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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi –İstehsalın düzgün təşkilində mühüm rol oynayan və müəssisənin ümumi

fəaliyyətində böyük əhəmiyyət kəsb edən kadrların yerləşdirilməsivə idarə  edilməsinintədqiqi
Tədqiqatın metodologiyası – analitik  təhlil,sistemli yanaşma
Tədqiqatın nəticələri –müəssisədə işçi qüvvəsinin mahiyyəti araşdırılaraq ümumiləşdirilmiş və kadr

axıcılığın  sabitlik səviyyəsinə mənfi təsiri sistemləşdirilmişdir.
Açar sözlər:işçi qüvvəsi, kadr, məhsuldar  qüvvələr, istehsal, idarəetmə

GİRİŞ
İşçi qüvvəsi məhsuldar qüvvələrin ən mühüm

tərkib hissəsidir. İşçi qüvvəsi olmadan istehsal
prosesini təşkil etmək və maddi nemətləri istehsal
etmək qeyri – mümkündür.  Eyni zamanda, qeyd
etmək lazımdır ki, digər bərabər şərtlər daxilində,
istənilən müəssisənin  istehsal-təsərrüfat fəaliy-
yətinin səmərəliliyi xeyli dərəcədə yüksək ixti-
saslı, sabit kadrların olmasından asılıdır. Kadr
axıcılığı müəssisənin işçi qüvvəsinin sabitlik
səviyyəsinə mənfi təsir etməklə, birbaşa müəs-
sisənin ümumi fəaliyyətinin nəticələrinə də mənfi
təsir göstərir. Ona görə də, müəssisənin mənafeləri
baxımından kadr axıcılığı arzu edilən hal deyil və
bu səbəbdən, hər bir müəssisə kadr axıcılıgının
azaldılmasında və onların sabitlik səviyyəsinin
yüksəldilməsində maraqlıdır.

Sənaye müəssisələrinin kadrlarının
quruluşu

Kadrlar məhsuldar qüvvələrin ən çevik his-
səsidir. Kadrların tərkibi və quruluşu texnikanın,
texnologiyanın, istehsalın təşkilinin və idarə
edilməsinin təsiri nəticəsində daim dəyişir.

Sənaye müəssisələrində məşğul olan işçilər iki
böyük qrupa bölünürlər: sənaye-istehsal heyəti və
qeyri-istehsal heyəti. Birinci qrupa bilavasitə
istehsalda çalışanlar, ikinci qrupa isə qeyri-istehsal
sahələrində məşğul olanlar aid edilir (mənzil-
istismar idarələrinin, sanatoriyaların, uşaq bağça-
larının və s.). Sənaye müəssisələrinin kadrlarının
quruluş sxemi Şəkil 1-də göstərilmişdir.

Sənaye-istehsal heyətinə aşağıdakılar aid edilir:
Ø xalq təsərrüfatı dövriyyəsinə daxil olan

məhsulların istehsalı üzrə müvafik əməliyyatları
yerinə yetirənlər;
Ø əsas istehsal sahələrinin normal fəaliy-

yətinin təmin edilməsi üzrə əməliyyatların yerinə

yetirilməsi ilə məşğul olan köməkçi və yardımçı
işçilər;
Ø istehsal tullantılarının emalı və köməkçi  is-

tehsalı sahələrində, eləcə də əsas istehsalın davamı
olan sahələrdə çalışanlar;
Ø müəssisənin əsas istehsalına xidmət edən

laboratoriyalarda, təcrübəvi qurğularda, tədqiqat
sahələrində işləyənlər;
Ø əsas istehsala xidmət edən konstruktor

burolarında, normativ stansiyalarında, iqtisadi təh-
lil burolarında işləyənlərdə daxil olmaqla müəs-
sisənin idarə aparatının işçiləri;
Ø bütün mühafizə sisteminin işçiləri.
Bütün sənaye-istehsal heyəti yerinə yetirdikləri

işçilərin xarakterinə görə aşağıdakı kateqoriyalara
bölünür: fəhlələr, mühəndis-texniki işçilər, qulluq-
çular, kiçik xidmətçi heyət, şagirdlər və mühafizə
xidmətlərinin işçiləri.

