə obyektiv şəkildə işçi qüvvəsini rəqabətlə 

əlaqədər kənarda şərh etməyə imkan verir. Sürətli iqtisadi artıma nail olmuş bütün ölkələrin 

təcrübəsi göstərir ki, rəqabətin potensialından istifadə əmək bazarı subyektlərini məşğulluğun 

şəxsi problemlərinin həllinə daxil edilmədə və əmək sferasında bazar mexanizmi imkanlarının 

tam şəkildə həyata keçirilməsində mühüm şərtdir. Rəqabət qabiliyyətlililik probleminin təhlili 

bir sıra beynəlxalq təşkilatların: Beynəlxalq Menecment və İnkişaf İnstitutu, Dünya Bankı, 

Ümumdünya İqtisadi Forumun (ÜİF) və s.tədqiqatlarının əsas istiqamətlərindən biridir.

 Əmək bazarında rəqabət münasibətlərinin inkişafı məsələlərinin işçi qüvvəsinin 

yenilənməsi və məşğulluqla sıx qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilməsi xüsusi aktuallığa 

malikdir. Ümumilikdə milli iqtisadiyyatın və işçi qüvvəsinin rəqabət qabiliyyətinin qarşılıqlı 

asılılığını qeyd etmək lazımdır. Beynəlxalq ÜİF  təşkilatının ekspertləri ölkə iqtisadiyyatının 

rəqabət qabiliyyətinə təsir göstərən çoxlu miqdarda iqtisadi amillər ayırırlar.  

Beləliklə, ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin gələcəkdə gücləndirilməsi 

müasir şəraitdə insan ehtiyatlarının rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi, insan kapitalına 

maliyyə ehtiyatlarının investisiya qoyuluşunu artıran və özünü reallaşdırma üçün şərtlərin 

yaradılmasını gücləndirən insan kapitalının inkişafını nəzərdə tutur [4, s. 52-54]. 

Müəssisənin iqtisadi fəaliyyəti cəmiyyətdə, elmi mühitdə, iqtisadiyyatda baş verən 

dəyişikliklərdən bir başa asılıdır. Müasir dünyada müəssisənin həyatda qalmaq, yüksək 

rəqabət dözümlülüyünü saxlamağın lazımi şərti daxili parametrlərin vaxtında 

dəyişdirilməsidir. Yüksək texnologiyalar sahəsindəki yeni kəşflər, ixtiralar, informasiya 

texnologiyalarının indarəetməyə yönləndirilməsi standart işləmə üsulunu tezliklə sıxışdırıb 

aradan çıxarır. Öz vaxtının və resusrslarının əsas hissəsini imicini qorumağa sərf edən 

şirkətlər çətin ki, hazırki dəyişən şəraitdə inkişaf edə bilər. Uğurlu şirkətlər hər zaman 

hərəkətdədirlər. İnkişafa istiqamətlənmiş bütün müəssisələr müsbət, yüksəlmək istiqamətdə 
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hərəkət etməkdədir deməkdir.  Müəssisənin inkişafı ilə lazımi dəyişikliklərin təkamülü baş 

verir.  Təşkilati dəyişikliklər – zamanın iki anı arasında müəssisənin dəyişilməsidir. R. Daft  

ən uğurlu təriflərdən birini təklif etmişdir: “Təşkilati dəyişikliklər  müəssisədə yeni ideya və 

davranış modelinin mənimsənilməsi ilə  təyin olunur”. Dəyişiklik hər zaman riskdir, amma 

dəyişməmək müvəffəqiyyətsiz olmaq deməkdir. Texnologiya, metod, iş üsulundakı  

dəyikliklər tədricən  rəqiblərin və tərədaşların şirkətlərinə nüfuz edir. Təşkilati dəyişikliklər  

əsasında həyata keçən təşkilati inkişaf konsepsiyası  müəssisənin həyat tsikli anlayışı ilə sıx 

bağlıdır, çünki hər yeni mərhələ rəhbərlikdən idarəetmə strukturunun dəyişilməsində, 

inkişafda olan müəssisənin insan resurslarının idarəedilməsinə yeni yanaşma üsullarını tələb 

edir [20, s.239]. 

