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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi: tikinti şirkətlərində (TŞ) strateji idarəetmənin nəzəri əsaslarının tədqiq etmək və

onların praktiki tətbiqinin nəzəri-metodoloji prinsiplərini müəyyənləşdirməkdir.
Metodologiya: Elmi-nəzəri materialların müqayisəli  və  analitik təhlili, strateji idarəetmənin

metodları
Əsas nəticələr:strateji idarəetmə, tikinti şirkətlərində işçilərin gəlirlərinin və şirkətin bazarda rəqabət

gücünün artmasında, işgüzarlıq qabiliyyətinin və həvəsinin yüksəlməsində, yeni ideyaların ortaya
çıxmasında, itkilərin aradan qaldırılmasında, qənaətin əldə olunmasında və digər bu kimi məsələlərin həll
olunmasında mühüm rol oynayır.

Açar sözlər: tikinti, strateji idarəetmə, iqtisadiyyat, dövlət sektoru, bazar iqtisadiyyatı, inkişaf.

GİRİŞ
Strateji idarəetmə (Sİ) - qarşıya qoyulan

strateji məqsəd istiqamətində hazırlanan pla-
nın həyata keçirilməsiylə bağlı rasional ida-
rəetmə növüdür. XX əsrin 60-70-ci illərində
ortaya çıxan bu idarəetmə növü iqtisadi ida-
rəetmə, biznes sahələrində geniş şəkildə tətbiq
olunmağa başladı. Frankenhofs, Graner
(1971),  Ansoff (1972), Şendel, Hatten
(1972), İrvin (1974) və digər bu kimi tədqi-
qatçılar iqtisadiyyat sahəsində strateji idarəet-
mənin nəzəri-metodoloji əsaslarını və prinsip-
lərini işləyib hazırladılar. İnsan potensialına
əsaslanan bu təşkilati-idarəetmə mexanizmi
strateji idarəetmənin iqtisadi obyekti olan
kommersiya şirkətlərinin idarə olunmasında
mühüm nəticələrin əldə olunmasına və strateji
idarəetmənin subyektlərinin (şirkətin idarə
heyəti və ya bütün personalı) aktuallaşmasına
şərait yaratdı.

50-60-ci illərdə informasiya texnologiyası
vasitəsilə plan-qrafik işlərinin modernləşməsi
Uolker-Kelli və ya “böhran yol metodu”nun
əsasında layihə idarəetməsinin (project ma-
nagment) ortaya çıxmasına şərait yaratmışdır.
Layihələrin müəyyən müddət ərzində və yeni
keyfiyyət, resurs (insan və maddi), məbləğ
çərçivəsində yeni metodlarla işlənib hazırlan-
ması və onların kompleks tənzimlənmiş şəkil-
də yerinə yetirilməsi prosesində iştirakçıların
(təşkilat və fərqli mütəxəssislərin) müəyyən-
ləşməsi kimi məsələlər, tikinti şirkətlərinin

(TŞ) idarəsinin təməl prinsiplərini təşkil etmiş
və TŞ-də layihə menecmenetində keyfiyyət,
zaman və dəyər idarəetməsiylə bağlı üç əsas
funksional sahəni ortaya çıxarmışdır.

Strateji idarəetmənin iqtisadi səmərəliliyi
Strateji idarəetmə ümumi kompleks plan

kimi TŞ-nin təsərrüfat məqsədlərinin həyata
keçməsinə və inkişaf istiqamətinin müəyyən-
ləşməsinə şərait yaradır. Məhz bu prinsiplər
üzərində TŞ-nin fəaliyyəti və çıxarılan idarə-
etmə qərarları öz yerini tapır. Məhz, strateji
idarəetmə TŞ-nin bazarda rəqabətə davam-
lılığını, davamlı inkişafını, uzunmüddətli nor-
ma, vəzifə və fəaliyyət istiqamətlərinin, həm
TŞ daxilində, həm də onun xaricində möv-
qeyinin formalaşmasını və təhlükəli risklərdən
qorunmasını təmin edir.

