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ӘMӘK BAZRININ OPTIMAL DAVRANIŞI VӘ INKIŞAFI STRATEGIYALARININ 

QURULMASIMӘSӘLӘSININ QOYULUŞU 

 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi. Məqalənin məqsədi əmək bazarını kibernetik “qara qutu” kimi qəbul edərək, onun 

optimal idarə edilməsi strategiyalarının qurulmasının nəzəri-metodoloji aspektlərini sistemli tədqiq etməkdir.  

Tədqiqatın metodologiyası. Məqalədə qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün sistemli təhlil metodun-

dan, mürəkkəb iqtisadi sistemlərin kibernetik və riyazi modelləşdirilməsi metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələri. Əmək bazarının optimal idarə edilməsi probleminin sistemli tədqiqi nəticəsində 

bu sistemin ümumi və özəl kibernetik xarakteristikaları müəyyən edilmişdir. Əmək bazarı sisteminin girişi 

və çıxışı arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin differensial tənlik şəklində modelləşdirilməsinin mümkünlüyü əsas-

landırılmışdır. 

Açar sözlər: Əmək bazarı, kibernetik sistem, əmək bazarının ümumi və özəl sistem xarakteristikaları, 

modelləşdirmə, proqnozlaşdırma, vəziyyət vektoru, optimallıq kriteriyası, məhdudiyyət şərtləri. 

 

GİRİŞ  

Ümumdünya  maliyyə böhranı şəraitində iq-

tisadi sistemlərin, xüsusən də əmək bazarı 

sisteminin səmərəli fəaliyyəti probleminin həlli 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, əmək ba-

zarı bazar sisteminin ayrılmaz hissəsidir və cə-

miyyətin işsizlik və onun artması, məşğulluğun 

struktur və regional disproporsiyalarının güc-

lənməsi, işçi qüvvəsinin nəzarətdən kənar axını 

(miqrasiyası), işçi qüvvəsinin keyfiyyətcə pis-

ləşməsi, əhalinin real gəlirlərinin azalması və s. 

bu  kimi kəskin sosial problemləri özündə təza-

hür etdirir. Bu baxımdan əmək bazarı ölkənin 

si-yasi və sosial-iqtisadi durumuna birbaşa təsir 

göstərmək iqtidarında olan bir qurum kimi də-

yərləndirilməlidir. 

Ümümdünya  maliyyə böhranının Azərbay-

can iqtisadiyyatına mənfi təsirinin qarşısı xeyli 

alınsa da, hər halda bu amilin təsiri kifayət qə-

dər hiss olunandır və ölkənin  əmək bazarında 

müəyyən gərginliyin yaranmasına və işsiz əha-

linin say artımına gətirib çıxartmışdır. Odur ki, 

yaranmış şərait əmək bazarının səmərəli ida-

rəetmə strategiyaları əsasında tənzimlənməsini 

və proqnozlaşdırılmasını tələb edir. 

 

Әmək  bazarının tədqiqinə klassik və keyns-

çi yanaşma 

İqtisadi ədəbiyyatda əmək bazırının və onun 

ayrı-ayrı komponentlərinin fəaliyyət mexanizmi-

nin nəzəri əsaslarının tədqiqinə müxtəlif istiqa-

mətlərdən yanaşılmalıdır. Bu istiqamətləri iki qru-

pa ayırmaq olar: klassik və keynsçi istiqamətlər.  

Klassik yanaşma əmək bazarına özünü 

tənzimləyən sistem kimi yanaşır və əməyin 

qiymətini  bu bazarda tələb və təklifin balans-

lılığını əks etdirən əsas amil kimi qəbul edir. Bu 

zaman qiymətə mütləq çevik bir tənzimləmə 

mexanızmi kimi yanaşılır və fərz edilir ki, adı 

çəkilən mexanizm tələb və təklifin həcmində 

müşahidə edilən hər bir dəyişikliyə sərbəst şə-

kildə reaksiya verərək bazarda tarazlığı qoru-

mağa qadirdir (şəkil 1)[1, səh. 367]. 