Bununla əlaqədar olaraq  personalla bağlı xərclərə artıq sıxıcı xərclər kimi deyil, insan 

kapitalına investisiya, mənfəətin əsas mənbəyi kimi baxılır. Artıq insanlara kadr yox insan 

resursları kimi baxılır və onların uğur faktoru kimi dəyəri daima yüksəlir. Nəticədə nəhəng 

qərb şirkətlərində tədricən insan resurslarını idarəetmə sistemi kadrların idarəedilməsini əvəz 

edir. Bu rəqabət qabiliyyəti, biznes strategiyasının bir hissəsi kimi şirkət və işçilərin 

münasibətlərin tənzimlənərək şirkətin uzunmüdətli inkişafını təmin etməkdə əsas rol oynayır. 

İnsan resurslarının idarəedilməsi konsepsiyası çərçivəsində personal əsas kapitalla eyni 

hüquqdadır və ona çəkilən xərclərə uzunmüddətli investisiya kimi baxılır, kadr ilə istehsalat 

planlaşdırırlması iç-içədir, əməkdaşlar korperativ strategiyanın obyektinə çevrilir, əməyin 

qrup şəklində təşkilinə və buna görə də komandanın yaradılmasına, insanların bacarığının 

inkişaf etdirilməsinə, korperativ mədəniyyətin formlaşmasına vurğu olunur, kadr xidməti 

təşkilati, analitik sualları həll edir, əməkdaşların şirkətə uyğunlaşmasını asanlaşdırmaq 

məqsədi ilə xətti menecerlərə dəstək olur.  

Beləliklə insan resurslarının idarəedilməsi prinsipal olaraq yeni, qlobal uzunmüddətli 

məsələlərin həlli, şirkətin işinin iqtisadi, sosial səmərəliliyini artırılmasına, onun mühitdəki 

müvazinətini qorumağa istiqamətlənmişdir [12, s.92-93].  

Daxili mühitin təhlili şirkətin  qarşıya qoyduğu məqsədlərinə nail omaq  prossesində 

rəqabət mübarizəsində güvəndiyi daxili imkanları və potesialını aşkar edir, eyni zamanda öz 

vəzifəsini düzgün formalaşdırmağa və müəssisənin məqsədlərini daha yaxşı aydınlaşdırmağa 

imkan verir. Ancaq həmişə yadda saxlamaq lazımdır ki, müəssisə təkcə ətraf üçün məhsul 

istehsal etmir, həm də öz üzvlərini işlə təmin edərək onların mövcüdluğunu təmin edir. Daxili 

mühit aşağıdakı istiqamətlərdə təhlil olunur: 

- Şirkətin əməkdaşları və onların potensialı, peşəkarlığı, maraqları və s. 

- İdarəetmənin təşkili 

- Təşkilati, əməliyyat və texnoloji xarakterli istehsalat, elmi axtarış və emal 

- Şirkətin maliyyəsi 

- Marketinq 

- Təşkilati mədəniyyət 
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İqtisadi komponentləri öyrənərkən iqtisadi inkişafın ümumi səviyyəsi, hasil olunan təbii 

ehtiyatlar, rəqabət münasibətlərinin mühiti, tipi, inkişafı, əhalinin strukturu, işçi qüvvəsinin 

təhsil səviyyəsi, əmək haqqının miqdarı kimi amillərə diqqət etmək vacibdir [14, s.210-212]. 

Bazar münasibətlərinə keçid məhsulun keyfiyyəti və rəqabət qabiliyyəti məsələlərinin 

prioriteti administrativ-rəhbər işçilərin qarşısındakı tələbləri dəyişdi, əməyə yaradıcı yanaşma 

və yüksək peşəkarlığın önəmini artırdı. Bu insan resurslarının idarəedilməsinin prinsip, 

metodlarında və sosial-psixoloji məsələlərdə əhəmiyyətli dəyişikliklərə gətirib çıxardı, onların 

müəssisədəki rolunu yüksəltdi. Yüksək ixtisaslı, mədəni, işini bilən  rəhbər işçilər olmadan 

idarəetmə sahəsində yüksək keyfiyyətli dəyişikliklərə nail olmaq ağla gəlməzdir. Bu onunla 