Hər cür risk və təhlükə ilə müşaiət olunan
qeyri-davamlı inkişafın mövcud olduğu
müasir şəraitdə ənənəvi idarəetmə üsulu öz
yerini yeni strateji idarəetmə sisteminə
vermişdir.  Müasir idarəetmə paradiqmalarına
(Səssiz idarəetmə inqilabına) görə, TŞ - daxili
və xarici amillərlə üzvi şəkildə bağlı olan açıq
sistem kimi mütəşəkkil mədəniyyətin, yenili-
yin, işçilərin motivasiyalarının artırılmasına,
idarəetmə üslubunun təkmilləşməsinə, müştə-
rilərin tələblərinə cavab verən məhsul və xid-
mətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, bilikli
insanların əsas əlavə dəyər mənbəyi kimi
qiymətləndirilməsinə və onların potensialının
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reallaşmasına, mövcud durum yanaşmasından
çıxış edərək ətraf mühitə çevik reaksiya veril-
məsinə səy göstərməlidirlər [5, 24]. Əks təq-
dirdə, onların tənəzzülü labüddür. TŞ-də stra-
tegiyanın hazırlanması daxili və xarici bazar-
da öz yerini (planlaşdırılmış) tapmağa və TŞ-
nin uzunmüddətli istehsal fəaliyyət istiqamə-
tini müəyyənləşdirməyə şərait yaradır [4, 79].

TŞ-nin strateji məqsədləri uzunmüddətli
iqtisadi mənfəətlər və kommersiya gəlirləri
üzərində formalaşır. Məhz qarşıya qoyulan
strateji məqsədlərə nail olmaq, TŞ-nin möv-
cudiyyətini, inkişafını və rəqabətdavamlılığını
təmin edir. Bu məqsədin formalaşması və ona
doğru atılan strateji addımlar isə, yanlız tikinti
şirkətlərində strateji idarəetmənin çərçivəsin-
də həll olunur. Tikinti şirkətlərində strateji
idarəetmənin prosesində strategiyanın seçil-
məsi və onun həyata keçirilməsi strateji ida-
rəetmənin əsas məqsədini təşkil edir. Strateji
idarəetmə istehsalı istehlakçıların tələbləri
istiqamətində yönəldilməsində, şirkətin bazar
tələblərinə uyğun, dinamik, uzunmüddətli və
rəqabətədavamlı şəkildə formalaşmasında,
böhran vəziyyətindən çıxmasında, bazarda li-
der olmasında mühüm rol oynayır. Bu baxı-
mdan tikinti şirkətlərində strateji idarəetməni-
neffektivliyi, onun əhəmiyyətini daha da artı-
rır. TŞ-nin resurslarının bölüşdürülməsi və
tənzimlənməsi yoluyla qarşıya qoyulan məq-
sədə çatmaqda strategiya fəaliyyətin ümumi
modeli qismində ortaya çıxır [1. 66].

Müasir strateji idarəetmənin əsas prinsiplə-
ri strateji planlaşdırma, strateji marketinq və
qabaqlayıcı nəzarət mexanizmləridir. TŞ-nin
inkişafında mühüm rol oynayan bu mexa-
nizmlər TŞ-nin həm daxili, həm də xarici
amilləri ilə sıx bağlıdır. TŞ-nin ətraf mühitini
birinci dərəcəli əməliyyat mühitinə və gözlə-
nilməz dəyişikliklərlə müşayiət olunan dəyiş-
kən makromühit amillərinə bölmək olar. TŞ-
nin birinci dərəcəli əməliyyat mühitini rəqib-
lər, təhcizatçılar, istehlakçılar və ortaqlar təş-
kil edirsə, dəyişkən makromühiti sosial-mə-
dəni, siyasi, hüquqi, ekoloji, iqtisadi, texnoloji
amillər təşkil edir. Bunları nəzərə almadan
tikinti şirkətlərində strateji idarəetməni təmin
etmək mümkün deyildir.

İqtisadi ədəbiyyatda strategiyanın iki –
portfel və rəqabət növləri daha çox müzakirə
olunur. İ. Ansof strategiyanın portfel növünün
şirkətin biznes fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu
bildirir və eyni zamanda onun fəaliyyət növ-
lərinin strateji dəqiqliyinin, sinergetik effekt-
liyinin, rəqabətədavamlılığının və gələcək
inkişaf istiqamətini formalaşdıran artımın
zəruriliyi ilə əlaqədar özünəməxsus xüsusiy-
yətlərini və şirkətin bütün işçilərinin vahid bir
məqsəd ətrafında səfərbər olmasının qaçınıl-
mazlığını ortaya qoyur [2, 44].