Əmək bazarında əməyin P qiymətində baş 

verə biləcək kənarlaşmaların səbəbləri müxtəlif 

müstəvilərdə yerləşə bilər (ümümdünya ma-

liyyə böhranının doğurduğu fəsadlar, müharibə-

lər, siyasi qeyri-stabillik, quraqliq və s.). Belə 

hesab edilir ki, bu səbəblər üzündən iqtisadiy-

yat əhalinin məşğulluğu vəziyyətini itirə bilər. 

Lakin konsepsiyanın nümayəndələrinin fikrin-

cə, bazar iqtisadiyyatı sistemi öz-özünü tənzim-

ləmə xassəsinə malik olduğu üçün tarazlığın 

pozulması ilə həmin mexanizmlər avtomatik 

olaraq işə düşür və əmək bazarında tələb və 

təklifin E tarazlıq nöqtəsində kəsişməsini bərpa 

edir. Bununla da iqtisadi sistem tam məşğulluq 

vəziyyətinə qayıdur. Bu mexanizmin fəaliyyəti 

tam avtonom qəbul edildiyindən, belə hesab 

edilirdi ki, prosesə dövlətin müdaxiləsinə nəin-

ki ehtiyac yoxdur, hətta bu müdaxilə mənfi 

nəticələrə gətirib çıxarda bilər. İşsizliyi doğuran 

əsas səbəb kimi isə əmək haqqının həddən artıq 
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yuxarı olması qəbul edilir və fərz edilir ki, 

məhz əmək haqqı insanlarda əmək təklifini artı-

rır və nəticədə əmək bazarında tələblə təklifin 

tarazlığı pozularaq işçi qüvvəsi artıqlığı  (şəkil 

1-də ∆= 𝑄1
𝑆 − 𝑄1

𝐷 parçası) və ya işsizlik 

yaradır.  

Əmək bazarının fəaliyyət mexanizmin bu 

klassik təsviri sonralar L.Valras tərəfindən in-

kişaf etdirilmiş və ümumi tarazlıq səviyyəsi 

şəklinə salınmışdır.  

Əmək bazarının idarə edilməsinə keynsçi 

yanaşmaya görə isə ölkədə iş yerlərinin artması 

və bunun nəticəsində məşğulluğun yüksəlməsi 

əhalinin gəlirini artırsa da, məcmu istehlakın 

artma tempi gəlirlərin artması tempindən gerı 

qalır. Bu yanaşmanın müəllifi C.Keyns belə he-

sab edirdi ki, iqtisadiyyatın dinamikasını heç də 

təklif müəyyən etmir və bu göstərici tamamilə 

tələbdən asılı olaraq formalaşır. Daha doğrusu, 

iqtisadi sistemdə tələb-təklif tandeminin hərə-

kətverici qüvvəsi olaraq məhz tələb çıxış edir 

və dövlət özünün vergi-büdcə siyasətinə əsas-

lanaraq məcmu tələbi artırmalıdır. 

 

Şəkil  №1 

Əmək bazarında tarazlıq 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: [1, səh. 367]. 

 

Bazar iqtisadiyyatı sistemində formasından 

asılı olmayaraq işsizliyin daima mövcud olma-

sını ilkin şərt kimi qəbul edən keynsçilik nə-

zəriyyəsi belə bir ideyanın tərəfdarı idi ki, tam 

məşğulluğun təmin edilməsi prioritet problem-

dir və bu məqsədə çatmaq üçün məcmu təkliflə 

məcmu tələbin üst-üstə düşməsi zəruri və kafi 

şərtdir. Keynsə görə iqtisadi sistemdə məşğul-

luğun məcmu həcmini iki göstərici- mənfəət 

norması (investisiyaların səmərəliliyi) və faiz 

norması müəyyən edir və işsizliyin mövcudluğu 

məhz investisiyaların çatışmaması ilə bağlıdır. 

Keyns belə hesab edirdi ki, daimi işsizlik gös-

təricisi ilə iqtisadi sistemin faza durumu (iqtisa-

di firavanlıq və ya depressiv-böhranlı hallar) 

arasında korrelyasiya mövcud deyil. 