əlaqədardır ki, yuxarıdan verilən tapşırıqları kor-koranə icra edən administratordan menecer 

fəaliyyəti bazar münasibətlərinə keçid dövründə həll edici rol oynayan   motivasiya 

siyasətinin reallaşmasına yönələn yaradıcı şəxsiyyətə çevrilmişdir. İnsan resurslarının 

idarəedilməsi müəssisənin fəaliyyətinin ən vacib istiqamətlərindən biridir və onun iqtisadi 

uğurunun əsas kriteriyası hesab olunur. Əgər əvvəllər texniki tərəqqinin inkişafı, 

təkminləşməsinə, qabaqcıl texnologiyaların tətbiqinə, müəssisə strukturunun  

modifikasiyasına əsas diqqət göstərilirdisə, hazırda meyl insan faktoru istiqamətinədir, bir 

sözlə biznesin mahiyyəti, effektini  insanlar təyin edir [16, s.113-114].  

Məqsədlərə çatmaqla bağlı qarşıya qoyulan məsələlərin həlli üçün lazımi peşəkarlıq, 

ixtisaslaşmış adekvat personalla təmin olunmaq vacibdir. Çətin texnologiya, kapital, 

materialdan effektiv istifadə etməyə qadir insan – şirkətin effektivliyini, səmərəliliyini təmin 

edən başlıca resursdur. İstedadlı menecerlərin seçimi və saxlanılması müasir şirkətlərin əsas 

qayğısına çevrilmişdir. Uğurlu fəaliyyət göstərən şirkətlərin rəhbərləri yükək ixtisaslı 

menecerlərin cəlb olunmasını, bacarıqlı rəhbərlərin öyrədilməsini  gəlir götürməkdən, müştəri 

cəlb etməkdən, aksionerlərə məqbul dividentin veriləməsindən daha önəmli hesab edir. 

Rəqiblər özlüyündə ən mühüm faktoru təmsil edir. Hər bir müəssisənin rəhbəri anlayır 

ki, əgər müştərini ehtiyacını rəqiblər kimi effektli təmin etməzsə müəssisə qısa müddətlik 

mövcud olacaq. Müştərinin müəssisənin tək rəqabət obyekti olmadığını bilmək vacibdir. 

Müəssisələr əmək resursları, material, kapital, texniki yeniliklərdən istifadə hüququ üzrə 

rəqabət mübarizəsi aparırlar. İş şəraiti, əməyin ödənilməsi, rəhbərin tabeçiliyində olan işçiyə 

münasibətinin xarakteri kimi daxili faktorlar qəqabətə reakisyadan asılıdır [8, s.36-37]. 

 İnsan kapitalı - insanın və ümumilikdə cəmiyətin çox şəkilli tələblərinin ödənilməsi 

məqsədilə ilə istifadə edilən biliklərin, bacarıqların, səriştələrin toplusudur. Bu termin ilk dəfə 

Teodor Şuls tərəfindən istifadə edilmiş, onun davamçısı olan Heri Bekker isə insan kapitalına 

əmanətlərin qoyulmasının səmərəliliyini əsaslandırmaq və insan davranışına iqtisadi 

yanaşması xülasə şəklinə salmaq bu ideyanı inkişaf etdirmişdir. İnsan kapitalı nəzəriyyəsinin 

əsaslarının yaradılmasına görə onlara – Teodor Şuls 1979-cu, Heri Bekker isə 1992-ci ildə 

iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı təltif edilmişdir. S.Fişerə ik növbəti tərifini vermişdir: 