Resurslara qənaət, idarə heyətinin əmək və
sosial hüquqlarının qorunması, ətraf mühitin
təhlükəsizliyinin təmin olunması, tikinti-qu-
raşdırma işlərinin istehsalında çoxsaylı tex-
nologiyaların təkmilləşdirilməsi, tikinti isteh-
salının mexanikləşdirilməsi, tikinti məhsul-
larının, xidmətlərin satışının və keyfiyyətinin
artırılması TŞ-nin strateji məqsədlərini təşkil
edir. Bu məqsədləri həyata keçirmək üçün TŞ-
nin fəaliyyətini elmi və hüquqi baxımdan
tənzimləyən normativ və layihə sənədləri,
metodların müəyyənləşməsi, resursların və
məlumatların təminatı mühüm rol oynayır.
TŞ-nin məqsədyönlü elmi-hüquqi fəaliyyətini
formalaşdıran funksiyalar mövcuddur. Bunla-
ra tikinti istehsalının təşkilatlanması, marke-
tinq araşdırılmasının aparılması, planlaşdırma,
motivasiyanın artırılması, proqnozlaşdırmaq,
tənzimləmək, yönəltmək, nəzarət etmək kimi
məsələlər daxildir. Bu funksiyalar tikinti
şirkətlərinin strateji idarə edilməsinə və xid-
mət səviyyəsinin artırılmasına xidmət edir.
Tikinti istehsalının idarəsi isə, personalın
idarə olunmasının hazırlanıb həyata keçiril-
məsi, qəbul olunan qərarların təhlili, tikililərin
vaxtında keyfiyyətli şəkildə təhvil verilməsi,
proqnozlaşdırma, qiymətlərdə mümkün endi-
rimlərin edilməsi, ehtiyatlara qənaət edən
qabaqcıl texnologiyanın tətbiqinə əsaslanan
texnoloji səmərəliliyin artırılması, yeni prin-
sip, metod və yanaşmaların formalaşdırılması
ilə bağlıdır. Problemi anlamaq, qərar vermək
və praktiki tətbiqinə çalışmaq, ehtiyatları
bölüşdürmək, proses iştirakçıları arasında
motivasiyasının artırılmasına səy göstərmək,
proqnozun məqsədini və onun qiymətlən-
dirilmə meyarlarını müəyyənləşdirmək, plan-
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laşdırmaq, əldə olunan nəticələri qiymətləndi-
rərək nəzarət altında saxlamaq tikinti şirkət
lərində strateji idarəetməninəsas vəzifələridir.

Tikinti şirkətlərinin strateji idarəetmə
metodları	

Biznes planlaşdırma - ətraf mühiti və TŞ-
nin imkanlarını ciddi şəkildə araşdırılması və
nəticədə qarşıya qoyulan məqsədin və vəzifə-
lərin dəqiqləşdirilməsini təmin edir. Biznes
plan çərçivəsində qarşıya qoyulan vəzifələrə
aiddir: layihələrin iqtisadi və maliyyə baxı-
mından məqsədəuyğunluğunun əsaslandırıl-
ması və qiymətləndirilməsi, satış və gəlir həc-
minin müəyyənləşdirilməsi, layihənin gerçək-
ləşməsi şərtləri və yekun müddəti, əmək re-
sursları və onlara sərf olunan xərclərin qiy-
mətləndirilməsi, TŞ-nin təşkilati strukturu və
qaimə xərcləri, tikinti materiallarının səciy-
yəsi, layihə-konstruktor sənədləri, istehsalın
maddi amilləri, TŞ-nin gücü və bazarda
mövqeyi, layihənin gerçəkləşməsi ərəfəsində
mümkün risklər və onlardan qorunmaq me-
todları və s. Biznes planın hazırlanmasından
sonra məhsulun, marketinqin, istehsal və ida-
rəetmə planının hazırlanması prosesi başlayır.
Bunlar biznes planın yerinə yetirilməsini və
dəqiqləşməsini təmin edən amillərdir.

Tikinti şirkətlərində strateji idarəetmənin
inkişafına yönələn elmi yanaşmaların təhlili,
müxtəlif baxışların fərqliliyi barədə müəyyən
bir nəticənin əldə olunmasına şərait yaradır.
Lakin onları birləşdirən ümumi cəhət, şirkətin
fəaliyyət amillərindən əsas olan birini seç-
məkdən və şirkətin inkişafı sahəsində siner-
getik səmərə əldə etmək üçün bu amilin inki-
şafına birgə səy göstərməkdən ibarətdir. Bu
işdə, üzərində şirkətin ümumi strategiyasının
hazırlanması nəzərdə tutulan yenilik, məhz bu
keyfiyyətdə özünü biruzə verir.