Əmək bazarının tənzimlənməsinin Keyns 

modelinə görə aprior olaraq belə hesab edilir ki, 

əmək haqqının kəmiyyət xarakteristikası birqiy-

mətli şəkildə müəyyən edilmişdir və bu göstəri-

cidə reqressiv dəyişikliklər gedə bilməz. Demə-

li, əmək haqqı göstəricisi əmək bazarının tən-

zimlənməsi funksiyasını icra edə bilməz və ət-

raf mühitdən bazar sisteminə belə bir göstərici 

element kimi daxil edilməlidir. Keynsə görə 

əmək bazarında bu funksiyanı icra edən ele-

ment rolunu məhz dövlət oynayır və  tələb və 

təklifin artıb-azaldılması vasitəsi ilə əmək tək-

lifi və əmək tələbi arasındakı disbalansı aradan 

qaldırmalıdır.  

Əmək münasibətlərinin tədqiqi ilə məşğul 

olan müasir tədqiqatçıların bir çoxu əmək baza-

rını iqtisadi-kibernetik sistemlərə aid edərək 

belə hesab edirlər ki, bu bazarların optimal ida-

rə edilməsi strategiyalarının qurulmasının ən 

səmərəli yolu onların mürəkkəb sosial-iqtisadi 
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sistemlər kimi modelləşdirilməsidir. Bu zaman 

modelləşdirmənin predmeti olaraq əmək ba-

zarının bütün fünksional  xüsusiyyətləri -əha-

linin təkrar istehsalı prosesləri, əmək ehtiyat-

larının strukturu və ərazi üzrə paylanması, miq-

rasiya prosesləri, əmək ödənişinin müasir və-

ziyyəti, məşğulluğun və işsizliyin səviyəsi kimi 

amillər çıxış edirlər. 

Bir çox tədqiqatçılar kimi biz də belə hesab 

edirik ki, əmək bazarı mürəkkəb iqtisadi-kiber-

netik sistemdir və belə sistemlərə xas olan bü-

tün xarakteristikalara malikdir [3, səh. 20,28]. 

Əmək bazarını iqtisadi-kibernetik sistem ki-

mi nəzərdən keçirəcəyimizlə əlaqədar olaraq, 

bütün sistemlərə xas olan bəzi konseptual mə-

sələlərə aydınlıq gətirək.  

Qəbul edilmiş ümumi yanaşmaya görə sis-

tem xarici mühitdən təcrid edilmiş müəyyən 

tamlıqdır, obyektlərin müəyyən vəhdətidir. Bu 

tamlığı müəyyən hissələr-elementlər yaradır və 

onları yalnız ayri-ayri əşyalar,  anlayışlar və xü-

susiyyətlər  kimi deyil, həm də münasibət kimi 

qəbul etmək lazımdır[1, səh. 14].Bu elementlə-

rin sistem çərçivəsindəki işarələmələri dəyi-

şənlər kimi approksimasiya edilir və bu sis-

temlərin tədqiqi prosesində onlar mümkün qiy-

mətlər oblastında müəyyən qiymətlər alırlar 

(dəyişənlərin kəmiyyət xarakteristikaları). Sis-

temlə bağlı konkret məsələnin həlli prosesində 

qiymətləri sabit qalan dəyişənlər (ekzogen 

xarakterli) sistemin parametrləri adlandırılır. 

Sistemin, o cümlədən də tədqiqat obyekti seçdi-

yimiz əmək bazarı sisteminin araşdırılması, 

məhz onun elementlərinin müəyyən edilməsi, 

bu elementlərin dəyişənlər vasitəsi ilə identifi-

kasiyası, dəyişənlərin qiymətlərinin müəyyən 

edilməsi, parametrlərin ayrılması şəklində real-

laşdırılmalıdır. Sistem çərçivəsində tam identi-

fikasiya oluna bilməyən (başqa elementlərlə 

əlaqələri tam açıqlana bilməyən) elementlər isə 

bu münasibətləri ətraf mühitlə qururlar və bu 

baxımdan konkret sistemə görə giriş və çıxışlar 

kimi qəbul edilirlər. Qeyd edək ki,  𝑋 =
(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)vektoru ilə təsvir edilən giriş ka-

nalları vasitəsi ilə ətraf mühit konkret sistemə 

təsir edir, 𝑌 = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚) vektoru ilə təsvir 

edilən çıxış kanalı ilə isə əksinə, sistem ətraf 

mühitə təsir göstərir. 