“İnsan kapitalı insanda gəlir gətirmək qabiliyyətini təcəssüm etdirən ölçü meyarıdır. İK 
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anandangəlmə qabiliyyəti və talantı, eləcədə təhsili və əldə edilmiş ixtisası özündə 

birləşdirir”. Saymon Kuznesə görə inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqitisadiyyatının mümkün 

stabil artımının başlıca dominantıdır. H.S. Bekker firmanın rəqabəti, strategiyası və inkişafı 

nəzəriyyəsinə xüsusi yenilik gətirmişdir. O, insana yatırılan xüsusi və ümumi sərmayələr 

arasında fərqləri vermiş, ixtisas təhsilinə, ixtisas biliyinə və səriştələrinə xüsusi əhəmiyyət 

vermişdir. İşçilərin ixtisasca hazırlanması firmanın rəqib üstünlüklərini, onun məhsullarının 

və bazarlardakı davranışının xarakterik mühüm xüsusiyyətlərini, son nəticədə, onun nou-hau 

imic və brendini formalaşdırır. Bekkerin bu işləri firmanın və rəqabətin müasir nəzəriyyəsinin 

yaradılmasında əsasa çevrilmişdir [4, s.72-75]. 

Porterə görə rəqabətə dözümlü olmayan müəssisələr kompromisə gedirlər. Bu arasında 

işçilərin davranışı, insan resursları, idarəetmə sisteminin elastik olmamasından da 

qaynaqlanır. Rəqabət üstünlüyünün əldə edilməsində şəxsiyyətin əməyə motivasiyası və peşə 

biliklərinin artırılmasının təsiri var. 

Rəqabətə dözümlü olmaq üçün müəssisə ilk olaraq öz personalının rəqabətə 

dözümlüyünü təmin etməlidir. İstənilən idarəetmə sistemində yaranmış problem insan 

tərəfindən həll olunur. Personalın rəqabət qabiliyyəti onun personala münasibətə görə xarici, 

daxili rəqabət üstünlüyünə əsaslanaraq qiymətləndirilirdi. Personalın xarici rəqabət üstünlüyü 

onun işlədiyi müəssisənin rəqabət qabiliyyəti ilə təyin olunurdu. Əgər müəssisəinin 

rəqabətüstünlüyü yüksək səviyyədədirsə, personla da yüksək rəqabət qabiliyyətinə nail olmaq 

imkanlarına malikdir. Yalnız həddən artıq istedadlı insanlar xarici şəraitdən az asılı olurlar 

[21, s.277-278]. 

İşçinin rəqabət qabiləyyəti – onun indivudal əmək nailiyyəti qabiliyyət ilə müəssisənin 

məqsədlərinin reallaşmasına xidmət göstərməsidir. Personalın rəqabət qabiliyyəti ayrı-ayrı 

işçilərin, işçi qruplarının rəqabət qabiliyyəti və istehsal insan resurslarının funksiyası ilə təyin 

olunur. Müəssisənin əmək potensialının tərkibinə və xarakterinə təsir edən amillər sosial 

iqtisadi, coğrafi, təşkilati, fərdi amilləri özündə birləşdirir. 

Şəxsiyyətin rəqabət qabiliyyəti sağlamlıq halı, əməksevərlilik, işə yaradıcı yanaşması, 

dəqiq məqsədi, risk etmə qabiliyyəti, sərbəstliyi, liderlik keyfiyyəti, stressə dözümlülüyü, 

fasiləsiz peşəkar yüksəlişi, əməyinin son məhsulunun yüksək keyfiyyətinə səy göstərməsi ilə 

xarakterizə olunur.  

Mütəxəssisin rəqabət qabiliyyəti onun ayrı-ayrı qabiliyyətlər ardıcıllığı, bu peşəyə 

uyğun tələblərə cavab verən inkişaf səviyyəsi və resursların vəziyyəti ilə təyin olunur. 

İşçinin rəqabət qabiliyyəti onun iş yerinə real və potensial namizədlərin rəqabətə 

dözümlüyü və ya özünün daha nüfuzlu yerə iddia etməsi, müəssisənin məqsədlərinə 

çatmasında fərdi əmək qabiliyyəti ilə xidmət etməsi və işə götürülənin potensialı və faktiki 

əmək effektivliyi, peşə inkişafı qabiliyyətinin seleksiyası göstəricisi ilə təyin olunur. 