Fəhlə kateqoriyasına bilavasitə məhsul istehsalı
ilə məşğul olanlar və istehsal prosesinin normal
gedişini təmin edənlər daxil edilir. Yerinə yetir-
dikləri işlərin xarakterinə görə bütün fəhlələr dörd
əsas qrupa bölünür:

1. Əmək predmetlərini hazır məhsullara
çevirən texnoloji proseslərdə bilavasitə çalışanlar:
onlar istehsal vasitələrinin köməyi ilə əmək
predmetlərinə (xammal, material və s.) təsir
göstərib onları hazır məhsullara çevirirlər;

2. Əmək predmetlərinin və hazır məhsulların
nəqli, yerdəyişməsi, qorunması və saxlanması ilə
məşğul olanlar;

3. Əsas fondların təmiri, maşın və avadanlığın
profilaktikası ilə məşğul olanlar, təmir üçün
detallar və hissələr hazırlayanlar;

4. İstehsal olunan məhsulların keyfiyyətinə
texniki nəzarəti həyata keçirənlər. Birinci qrupa
daxil olan fəhlələr əsas istehsal fəhlələrinə, digər
üç qrupa daxil olanlar isə köməkçi fəhlələrə aid

UOT: 330:59
JEL:L79
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edilir. Köməkçi fəhlələrə həmçinin aşağıdakılar
aiddir: müəssisənin istilik-enerji təsərrüfatına xid-
mət edən fəhlələr; əsas istehsal üçün köməkçi
material hazırlayanlar; laboratoriyaların, təcrübə

qurğularının, müəssisənin və sexlərin ərazisini tə-
mizləyən bölmələrin işçiləri.

Şəkil №1
Sənaye müəsisələrinin işçilərinin tərkibi və quruluşu

Əmək məhsuldarlığının artırılmasında, istehsal
fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsində
sənaye fəhlələrinin kateqoriyalar üzrə quruluşu-
nun, əsas və köməkçi fəhlələrin sayı arasındakı
nisbətin xüsusi əhəmiyyəti vardır.

Sənayedə elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsi
əməyin fondtutumunu və enerjitutumunu yüksəl-
dir. Müəssisələrdə istehsal prosesinə, onun ayrı-
ayrı elementlərinə xidmət üzrə işlərin həcmi artır.
İstehsal prosesinin normal gedişi üçün avadanlıq-
lara xidmət, texniki nəzarət, xammal və material-
ların, yarımfabrikat və hazır məhsulların nəqli,
saxlanması üzrə funksiyaların həcmi də artır.
Bununla əlaqədar olaraq köməkçi fəhlələrin sayı
da artır. Ancaq köməkçi fəhlələrin xüsusi çəki-
sinin artması, təcrübədə çox vaxt əsas fəhlələrin
texniki təchizatının yüksək səviyyəsi ilə köməkçi
fəhlələrin əməyinin mexanikləşdirilmə və təşkili
səviyyəsinin aşağı olması arasındakı dispro-

porsiyalarla əlaqədar olur. Köməkçi fəhlələrin ək-
səriyyəti nəqliyyat proseslərində və avadanlıqların
təmiri işlərində məşğul olurlar. Onların nisbətən
daha yüksək ixtisaslı hissəsi əsasən enerji, güc
qurğularına, hesablama texnikasına xidmət edənlər
və sazlayıcılardır. Dispetçer aparatında fəaliyyət
göstərənlər nisbətən aşağı ixtisaslı fəhlələrdir.

Fəhlə kadrlarının əməyinin səmərəli təşkili,
istehsalın səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə
əsas və köməkçi fəhlələrin sayları arasında opti-
mal nisbətin müəyyən olunmasına, köməkçi
fəhlələrin əməyinin texniki silahlandırılma səviy-
yəsinin yüksəldilməsinə xüsusi fikir verilməlidir.
Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, istehsal
proseslərinin avtomatlaşdırılması, ixtisaslaşması
nəticəsində bir sıra köməkçi fəhlə ixtisasları
sıradan çıxır, sazlayıcı, avadanlıqların tənzimlən-
məsi peşələrinin daşıyıcıları əsas fəhlələr kateqo-
riyasına keçirlər.