 

Әmək  bazarının kibernetik sistem kimi xü-

susiyyətləri və modelləşdirilməsinin zəruriliyi 

Maddi aləmin müxtəlif təyinatlı sistemlərinın 

(o cümlədən də əmək bazarı sisteminin) səciyyəvi 

xüsusiyyətlərinə aşağıdakıları aid etmək olar: 

tamlıq; bölünənlik; təcridlilik; təcridliyin nisbi-

liyi; identifikasiya oluna bilməsi; müxtəliflilik; 

müşahidə olunması; qeyri-müəyyənlik; inikas; 

inikasın fərqli xarakter daşıması [2, səh. 11,12]. 

Tədqiqatlar göstərir ki, əmək bazarı mü-

rəkkəb iqtisadi-kibernetik sistem kimi bütün bu 

xüsusiyyətlərə malik olmaqla bərabər, uni-

kallıq,  zəif əlaqəlilik və məqsədyönlülük kimi  

özəl xüsusiyyətlərə də  malikdir [4, səh. 136].  

Beləözəl xassələri mövcud olan əmək bazarı 

özünü tənzimləmə qabiliyyətinə malikdir. Bu 

cür tənzimlənmənin mexanizmləri kimi isə yeni 

iş yerlərinin açılması vəəmək ehtiyatlarının ye-

ni yaradılan iş yerlərinə uyğun peşə və ixtisasa 

yönəldilməsi yolu ilə işsizliyin azaldılması, 

əmək ehtiyatlarının ixtisasının artırılması çıxış 

edə bilər. 

Azərbaycan Respublikasının əmək bazarı 

sisteminin ayrı-ayrı funksional alt sistemlərinə 

(regional əmək bazarlarına) yuxarıda sadaladı-

ğımız mürəkkəb sistem xüsusiyyətlərindən əla-

və  aşağıdakı bir sıra spesifik xüsusiyyətlər də 

xasdır: 

 iqtisadi proseslərin inkişafında təsadüfiük 

və qeyri-müəyyənlilik; 

 sosial-iqtisadi proseslərin dinamikliyi; 

 sistemdə gedən proseslərin 

fərdiləşdirilməsinin mümkünsüzlüyü; 

 sistemin fəaliyyətində insan faktorunun 

mühüm rol oynaması. 

Məlum olduğu kimi, bir çox tədqiqatçılar ri-

yazi modelləşdirmə metodunu optimal idarə-

etmə nəzəriyyəsinin dərketmə mexanixmi he-

sab edir [1, səh. 30],[3, səh. 61]. Başqa sözlə 

desək, bu metod sosial-iqtisadi sistemlərin dav-

ranışı və inkişafının əsas tədqiqat metodu kimi 

çıxış edir.  

Modellərin qurulması prosesinin qarşısına 

qoyulan əsas tələblərdən biri də onların öyrəni-

lən iqtisadi sistemlərə kifayət qədər adekvat ol-

masının təmin edilməsidir. A.Eynşteynə görə 

“model nə qədər mümkündür, o qədər sadə ol-

malıdır, lakin bundan artıq yox!”. Tədqiqatlar 

göstərir ki, iqtisadi sistemin bütün özəlliklərini 
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vahid bir modelin hüdudları daxilinə yığmaq, 

daha doğrusu mürəkkəb sosial-iqtisadi sistemin 

davranışının müxtəlif aspektlərini yeganə bir 

modelin köməyi ilə kifayət qədər adekvat şə-

kildə əks etdirmək konseptual cəhətdən qeyri -

mümkündür. Odur ki, mürəkkəb iqtisadi sis-

temlər üzrə səmərəli idarəetmə qərarları qəbul 

etmək üçün çoxmodellilik prinsipindən istifadə 

etmək, daha doğrusu iqtisadi sistemin davra-

nışının müxtəlif aspektlərini əhatə edən model-

lər kompleksi yaratmaq, sonra isə onların qarşı-

ya qoyulmuş vahid məqsəd baxımından əlaqə-

ləndirilməsini təmin etmək lazım gəlir. 

Mürəkkəb sosial-iqtisadi sistemlərin model-

ləşdirilməsində istifadə edilən metodlar içəri-

sində optimallaşdırma, ekonometrik modelləş-

dirmə və imitasiya modelləşdirilməsi metodla-

rını qeyd etmək olar. 