Persolanın rəqabət qabiliyyəti insan kapitalına müəyyən olunmuş müddətdə müntəzəm 

olaraq gəlir gətirməsi xüsusiyyəti yəni insan  kapitalına qoyulan investisiyanın geri qayıtması 

ilə təyin olunur. 
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Baxlanovun monoqrafiyasında personalın, işçinin rəqabət üstünlüyü çox ətraflı tədqiq 

olunub. Müəssisənin fəaliyyətinin effektivliyi və rəqabət qabiliyyəti əmək resurslarının 

keyfiyyəti və rəqabət qabiliyətindən asılıdır [9, s.21-24-45]. 

Son zamanlar şirkətlər arasında artan rəqabət yeni terminin “HR-branding” anlayışının 

formalaşmasına səbəb oldu. 

Şirkətlər arasında kəskin rəqabət daha effektiv işləmək qabiliyyəti olan, yeni 

texnologiyalardan, inovasiyalardan başı çıxan insan resurslarına ehtiyacı vardır. Elə bu 

səbəblər hazırda uğurlu müəssisələrin idarəetmə strategiyasında öz HR brendini yaratmağı 

əsas prioritet hesab edirlər.  

Hazırda müəssisələr yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsi üzərində mübarizə aparırlar. Sirr 

deyil ki, personal şirkətin ən mühüm rəqabət üstünlüyüdür. “HR branding”in öncüllərindən 

Brett Minçingtona görə “İstedadlı işçilətin cəlb edilməsi, saxlanması biznesdə uğur 

qazanmağın əsas amilidir”. İşəgötürənlərin böyük hissəsi personalla işə sistemli və 

düşünülmüş yanaşaraq, işçinin inkişafına pul ayrılmasının vacibliyini anlayır. Yüksək ixtisaslı 

işçi çatışmazlığı zamanı müəssisənin əsas üstünlyü güclü HR brendinin olmasıdır. Amerikalı 

tədqiqatçı Devid Liyə görə “Əmək bazarında özünü  yaxşı işəgötürən kim təqdim etməzdən 

öncə  bunu doğru olmasına çalışmaq lazımdır”. HR brendinin yaradılmasında məqsəd 

istedadlı mütəxəssilərin cəlb edilməsidir. Buna görə də müəssisənin üstünlük, fərqli 

cəhətlərini və korperativ mədəniyyətini göz önünə çıxarmaq lazımdır. Dünya təcrübəsində 

güclü HR brendinin müəssisənin iqtisadi nəticələrini bir başa təsirini təsdiq edən tədqiqatlar 

daima aparılır [10, s.32].  

Guest hesab edir ki, insan resurslarının idarə edilməsinin hərəkətverici qüvvəsi: 

Yüksək keyfiyyətli məhsul və xidmət təqdim etmək hesabına, rəqabət və 

yüksəksəmərəli qiymətqoyma, eyni zamanda müəssisənin bazardakı dəyişiklik və ya elmi 

tədqiqat və hazırlama sahəsindəki irəliləyişlərə cavab olaraq cəld innovasiya və 

dəyişikliklərini idarə edilməsi qabiliyyətidir [6, s.16]. 

Greatplacetowork assosiyasının,  100 ən yaxşı işə götürən müəssislərin reytinqi 

tərtibatçısı “Fortune” jurnalının  tədqiqatlarında görə güclü HR brendə malik şirkətlər yeddi 

vacib rəqabət üstünlüyü qazanır:  

1. Daha yüksək əmək məhsuldarlığı və rentabellilik 

2.  İqtisadı böhrnalar zamanı dayanıqlılıq. 

3. Peşəkar namizədlərdən daha çox müraciət. 

4. İşçi axıcılığını azaldılması 

5. Stressin işçilərə mənfi təsirinin azaldılması 

6. Müştəri məmnuiyyəti və sadiqliyini artımı. 

7.  İşçilər tərəfindən daha çox təşəbbüs, yradıcılıq, inovasiya 

HR brendinqdə iki əsas istiqamət var: daxili və xarici. Daxili HR brendin auditoriyası 

müəssisənin işçi heyətidir. Çox zaman xaricini təyin edir. Müəssisənin namizədlərin gözündə 
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necə görünməsi görünməsi əsasən öz işçilərinin gözündə necə görünməsi ilə təyin edilir. 