Bütün işçi heyəti

Sənaye-istehsal heyəti Qeyri-istehsal heyəti

ŞagirdlərQulluqçular, K
X H

Fəhlələr MTİ Mühafizə
işçiləri

Mənzil
istismar
xidməti-

nin
işçiləri

Yardımçı
kənd

təsərrüfatı
sahələri-

nin
işçiləri

Uşaq
bağçaları,
sanatori-
yaların və
b.k.sahə-

lərin işçiləri

Köməkçi fəhlələrTexnoloji proseslərin əsas fəhlələri

Təmirlə məşğul olan
fəhlələr

Laboratoriyada işləyən
fəhlələr

Nəzarət-ölçü cihazlarına
xidmət edən fəhlələr

Peşələr və ixtisaslar üzrə

Enerji xidmətlərinin fəhlələri

Xammal, yarımfabrikat və hazır
məhsulların nəqli, saxlanması

ilə məşğul olan fəhlələr

İstehsal sahələrinin başqa
fəhlələri
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Kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi prin-
sipləri və metodları

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq
kadrların idarə edilməsində əvvəllər mövcud
olmuş sistemdə köklü dəyişikliklər baş vermişdir.
Əgər əvvəllər mövcud olmuş sistem ümumi xalq
təsərrüfatı kontekstində, vahid planlaşdırma fo-
nunda həyata keçirilirdisə, bazar iqtisadiyyatı
şəraitində ona iqtisadi idarəetmə mexanizminin
yeni elementi kimi baxılır və buna görə də yeni
nəzəri baxışları, təcrübi təkliflərin irəli sürülmə-
sini tələb edir. Məlumdur ki, idarəetmənin yeni
təşkilati forması işə bacarıqlı, hazırlıqlı işçilərin
qəbul edilməsini, onların sabitliyinin təmin edil-
məsini, ixtisas səviyyələrinin daim təkmilləşdiril-
məsini tələb edir. Çoxsaylı tədqiqatlarla sübut
edilmişdir ki, məhz şüurlu  təfəkkürə malik varlıq-
lar nəinki istehsalın, eləcə də bütöv təşkilatın
başlıca amilidir. İnsan  eyni zamanda gəlir, əmək
məhsuldarlığı və mənfəətin  yüksəldilməsində mü-
hüm rol oynayan bir qüvvədir.

Müəssisənin kadrları ilə işin təşkili, onların
idarə edilməsi-qeyri-adi sistemdir. O, müəssisə
işçilərinin idarə edilməsi məqsədi ilə müəssisənin,
onun ayrı-ayrı bölmələrinin rəhbərləri tərəfindən
kadr siyasətinin, idarəetmə qərarlarının hazırlan-
masına yönəlmiş məqsədyönlü fəaliyyətdir.
İnsanlar isə yaradıcılıq, təşəbbüs, məqsədə çatmaq
üçün enerji mənbəyidir. Beynəlxalq təcrübədə
sübut edilmişdir ki, mülkiyyət formasından, tək-
mil texnologiyadan, istehsalın və əməyin təşkili
formasından asılı olmayaraq mütəxəssislərə, on-
lardan səmərəli istifadəyə təlabat həmişə ön plan-
da olmuşdur, çünki onlarsız istehsal prosesinin
özü mümkün deyildir. Deməli, kadrlarsız, onları
səmərəli idarə etmədən, miqyasından, həcmindən
və mülkiyyət növündən asılı olmayaraq heç bir
müəssisə fəaliyyət göstərə bilməz.

Müasir dövrdə kadrların idarə edilməsinin üç
əsas metodları fərqləndirilir: inzibati, iqtisadi və
sosial-psixoloji. Bu metodlardan birgə, kompleks
istifadə edilməsi məqsədəuyğundur, çünki yalnız
bu halda kollektivin, onun ayrı-ayrı üzvlərinin
fəaliyyətinin səmərəli təşkili və idarə edilməsi üz-
rə elmi cəhətdən əsaslandırılmış qərarlar qəbul et-
mək mümkündür [3,səh.50].