Bu model qruplarının bilavasitə əmək bazarı 

sisteminin davranışı və proqnozlaşdırılmasında 

tətbiq imkanlarına gəldikdə isə, bu cür imkanlar, 

hər şeydən əvvəl, həmin unikal bazarın vəziyyət 

və fəaliyyət vektorunun komponentləri kimi 

çıxış edən və məzmun etibarı ilə müxtəlif təbiətə 

malik amillərlə müəyyən edilir. Bu amilləri 

onların əmək bazarına göstərdikləri təsirdən asılı 

olaraq ətraf mühitlə bağlı amillərə, bazarın 

özünü tənzimlənməsi ilə bağlı amillərə, eləcə də 

normativ-hüquqi baza ilə, daha dəqiq desək, 

dövlətin idarəedici funksiyaları ilə bağlı amillərə 

ayırmaq doğru olardı. Bu halda ətraf mühitin tə-

sirlərini xarici kənarlaşmalar və ya əmək bazarı-

nı özündə əridən mühit kimi dəyərləndirəcəyik. 

Əmək bazarının özünün tənzimləmə me-

xanizmlərinə isə bazarda əməyin qiyməti, əmtəə 

və xidmətlər bazasında mövcüd olan qiymətlər, 

faiz normativləri və s. aid edilə bilər. Üçüncü 

qrup amillər isə dövlətin əmək bazarına ida-

rəetmə məqsədiylə daxil olması ilə bağlıdır.  

 

 Әmək  bazarının modelləşdirilməsi məsə-

ləsinin riyazi əsasları 

Əmək bazarının davranışının kifayət qədər 

ümumi (abstrakt) və məqbul hesab edilən riyazi 

modelini qurmağa cəhd göstərək. Fərz edək ki, 

konkret t zamanı momentində əmək bazarı sis-

teminin mahiyyəti dinamik sistem kimi aşa-

ğıdakı daxili vəziyyət funksiyası vektoru ilə 

müəyyən edilir: 

𝑄(𝑡) = [𝑞1 (𝑡), 𝑞2(𝑡), … , 𝑞𝑠(𝑡), 𝑡]    (1). 

burada 𝑞1(𝑡), 𝑞2(𝑡), … , 𝑞𝑠(𝑡) verilmiş t za-

man anında əmək bazarının vəziyyətini xa-

rakterizə edən koordinatlardır. Bu parametrlər 

rolunu ölkə və regional əmək bazarlarında 

məşğulluğun səviyyəsi, işsizliyin səviyyəsi, 

məşğulluq və işsizliyin quruluşunu əks etdirən 

bu və ya digər kəmiyyət xarakteristikaları, 

əmək qabiliyyətli əhalinin yaş kateqoriyaları 

üzrə bölgüsü və s. oynaya bilər. Onda,  təbii ki, 

əmək bazarı sisteminin t zaman anında vəziy-

yətinin dəyişməsi sürəti (1) vəziyyət vektor-

funksiyasının zamana görə 1-ci tərtib törəməsi 

(
𝑑𝑄

𝑑𝑡
)kimi müəyyən ediləcəkdir. 

Əmək bazarının vəziyətinə təsir göstərə bilən 

sadaladığımız amil qruplarının da kəmiyyət 

xarakteristikalarının məlum olduğunu qəbul edək: 

Y-əmək bazarına təsir edən xarici mühit 

amilləri vektoru; 

L-əmək bazarının özünü tənzimləmə 

funksiyaları vektoru; 

Z-dövlətin idarəetmə məqsədi ilə əmək 

bazarına tətbiq etdiyi məqsədyönlü təsirlər 

vektoru; 

e -ətraf  mühitin qeyri-müəyyənliyinin 

doğurduğu təsadüfi amil.  

Qeyd edək ki, birinci üç xarakteristikanın tə-

zahürünə müəyyən gecikmə,yəni zaman laqı 

xasdır. Onda sosial-iqtisadi sistemlərin bir tipi 

kimi əmək bazarı sisteminin fəaliyyət me-

xanizmi funksional-diferensial tənlik  şəklində  

aşağıdakı modellə ifadə ediləcəkdir: 
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝐹(𝑄, 𝑌, 𝐿, 𝑍, 𝑒)                (2). 

Biz burada F-ə əmək bazarı sisteminin 

girişinin (təsiredici amillər çoxluğunun) çıxışa 

(əmək bazarının dinamikasına) transformasiyasını 

təmin edən müəyyən bir operator kimi baxırıq. 