Tikinti şirkətlərində strateji idarəetmənin
nəzarət funksiyası istehsal prosesində təbii
ehtiyatların istifadəsinin hesablanması, idarə-
etmə qərarlarının həyata keçirilməsiylə bağlı
plan, proqram, tapşırıqların yerinə yetirilməsi-
ni təmin etməklə bağlıdırsa, rəqiblərin bazar
strategiyası, qiymət siyasəti, istehsalçıların
yeni tələbləri və hazır tikinti məhsullarına
olan təklifləri, tikinti materialları, avadanlıq
və konstruksiyaların yerinə çatdırılması,

regionun infrastrukturu, TŞ-nin makro və
mikro mühiti, çıxarılan qərarların yerinə
yetirilməsində keyfiyyət amilinin önə çıxması
tikinti şirkətlərində strateji idarəetmənin tən-
zimləmə funksiyasına aiddir. Bu funksiyaların
həyata keçirilməsi üçün TŞ-də bütün insan
resurslarını vahid bir məqsəd ətrafında səfər-
bər edən motivasiya funksiyası xüsusi yer
tutur. TŞ-nin funksiyalarının reallaşması şəra-
itində əldə olunan nəticələr və onların elmi
təhlili, TŞ-nin bazar strategiyasına və onun
biznes-planına tətbiq olunur.

TŞ-nin səmərəli fəaliyyəti onun daxili mik-
romühitinə və onu əhatə edən makromühit və
regionun infrastrukturuna bağlıdır. Bunlar TŞ-
nin əsas strukturunu təşkil edirlər. Buna görə
də tikinti şirkətlərində strateji idarəetmə sa-
həsində çalışan menecerlər şirkətin məqsəd və
funksiyalarının sistemli və dinamik şəkildə
reallaşmasında məsuliyyət daşıyırlar. Onlar ti-
kililərin memar-planlaşdırma, texnologiya və
istismar xüsusiyyətlərini, eyni zamanda tikinti
istehsalının şərtlərini (mexanikləşdirmə,
ixtisaslaşdırma, standartlaşdırma, unifikasiya-
laşdırma, avtomatlaşdırma) bilərək, insan re-
surslarının elmi-praktiki idarəetmə siyasətini
həyata keçirərək, TŞ-nin strateji inkişafını,
tikinti məhsullarının rəqabətədavamlı, sə-
mərəli olduğunu proqnozlaşdırmaq və onları
doğuran səbəbləri təhlil edərək ortaya qoy-
maq, hətta qeyri-müəyyənlik şəraitində belə
qərar vermək, bütün resursları vahid bir
məqsədə yönəltmək iqtidarında olmalıdırlar.
Menecerlərin üzərinə düşən əsas vəzifələrdən
biri, yeniliklərin və strateji idarəetməninsıx
əlaqəsini yaratmaq və TŞ-də perspektiv inki-
şaf xəttini müəyyənləşdirməkdir.

TŞ-nin potensialının istifadəsi əsasında
inkişaf strategiyası

TŞ biznes mühitində öz strateji mövqeyini
müəyyənləşdirmək üçün biznes inkişaf strate-
giyasını seçməli və autsorinq (daxili fəaliyyət
növlərini yerinə yetirmək üçün kənar təşkilat-
ları işə cəlb edir, satış və istehsal funksiya-
larını başqalarına ötürür), insorinq (təşkilat
məhsulun istehsal və satışıyla bağlı bütün fə-
aliyyətləri özü həyata keçirir və ətraf mühitə
resurs mənbəyi kimi baxır) və virtual (bütün
daxili proseslər kənar təşkilatlar tərəfindən
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həyata keçirilir və son istehlakçının tələblərini
yerinə yetirmək üçün təşkilat yanlız tənzim-
ləmə funksiyasını özündə saxlayır), horizontal
(rəqiblərin mülkiyyətini almaq və ya nəzarət
altına götürmək), birbaşa (məhsulun satışında
vasitəçilərin rolunu artırır), əks inteqrasiya
(tikinti materialları, avadanlıqları və konstruk-
siyalarını təmin edənləri özəlləşdirmək və ya
nəzarət altına almaq) olmaqla beş inteqrasiya
növündən birinə üstünlük verməlidir.