Uzun illərdir ki, kadrların idarə edilməsi
strukturunda əsas halqa “İnsan resursları” şöbəsi
hesab edilir. “İnsan resursları” şöbəsi kadrların se-
çilməsi, yerləşdirilməsi ilə yanaşı, bir çox hallar-
da, həmçinin onların hazırlanması, yenidən
hazırlanması, ixtisaslarının artırılması məsələləri
ilə də məşğul olurlar. Bununla yanaşı “İnsan

resursları”  şöbələri kadrlarla bağlı bir çox digər
funksiyaları da yerinə yetirirlər. Buna baxmayaraq
neft-kimya sənayesi müəssisələrində hələlik köhnə
funksional idarəetmə quruluşu saxlanmaqla
yanaşı, idarəetmə funksiyalarının differensial-
laşması prosesi baş verir. Başqa funksional
bölmələrin yaradılması ilə yanaşı “İnsan resurs-
ları”  şöbəsinin, əməyin təşkili və “Əmək haqqı”
şöbəsinin, əməyin mühafizəsi və texniki təhlükə-
sizlik xidmətlərinin və s. bazasında kadrların idarə
edilməsi üzrə yeni kompleks xidmətlər yaradılır.
Onların əsas vəzifələrinə aşağıdakılar aid edilir:
kadrların işə qəbulu və onların uçotunun aparıl-
ması; sosial-psixoloji diaqnostika; qrup və şəxsi
münasibətlərin təhlili və tənzimlənməsi; infor-
masiya təminatı; kadr potensialının təhlili və
kadrlara olan tələbatın müəyyən edilməsi; vakant
vəzifələrə təyin edilməsi üçün kadrların seçilməsi
və onların qiymətləndirilməsi; işçinin əmək
adaptasiyası; əməyin motivləşdirilməsinin idarə
edilməsi və s..

Kadrların idarə edilməsi müəssisənin idarə
edilməsinin iqtisadi mexanizminin tərkib hissəsi-
dir və onun strukturuna daxildir. Bu Şəkil 2-dən
aydın görünür. Buna görə də idarəetmə metodları
kimi kadrların idarə edilməsi də şəkildə göstərilən
elementlərsiz ayrılıqda fəaliyyət göstərə bilməz.

Kadrların seçilməsi, yerləşdirilməsi, hazırlan-
ması ilə əlaqədar ayrı-ayrı məsələləri nəzərdən
keçirməmişdən öncə, kadrların idarə edilməsi ilə
məşğul olan mütəxəssislərin əldə etməli olduqları
bir çox keyfiyyətlərin ən əsaslarını qeyd etmək
lazımdır. Belə keyfiyyətlərə aşağıdakıları aid et-
mək olar: neft-kimya sənayesi sahələrinin spesifik
xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla biznesi bilmək; bu
sahə üzrə professional biliklərə malik olmaq;
kadrların idarə edilməsi üzrə bilik, təcrübə və
vərdişlərə malik olmaq; təşkilatçılıq bacarığı;
liderlik və insanları idarəetmə bacarığı; təhsilini
artırmaq və fərdi inkişaf  bacarığı.

Qeyd edilən tələblər dairəsində mövcud kadr
potensialını qiymətləndirərkən aşağıdakı aspekt-
ləri aşkar etmək lazımdır:
Ø işçilərin səlahiyyətləri;
Ø istehsalın təşkilinin yaxşılaşdırılmasında

onların marağı;
Ø təşkilati-iqtisadi və hüquqi dəyişikliklərə

psixoloji hazırlıq və onların mənimsənilməsi;
Ø istehsal mədəniyyətinin mövcud vəziyyəti-

nə alışmaq;
Ø bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar

kadrların tərkibinin dəyişməsinə təsir göstərən
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xarici kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliklərinin nəzərə alınması.
Şəkil №2