İşdən çıxan işçilərin də rolunu nəzərdən qaçırmaq olmaz, müəssisə haqda mənfi fikri onlar 

yaradır [11, s.9]. 

HR brendinq –öz sahəsi üzrə mütəmadi olaraq ən yaxşı mütəxəssisləri cəlb etmək 

məqsədi ilə şirkətin müsbət imicini yaratmaq üçün məqsədyönlü tədbirlər kompleksidir [19, 

s.25]. 

HR brendinq yəni işəgötürənin brendi nəzəriyyəsi 1990-cı ildə İngiltərədə yaranıb və 

müasir tədqiqatlar sayəsində inkişaf edir. İşəgötürən brendi termini özü isə Simon Berrau 

tərəfindən 90-cı ilin oktyabrında formalaşıb. Bu terminin mahiyyəti ondadır ki, şirkətin xarici 

imici yalnız onun marketinq brendi ilə deyil, həm də işəgötürənin hərəkətləri, dəyərləri və 

bütünlükdə davranışı ilə assosasiya olunur. Müəssisə üçün işəgötürən brendi loyallıq, işçilərin 

müdafiəsi və məmnunluğunu təmin edərək bütün şöbələri qarşılıqlı əlaqələndirən bənd rolunu 

oynayır. Öz növbəsində işəgötürən brendinin hazırlanması makromühit səviyyəsində onun 

bazarda payını, yüksək rentabelliliyini, biznesin inkişafını, maraqlı tərəflər və rəqiblər 

arasında tanınması, həm də müraciət edənlərin artmasını təmin edir [17, s.229-230]. 

 Müasir inovasiya iqtisadiyyatında bazarda liderliyə can atan müəssisələr istehsal, 

axtarış və təkminləşdirmə işlərinə, marketinq, maliyyə, insan resurslarının idarə edilməsi kimi 

fəaliyyətinin bütün sahələrinə effektiv, proqresiv texnologiyanı tətbiq edərək innovasiya 

potensialını artırır. Müəssisənin rəqabət üstünlüyünə nail olması öz intelektual kapitalı, qeyri 

maddi aktivlərindən savadlı istifadəsi, idarəetməsi ilə ola bilər.  Bir qayda olaraq şirkətin 

intellektual kapitalı üç tərkib hissəsinə bölünür: insan kapitalı, struktur kapitalı (intellektual 

mülkiyyətdə buna aiddir) və bazar (müştəri, münasibətlər) kapitalı. Brend qiymətli qeyri- 

maddi aktiv olaraq şirkətin bazar kapitalının tərkibinə aiddir. İlkin olaraq menecment 

nəzəriyyəsində brend anlayışı marketinqdə formalaşıb. İşəgötürən brendinin əmək bazarında 

şirkətin unikal obrazının formalaşması, dəstəklənməsi, mövqeyini tutmasına əsaslanan, 

potensial və cari personal üçün cazib görünən prinsiplərinin aydın anlaşılması və təcrübədə 

tətbiqi  onun istedad uğrunda mübarizədə müvəfəqiyyət qazanmasına imkan verir [13, s.98-

99]. 

Müasir menecment təcrübəsində müasir təşkilatların rəqabət qabiliyyətinə real zəmin 

olaraq insan kapitalına çevrilmə kimi xarakterizə olunur. Belə ki, yüksək texnologiyalı 

şirkətlərin fəaliyyətinin təhlili göstərib ki, orta hesabla şirkətin bazar dəyərinin təxminən 80% 

qeyri-maddi aktivlər və korporativ biliklər təşkil edir. Birja dəyərinin 95% -ə qədəri qeyri 

maddi resurslara payına düşür, 42% korporativ biliklər personalın intellekti təşkil edir.  