TŞ-də müxtəlif inteqrasiya növlərinə
əhəmiyyət verirlər. Birbaşa inteqrasiya növün-
də vasitəçilərə önəm verilir. Tikinti sahəsində
obyeklərin tikintisi, müştərilərin cəlb olun-
ması, hüquqi əməkdaşlıq növlərinin təmin
olunması və digər müqavilə bağlamaq funk-
siyalarını vasitəçi kompaniyalar öz üzərinə
götürür. Onların bu yanaşmada gəlirləri böyük
olur. Vasitəçilər adətən öz funksiyalarını nor-
mal şəkildə yerinə yetirmir və məhsulun inki-
şafınına səy göstərmirlər. Buna görə, TŞ-nin
üzərinə bu yanaşmada daha böyük məsuliyyət
düşür. O, bu məsiliyyətdən çıxış edərək va-
sitəçilərin və təşkilatın fəaliyyətini sistemli
şəkildə idarə etməli və bazarın tələblərinə uy-
ğun inkişa strategiyasını qurmalıdır.

Əks inteqrasiya növündə də bəzi çatışma-
mazlıqlar vardır. Bu durumda resursların
istehsalın inkişafına təminat verəcəyi, tikinti
məhsullarının keyfiyyətinin artırılmasında
vasitəçi şirkərlərin maraqlı olması sual altın-
dadır. Burada xammalın vaxtında və tələb olu-
nan qədər çatdırılması da şübhəlidir. Bu cür
idarəetmə şəraitində ehtiyat xammalın (tikinti
məhsullarının) saxlanılmasına ehtiyac yaranır
ki, bu da bir tərəfdən tikililərin və tikinti
məhsullarının keyfiyyətinin aşağı düşməsinə
səbəb olur. Bu yanaşmada materilalların və
tikinti məhsullarının qiyməti dinamik şəkildə
artır və xidmətin səviyyəsi aşağı düşür. TŞ bu
yanaşmadan istifadə edərkən, mütləq öz stra-
tegiyasını bu mənfi xüsusiyyətlərin baş vermə
ehtimalı üzərində qurmalı və tədbirli olmalı-
dır. Horizantal inteqrasiya növündə isə, TŞ-
nin fəaliyyət sahəsi genişləndiyi və rəqabət
gücü artdığı üçün sifariş qəbuletmə imkanları
artır və nəticədə, TŞ bazarda inhisarçı olmağa
səy göstərir.

TŞ-nin potensialının istifadəsi əsasında
inkişaf strategiyasının formalaşması və real-
laşması, yalnız yeniliyin artırılması şəraitində
mümkündür. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəra-
itində məhz bu xüsusiyyət, yeni məhsulun,
texnoloji, təşkilati və idarəetmə proseslərinin
yaradılması və ya mövcud olanların təkmil-
ləşdirilməsi müəssisənin rəqabətə davamlılığı-
nı formalaşdıran bir amil kimi ortaya çıxır.
Buna görə də, bu gün yeniliyin qiymətləndiril-
məsi, TŞ-nin fəaliyyətinin təhililində menec-
mentin əsas alətidir. Fəal TŞ-ləri yeni məhsul
və texnologiyalar şəklində (məhsul və proses
ilə əlaqədar yeniliklər) öz şəxsi məhsul və
texnaloji yenilikləri ilə tanınan, onların geniş
yayılmasını təşkil edən, uğurlu kommersiya
nəticəsi əldə edən, nəhayət onları həyata
keçirən müəssisələrdir. Fəal TŞ-ri patent və ya
lisenziya alınması yolu ilə əldə olunan yeni-
liyi tətbiq edən şirkətlərdir. Yenilik, yalnız ix-
tiralar, texniki qərarlar vasitəsi ilə deyil, həm-
çinin sosial dəyişiklər ilə müəyyənləşir. Bura-
ya qeyri-mühəndislik ilə məşğul olan, heyət
ilə mütərəqqi iş sistemində çalışan, bazara
yeni texnalogiyaya əsaslanan mal çıxaran və
başqa bu kimi fəaliyyətləri həyata keçirən mü-
əssisələri də aid etmək olar.