Müəssisənin idarə edilməsinin iqtisadi mexanizminin tərkibi və quruluşu

Bəzi iqtisadçıların fikrincə bazar iqtisadiyyatı
şəraitində kateqoriyalar üzrə kadrlara tələbatın
dəqiq müəyyən edilməsinə ehtiyac yoxdur.
Onların fikrincə, kadrların tərkibi istehsal olunan
məhsullara tələb və təklifindən asılı olaraq müəy-
yən edilməlidir. Bizim fikrimizcə bu yanlış möv-
qedir, çünki mülkiyyət münasibətlərinin dəyişməsi
şəraitində biznes-planlarda kadrların kateqoriyalar
üzrə planlaşdırılması daha böyük aktuallıq kəsb
edir. ABŞ, Yaponiya, Almaniya və başqa Qərb
ölkələrinin iri şirkətləri hər il kadr hazırlığına külli
miqdarda vəsait xərcləyir və daim müqavilə və
tarif sistemlərini təkmilləşdirirlər [2, 100]. Bu
ölkələrdə eyni ixtisaslı fəhlələrin regionlar üzrə
tarif dərəcələrinin və maaşlarının differensiyası
çox fərqlidir. Eyni zamanda, həm də sahələrarası
fərq də yüksəkdir. Məsələn, sosial infrasturktur
sahələrində çalışan aşağı ixtisaslı fəhlələrin saatlıq
tarif maaşları sənaye sahələrindəkinə nisbətən 6
dəfə aşağıdır. Qulluqçuların əmək haqlarının ödə-
nilməsində də ciddi fərqlər vardır. Bütün bu
göstərilən hallar sahələrarası müqavilələrin yerinə
yetirilməsini nəzərdə tutan biznes-planların tərtibi
zamanı nəzərə alınır.

Etilen –polietilen zavodunda  kadrların
seçilib yerləşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi
istiqamətləri

Müəssisədə kadr axıcılığının azaldılması üçün,
ilk növbədə, işçilərin öz xahişləri ilə iş yerlərini
tərk etmələrinə gətirib çıxaran səbəblər aydın-
laşdırılmalı və təhlil edilməlidir. Bu isə xüsusi təd-
qiqatların aparılmasını tələb edir. Ancaq neft-kim-

ya müəssisələrində, o cümlədən Etilen-polietilen
zavodunda, bu məqsədlə hələlik məqsədyönlü,
kompleks tədqiqatlar aparılmamışdır. Ancaq za-
vodda edilən  müşahidələr və işdən azad  olunan
bir sıra işçilərlə aparılan sorğular göstərmişdir ki,
zavodda kadrların axıcılığına gətirib çıxaran əsas
səbəblər aşağıdakılardır:
Ø iş şəraitinin və iş rejiminin ağırlığı;
Ø əmək haqqının səviyyəsinin aşağı olması və

onun ödənilməsi sahəsindəki qeyri - sabitlik;
Ø vəzifə pillələri ilə irəliləmək imkanının

olmaması;
Ø səhhəti ilə əlaqədar olaraq.
Qeyd etmək lazımdır ki, neft - kimya  müəssi-

sələrində, o cümlədən  Etilen-polietilen zavodunda
işçilərin orta aylıq əmək haqqının səviyyəsi, ölkə
üzrə orta  göstəricidən   xeyli  aşağıdır  (  təqribən  2
dəfə). Müşahidələr göstərir ki, əmək haqqının
aşağı olması səbəbindən iş yerini tərk edənlərin
böyük  əksəriyyəti yüksək ixtisaslı mütəxəssislər
və fəhlələrdir və onlar qeyri-dövlət sektorunda
fəaliyyət göstərən neft- kimya  müəssisələrində
işləməyə üstünlük verirlər.