Müxtəlif elmi məktəblər və alimlər tərəfin-

dən, o cümlədən  də yuxarıda nəzərdən keçir-

diyimiz neoklassik və keynsçilik məktəblərinin 

nümayəndələri tərəfindən əmək bazarı sistemi-

nin fəaliyyətinə yanaşmadakı əsas fərq iki mə-

qamla bağlıdır. Bunlardan biri əmək bazarının 

tənzimlənməsi və özünü tənzimlənməsi prose-

sində istifadə edilən mexanizmlər seçimi ilə, 

digəri isə bu bazarın vəziyyəti və quruluş vek-

torlarına daxili və xarici təsirlərin gücü ilə bağ-

lıdır. Məsələn, neoklassik yanaşmanın tərəf-
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darları əmək bazarında dövlətin tənzimləyici 

funksiyasını ümumiyyətlə qəbul etmirlərsə, 

keynsçilik nəzəriyyəsi bu mexanizmi əmək ba-

zarının tənzimlənməsinin əsas vasitələrindən 

biri kimi qəbul edir. Deməli, birinci yanaşmaya 

görə (2) modelinin (biz bu modeli əmək ba-

zarının vəziyyəti vektorunun təsiredici amil-

lərindən asılılığını, daha doğrusu “qara qutu”  

kimi baxılan əmək bazarı sisteminin çıxışının 

girişindən asılılığını əks etdirən istehsal funk-

siyası kimi qəbul edə bilərik) Z - idarəedici 

komponentinin əmək bazarı sisteminin tən-

zimlənməsindəki rolu bütünlükdə sistemin 

fəaliyyətinin idarə edilməsi baxımından əhə-

miyyətsiz olmalıdır. Əgər bu komponentin təsir 

gücü artarsa onda sistemin çıxışının vəziyyətin-

də bu sistemin vəziyyət vektorunun həm kə-

miyyətcə, həm də keyfiyyətcə pisləşməsi 

müşahidə ediləcəkdir. 

(2) tənzimləmə modelində iştirak edən Y və 

L koponentləri bu modeli əmək bazarı üzrə 

optimal davranış strategiyasının müəyyən edil-

məsi üçün yararlı mexanizmə çevirir. Lakin op-

timal davranış strategiyasının müəyyən edilmə-

si məsələsinin qoyuluşu sosial-iqtisadi sistem 

statusu daşıyan əmək bazarı sistemi üçün opti-

mallıq meyarının müəyyən edilməsini tələb 

edir. Çünki optimal idarəetmə dedikdə məhz al-

ternativ davranış strategiyaları içərisindən bu 

optimallıq meyarınına görə əlverişli olan strate-

giyanın seçilməsi başa düşülür.  

İlk baxışda bu meyarlar aprior olaraq möv-

cuddur və S→min və K→max şəklində ifadə 

oluna bilər. Burada  S - ölkə (və ya region) üzrə 

işsizliyin kəmiyyət xarakteristikası, K-isə məş-

ğulluğun kəmiyyət xarakteristikasıdır. Lakin bu 

məqsəd funksiyalarından heç biri əmək bazarı-

nın optimal davranışını və inkişafını təmin edən 

optimallıq meyarı kimi yararlı deyil. Yaxın 

keçmişdən yaxşı məlumdur ki, SSRİ məkanın-

da işsizliyin faktiki olaraq sıfra bərabər olması 

heç də obyektiv şəraiti əks etdirmirdi. Lakin S 

və K xarakteristikalarının öz optimumlarına 

yaxın olmasını da sosial sistem kimi baxdığı-

mız əmək bazarının vəziyyəti baxımından 

pozitiv hal hesab etmək mümkün deyil. Odur ki, 

ölkənin əmək bazarının vəziyyəti vektoru yalnız o 

halda optimal hesab edilə bilər ki, S və K 

parametrləri üçün 𝑏 ≤ 𝑆 ≤ 𝑎;    𝑑 ≥ 𝐾 ≥ 𝑐  şərt-

ləri ödənsin, yəni ölkə üzrə işsizliyin kəmiyyət 

xarakteristikaları öz kritik hüdudlarını aşmasın 

(işsizlik üçün  bu hüdud [a:b] oblastı, məşğulluq 

üçün isə [c:d] sahəsidır). 