Sosial-iqtisadi sahədə olan yeniliklər öz
səmərəliliyinə görə, texnoloji yeniliklərlə
ölçülə bilər. Bu TŞ-nin daxilindəki proseslərin
(sosial və idarəetmə yenilikləri) və ya son
istehlakçılara istiqamətlənən istehsal məhsulu-
nun (məhsul və proses ilə əlaqədar yeniliklər)
təkmilləşməsinə yönəldilə bilər. Bu fəallığın
qiymətləndirilməsi probleminə yönələn möv-
cud yanaşmaların təhlili belə bir nəticəyə gəti-
rir ki, araşdırılan xarakteristika çoxcəhətlidir.
Bunun üçün problemin bütün tərəflərini əhatə
edən göstəricinin inteqral modelləşdirilməsi
zəruridir.

TŞ-də yenilik fəallığının qiymətləndiril-
məsi, onun intellektuallıq, innovasiyalılıq və
innovativlik ilə səciyyələnən üç meyarının
ölçülməsi yoluyla həyata keçirilir. Yenilik
fəallığının etalon əhəmiyyətini hesab yolu ilə
əsaslandırmaq olar. Bu fəallığın bütün meyar-
ları yüksək həddə çatanda, yenilik fəallığının
mümkün maksimal əhəmiyyətinin yekunu 1-
dir. Hər bir müəssisənin çatması
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məqsədəuyğun olan yenilıik fəallığının etalo-
nu da 1-dir. Etalon və faktiki əhəmiyyəti
müqayisə edərək, müəssisənin yenilik fəaliy-
yətinin intensivlik səviyyəsinin dəyişkənlik
dinamikasını qiymətləndirmək və izləmək
mümkündür[4, 34].

Tikinti şirkətlərinin idarə edilməsində
qənaət strategiyası	

Strateji idarəetmənin formalaşmasının əsas
amillərindən biri də resurslara qənaət strategi-
yasıdır. Bu amil, TŞ-də istehsal itkilərinin
azalmasına, tikinti məhsullarının keyfiyyəti-
nin və gəlir kütləsinin artmasına, nəticədə
bazarda rəqabət gücünün yüksəlməsinə şərait
yaradır. TŞ keyfiyyətlə tikilmiş yaşayış bina-
sında satılan 500 m2 ərazidən 10% əvəzinə,
1000 m2 ərazidən  5%  gəlir  götürməsi,  onun
bazarda rəqabətədavamlılığını və bazara daha
çıx məhsul satmaq imkanlarını artırır. Bunun
həyata keçirilməsi isə, resusrların qənaətinə
yönələn strateji idarəetmə mexanizmi ilə
mümkündür. Bu sahədə TŞ ilə yanaşı, ölkə-
lərin təbii ehtiyatları idarəetmə siyasəti də
mühüm rol oynayır. Məhz, bu siyasət çərçi-
vəsində TŞ təbii ehtiyatlara qənaət strategi-
yasını formalaşdıra bilərlər. Dövlət resusrların
qənaətinə yönələn texnologiyaları artırmaq,
onların elmi-metodik şəkildə istifadəsini
təmin etmək yoluyla bir çox iqtisadi sahələrin,
həmçinin TŞ-nin də inkişafına şərait yaradar.
TŞ-də təbii ehtiyatlara qənaət strategiyasını
formalaşdıran texniki, təşkilati və sosial-
iqtisadi amillər ölkənin bu sahədə imkan və
siyasətinə uyğun şəkildə reallaşdırıla bilər.
Texniki amillərə - istesalatda tətbiq edilən
təbii ehtiyatların, həmçinin tikinti material-
larının, məhsul və konstruksiyaların keyfiy-
yətinin artırılması, resusrların qənaəti prob-
lemlərinin araşdırılmasına yönələn labaratori-
yaların yaradılması, maddi resursların qorun-
ması və nəqliyyat vasitələrinin texniki bazası-
nın təkmilləşdirilməsi, layihə-smeta sənədlə-
rinin tətbiqi, optimal xammal itkisi tələb edən
tikinti məhsul və konstruksiyalarının hazırlan-
ması texnologiyasının həyata keçirilməsi,
tikinti materiallarının ən az itkisini təmin edən
tikinti proseslərinin yeni texnologiyasının tət-
biqi aiddir[6, 44]. Bütün bu işlər tikinti şirkət-
lərində strateji idarəetməninəsas vəzifə və