Kreativ əməkdaşların bir neçə mühüm xüsusiyyətləri var: 

 yaradıcı işçilər- nikbin insanlardır; böhran vəziyyətini şəxsi inkişaf üçün stimul kimi 

qiymətləndirir, ondan dəyərli təcrübə, faydalı bacarıq əldə edir 

 yaradıcı işçilər problem və resurslarla deyil, məsələ və həllərlə  düşünürlər; istedad 

özünün ixtisaslaşması sayəsində  texnoloji problemləri təsvir, həll edə bilir. 
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 yaradıcı işçilər ideya və texnologiyanın tətbiqini sərfəli etmək üçün iqtisadi zehniyyətə 

malikdirlər. 

 yaradıcı işçilər özlərinə, öz qabiliyyət və potensiallarına inanırlar; 

 münaqişə vəziyyətində, istedadlı işçilər səbəblərin müzakirəsinə vaxt itirmir, onlar 

konstruktiv bir həll tapmağa istiqamətlənirlər [18, s.105]. 

 İnsan resurslarının idaredilməsində personala müəssisənin strateji də daxil omaqla 

bütün məqsədlərinə çatmaq üçün ən önəmli resurslarından biri kimi baxmaq vacibdir. 

Əməkdaşlar- şirkəti qorumaq, inkişaf etdirmək və rəqiblərlərlə mübarizədə uğur qazanmaq 

üçün istifadə edəcəyi ən mühüm sərvətidir. Müəssisənin iqtisadi və digər imkanları personalın 

xarakterindən bilavasitə asılıdır.  Buna görə də insan resurslarının müəssisənin ümumi 

strategiyasına inteqrasiyası insan resusrsalarının idarəedilməsini kadrların idarəedilməsindən 

əsas  fərqidir.  Bununla belə hər bir idarəetmə qərarlarında insan aspektinin, adamların 

imkanları və personala təsiri nəzərə almaq lazımdır [15, s.14]. 

Müxtəlif ölkələrin insan resurslarının idarəedilməsi təcrübəsi təkcə milli məktəblərin, 

kadr mecementi ənnələrinin müxtəlifliyini əks etmir, həm də vahid konsepsiyanın yoxluğunu 

sübüt edir, çünki istifadə olunan konseptual sxemlərin müxtəlifliyi çox vaxt onların qarşılıqlı 

ziddiyətləri ilə ağırlaşır. Məsələn, qrup işi, səmərəliyinidən asılı olaraq fərdi əməyin 

ödənilməsi kimi insan resurslarının idarəedilməsi elementləri təcürəbədə  nəzəriyə ilə  uyğun 

gəlmir. Bu baxımdan bəzi spektiklər  insan resurslarının idarəedilməsi texnologiyasına insan 

münasibətləri doktorinasının modernizasiya variasiyası, qarşısı alınmaz ziddiyətləri isə 

menecer və siravi işçi arasında struktur antaqonizmin ifadəsi kimi hesab edir. Baxmayaraq ki, 

çox sayda şirkətlər özlərində insan resurslarının  dəbli texnologiyalarının tətbiqini elan edir, 

təcrübədə kadr menecmentinin yeni strateqiyasının reallaşması əhəmiyyətli çətinliklərlə 

qarşılaşır.  

Kadr potensialının nadir peşəkar mahiyyəti qlobal bazarda öz mövqeyini 

möhkəmləndirmək istəyən istənilən şirkətin əsas rəqabət üstünlüyüdür. 21-ci əsrdə qərb 

analitiklərinin qiymətləndirməsinə görə bu uğurlu sahibkalığın dəyişməz qanunu kimi 

qüvvəyə minəcək, çünki gözlənilməz, xaotik dəyişən bazar mühitinə uyğunlaşmaq yalnız 

yüksək mobil, daimi inkişafa yönəlmiş personal sayəsində mümkündür [7, s.25-26].  