Ölkə və regional əmək bazarlarının fəaliy-

yətinin optimallaşdırılmasının başqa bir aspekti 

isə Azərbaycan Respublikasında müxtəlif istehsal 

sahələrindəki faktiki məşğulluqla işçi qüvvəsinə 

tələbin balanslılığı ilə əlaqədardır. Bu gös-

təricilərin  kəmiyyət xarakteristikaları arasındakı 

fərqi əks etdirən ∆𝑀 parametrin minimum olma-

sını da əmək bazarının inkişafının optimallıq 

meyarı kimi qəbul etmək mümkündür.  

(2) davranış və inkişaf modeli bazasında əmək 

bazarının həm ümumi göstəricilərinin, həm də 

onun ayrı-ayrı funksional göstəricilərinin tədqiqi 

və kifayət qədər etibarlı proqnozlaşdırılması 

məsələsini həll etmək mümkündür. 

 

NӘTİCӘ 

Təhlildən aşağıdakı nəticələr alınmışdır: 

1.Əmək bazarının tədqiqinə klassik və 

keynsçi yanaşmanıları bir-birindən fərqləndirən 

əsas məqam bu sistemin özünü tənzimləyə bil-

məsi və ya tənzimlənmənin ətraf mühitdən da-

xil edilmiş element tərəfindən aparılması zəru-

rətinin əsaslandırılması ilə bağlıdır. Əmək ba-

zarının tənzimlənməsini tam avtonom hesab 

edən klassik yanaşma dövlətin tənzimlənmədə 

iştirakına qarşı çıxırdı, keynsçilik bu işdə pri-

oriteti məhz dövlətə verir; 

2.Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, əmək 

bazarı sistemi iqtisadi-kibernetik sistem olmaqla 

bu tip sistemlərə xas olan bütün xüsusiyyətləri 

özundə cəmləşdirir və deməli, optimal strate-

giyaların qəbulu baxımından idarə oluna bilər; 

3.Əmək bazarı sistemini “qara qutu” kimi 

qəbul etsək, onun girişlərinin (təsiredici amillər 

çoxluğunun) çıxışa (əmək bazrının dinamikasına) 

transformasiyasına optimal idarəetmə məsələsi 

kimi yanaşmaq olar və problemi model təsvirində 

differensial tənlik şəklində ifadə etmək olar. 
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Постановка задачи построения стратегий оптимального поведения и развития  рынка труда 

 

Резюме  

Цель исследования. В данной научной статье показана цель системного исследования теоретико-

методологических аспектов построения оптимальных стратегий управления рынком труда, рассмот-

рев его в качестве «черного  ящика».   

Методология исследования. Для достижения поставленной цели в статье использованы методы 

системного анализа, методы кибернетического и математического моделирования сложных экономи-

ческих систем. 

Результаты исследования. На базе проведенного системного анализа проблемы оптимального 

управления рынком труда выявлены общие и частные кибернетические характеристики исследуемой 

системы. Обосновано что, взаимосвязи между входом и выходом системы рынка труда могут быть 

моделированы в виде  дифференциального   уравнения.  

Ключевые слова: рынок труда, кибернетическая система, общие и частные системные харак-

теристики рынка труда, моделирование,  прогнозирование, вектор состояний, критерии оптималь-

ности, условия ограничения. 

Huseynova L.N. 

Azerbaijan State Economic University 

Problem definition of mathematical modeling and forecasting of labor market 

 

Abstract 

Purpose: The purpose of the article is to systematical  research of theoretic-methodological aspects of 

creation of of  labor market management optimum strategy, as "a black box". 

Methodology approach: to achievethe  goal of the article there are used the methods of the system anal-

ysis, the methods of cybernetic and mathematical modeling of difficult economic systems. 

Finding results:On the basis of the carried-out system analysis of the problem of optimum control of la-

bor market there are revealed the general and private cybernetic characteristics of the studied system. It is 

proved that, interrelations between an entrance and an exit of system of labor market can be modeling in the 

form of the differential equation. 

Key words: labor market, cybernetic system, general and private system characteristics of labor market, 

modeling, forecasting, vector of states, criteria of optimality, restriction condition . 
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