öhdəliklərinə daxildir. Bu işlərin həyata
keçirilməsini təmin etmək üçün TŞ-də çalışan
menecerlər müəyyən təşkilati işləri həyata
keçirməlidirlər. Bunun üçün onlar resursların
əldə edilməsindən istifadəsinə qədər tikintinin
müddətini ixtisar etmək və bununla əlaqədar
təşkilatı işləri təkmilləşdirmək, resurslara
qənaət etmək məqsədilə mütəşəkkil texniki
tədbirləri hazırlayıb həyata keçirmək və tikinti
istehsalını daha mütəşəkkil etmək, tikinti
istehsalı tullantılarının ikinci istifadəsini təşkil
etmək, TŞ-də tikinti maşınları və texnoloji
avadanlıqların təmir keyfiyyətini artırmaq və
digər məsələlərlə əlaqədar məsuldurlar. Lakin,
bütün texniki əməliyyatlar və tikinti
şirkətlərində strateji idarəetmədə menecerlərin
fəaliyyəti sosial-iqtisadi amillərlə və onların
əsasında dayanan elmi araşdırmalarla bağlıdır.
Sosial-iqtisadi amillər çərçivəsində işçilərin
istirahət və əmək şəraitinin yaxşılaşması,
qənaətə həvəsləndirən və cavabdeh edən
sosial-psixoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi,
bununla əlaqədar vaxta qənaət məsələlərinin
təhlili, resursların strateji idarəetmə sahəsində
elmi yeniliklərin, metodların tətbiqi, proqnoz-
laşdırmaların aparılması və digər məsələlər
nəzərdə tutulur [3,108-109].

NƏTİCƏ
Tikinti şirkətlərində strateji idarəetmənin

mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamət-
lərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı apardığı-
mız tədqiqat işinin nəzəri nəticələri Azərbay-
canda TŞ-nin iqtisadi inkişafına mühüm təsir
göstərə bilər. Bununla əlaqədar olaraq dis-
sertasiyada Tikinti şirkətlərində strateji idarə-
etmə mexanizminin nəzəri əsaslarını, müxtəlif
konsepsiyaların müqayisəli təhlilini, Azərbay-
canın makroiqtisadi inkişaf dinamikasında
tikinti sektorunun yeri və rolunu, Azərbaycan
TŞ-nin iqtisadi inkişafında idarəetmə faktoru-
nu araşdıraraq aşağıdakı nəticələri əldə etdik:
Ø Hər bir TŞ-nin yetişdirdiyi kadr poten-

sialı, onun əsas resurslarıdır. Məhz, bu resurs-
ların müasir strateji idarəetmə metodları
əsasında mükəmməl idarə olunması, TŞ-nin
iqtisadi uğurlarının təməlini təşkil edir.
Ø Kadr siyasətində uzunmüddətli strateji

hədəflərə yönələrək strateji planlaşdırma
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əsasında personalın innovativ inkişafını və
kreativliyini təmin etmək zəruridir. Bu, TŞ-
nin dünya bazarında özünəməxsus yer tapma-
sına və perspektivinə mühüm şərait yaradır.
Ø TŞ-nin qarşıya qoyduğu strateji

hədəflərə çatması üçün sistemli idarəetmə
mexanizminə ehtiyac vardır. Bu mexanizm, TŞ-
nin bütün bölmələrini üfüqi müstəvidə
inteqrasiyasını təmin edərək bir-birinə üzvi
şəkildə bağlılığına şərait yaradır. Bu mexanizm
TŞ daxilində səfərbərliyi, operativliyi, çevikliyi,
mütəşəkkilliyi, dövriliyi, sabitliyi təmin edir.
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Резюме
Цель исследования: изучение теоретических основ стратегического управления в

строительных компаниях и определение теоретико-методологических принципов практического
применения.

Методология: методы сравнительного анализа научно-теоретических материалов и
стратегического управления.

Основные результаты: стратегическое управление играет важную роль в доходах
сотрудников строительных компаний, в повышении курентоспособности и в росте рынка, в
повышении эффективности и заинтересованности кадрового потенциала, в появление новых идей,
в устранение потерь и  т.д.
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Theoretical basis of the strategic management in construction companies
Abstract

Research objective: to explore the theoretical foundations of strategic management in the construc-
tion companies and determine of the theoretical and methodological principles of practical application.

Methodology:  comparative & analitical analysis of the methods of scientific-theoretical materials and
strategic management.

Main results: strategic management plays an essential  role in the income of employees of construc-
tion companies, in enhancing the competitiveness and growth of the market, to improve the efficiency and
commitment of personnel potential in the emergence of new ideas in the elimination of waste, etc.
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