Kadrların idarə edilməsi prosesində idarəetmənin bütün funksiyaları və metodları 

tətbiq olunur. 

 iqtisadi metod heyətin maliyyələşdirilməsində, onların əmək haqqının 

hesablanmasında, iqtisadi həvəsləndirmə sisteminin tətbiq edilməsində, işçilərin sosial 

tələbatının ödənilməsində isitfadə olunur; 

 inzibatı metod kadrların idarə olunmasının bir başa metodur. İnzibati üsul məcburedici 

üsul olub, yüksək tələbkarlıq əsasında insanları fəaliyyətə, içraçılığı, nizama, intizama 

sövq edir. 
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 sosial-psixoloji metod heyətin psixologiyasına mənəvi təsir göstərməklə, onun sosial 

tələbatlarını ödəməklə, sosial qayğısına qalmaqla, sosial inkişafını təmin etməklə 

idarəetmənin həyata keçirilməsi üsuludur. Sosial-psixoloji metod sağlam-psixoloji 

mühit formalaşdırır, heyəti ideya-siyasi cəhətdən tərbiyələndirir, kollektivin 

ənənələrini, adətlərinin qorunub saxlanmasını və inkişaf etdirilməsini təmin edir [1, 

s.149]. 

Müəssisələr öz rəqibləri üzərində üstünlük əldə etmək üçün insan resursları arasında 

yüksək əhəmiyyətli vəzifələri təyin etməlidir. Eyni zamanda yüksək əhəmiyyətli işçilərinin 

fəaliyyətini məhz öz müəssisələrində davam etdirməsi üçün gərəkli karyera imkanları, 

motivasiya ilə təmin etməlidir. 

  

Ədəbiyyat 

1. Abbasov İ. (2013), Menecment, 205 s. 

2. Xəlilov A.İ., Nəbiyev  A.X. (2014), Firma iqtisadiyyatı və sahibkarlıq, 312 s. 

3. İsgəndərov R. (2010), Elmi texniki tərəqqi: sosial –iqtisadi aspektlər,  636s. 

4. İsmayılzadə Ə.A. (2012), İnsan resurslarının idarə edilməsi və sosial inkişafı, 

Monoqrafiya,  472 s. 

5. Niftullayev  V. (2002),  Sahibkarlığın əsasları. 

6. Армстронг   М. (2002), Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер. 

с англ., М.: ИНФРА-М, VIII, 328 с. 

7. Управление персоналом: Учебник для вузов, Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина, 

2-е изд., перераб. и доп., М: ЮНИТИ, 2002, 560 с. 

8. Басовский Л.Е. (2007), Менеджмент: Учеб. Пособие, М.: ИНФРА-М, 216 с. 

9. Бахланов А.М. (2015), Анализ   конкуретоспособности  трудовой ресурсов на 

факторах экономичексого пространства, 139 с. 

10. Бренд-менеджмент в XXI веке: Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистров, аспирантов и молодых ученых: Сборник научных статей, 

Отв. ред. Свалова В.Е. – М.: МАКС Пресс, 2013, 165с. 

11. Бруковская О., Осовицкая Н. (2011), HR-Бренд. 5 шагов к успеху вашей компании, 

272с. 

12. Веснин В.Р. (2001), Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой 

работе, М.: Юристъ, 496 с. 

13. Кучеров Д. (2009), Бренд работодателя: Область маркетинга или управления 

человеческими ресурсами,  Вестник СПбГУ, Сер.8, Вып.3.    

14. Виханский О.С., Наумов А.И. (2006), Менеджмент,  учебник, 670 с.  

15. Дейнека А.В., Беспалько В.А. (2013), Управление человеческими ресурсами: 

Учебник для бакалавров, 392 с. 

16.  Кабушкин Н.И. (2006), Основы менеджмента, 336с.  



İPƏK YOLU, No.1, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
120 

17. Караваева А. А.,  Ушкова А.А. (2012), Модель построения бренда работодателя, 

Научный журнал «Молодой ученый», № 5. 

18. Салогуб А.М., Демина Н.В.  (2015), Новые тенденции в управлении талантливым 

персоналом и HR- технологий, Научно-практический журнал «Гуманизация 

образования», № 2.   

19. Мансуров Р.Е. (2011), HR- брендинг. Как повысить эффективность персонала. 

Санкт-Петербург: Изд-во БХВ-Петербург, 224с. 

20.  Удалов Ф.Е., Алѐхина О.Ф., Гапонова О.С. (2013), Основы Менеджмента: Учебное 

пособие, Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 363 с. 

21. Фaтхудинов Р.А. (2005), Управление кнокурентоспособнвстью организации, 544с. 

 