NƏTİCƏ
Aparılmış tədqiqatlar və təhlillər belə nəticəyə

gəlməyə əsas verir ki, Etilen-polietilen  zavodunda
iş qüvvəsinin axıcılığının azaldılması və  sabitlik
səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün müvafiq tədbir-
lərin həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır. Fikri-
mizcə, bu məqsədlə aşağıdakı istiqamətlərdə

Kadrların idarə
edilməsi

Müəssisənin idarə
edilməsinin təşkili

Firmadaxili
planlaşdırma

İstehsal xərcləri,
mənfəət və ümumi

gəlir

Maliyyə-kredit
münasibətləri

İşçilərin əməyinin
ödənilməsi

Qiymət və müəssisənin qiymət
siyasəti

Müəssisənin idarə edilməsinin
iqitsadi müxanizmi

Müəssisənin xarici iqtisadi
fəaliyyətinin təşkili
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tədbirlərin reallaşdırılması gözlənilən nəticələrə
nail olmağa imkan verərdi:

1. Kadr axıcılığının azaldılması üçün ilk
növbədə, onu doğuran səbəblər, kadr axıcılığının
daha intensiv baş verdiyi istehsal bölmələri (sex-
ləri, sahələri, şöbələri və s.) və işdən çıxanların
sosial-demoqrafik xüsusiyyətləri mütəmadi olaraq
təhlil edilməlidir. Bu işin ardıcıl olaraq aparılması
üçün işdən azad edilən hər bir işçiyə xüsusi olaraq
bu məqsəd üçün tərtib edilmiş «İşdən azad olunan
işçinin Anketi»nin doldurulması təklif edilə bilər.
Bu məqsədlə “İnsan resursları” şöbəsi tərəfindən,
işdən azad olunan işçi əmək kitabçasını götürər-
kən, ona qeyd edilən Anket təqdim edilməli və
onun doldurulması təklif edilməlidir. Toplanmış
anketlərin vaxtaşırı (rübdə, yarım ildə və ildə bir
dəfə) təhlili, faktiki kadr axıcılığının səbəbləri
haqqında obyektiv informasiyanın toplanmasına,
beləliklə də onların aradan qaldırılması üçün tə-
xirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsinə
imkan verərdi.

2. Məlumdur ki, işçi işdən çıxmaq haqqında
qərarı ani olaraq qəbul etmir, onu bu fikrə
gəldikdən yalnız müəyyən müddət sonra
reallaşdırır. Buna görə də işçinin müəssisəni tərk
etməsinə sövq edə biləcək səbəblərin vaxtında
aşkar edilib aradan qaldırılması, iş qüvvəsinin
sabitliyinin təmin edilməsinin vacib şərtlərindən
biridir. Bu nöqteyi-nəzərdən faktiki kadr axıcıl-
ığının səbəblərinin öyrənilməsi ilə yanaşı, poten-
sial kadr axıcılığına gətirib çıxara biləcək səbəb-
lərin aşkar  edilməsinə də ehtiyac vardır. Fikrimiz-
cə, bunun üçün xüsusi tərtib edilmiş anket vasitə-
silə müəssisənin işçiləri arasında, vaxtaşırı olaraq
(məsələn, ildə bir dəfə), kadrlar şöbəsinin işçiləri
tərəfindən, sosioloji sorğunun keçirilməsi məqsə-
dəuyğun olardı. Hesab edirik ki, həm faktiki, həm
də potensial kadr axıcılığının səbəblərinin
hərtərəfli araşdırılması iş qüvvəsinin sabitlik
səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün real tədbirlərin
həyata keçrilməsinə imkan verərdi.

3. Etilen-polietilen  zavodu texnoloji xüsusiy-
yətlərinə görə, ümumiyyətlə, əmək şəraitinin ağır
olduğu sahələrə aid edilir. Müşahidələr göstərir ki,
işçilərin bir qismi məhz əmək şəraitinin ağırlığı
səbəbindən iş yerini tərk edirlər. Buna görə isteh-
salın təşkilinin və texnoloji proseslərin xüsusiy-
yətləri nəzərə alınmaqla əmək şəraitinin yaxşılaş-
dırılması üçün mütəmadi olaraq müvafiq tədbirlər
həyata keçirilməlidir.

4. Etilen-polietilen zavodunda çalışan bəzi
mühəndis texniki işçilərin və qulluqçuların təhsil
səviyyəsi aşağıdır və müasir tələblərə cavab

vermir. Bununla yanaşı, bu müəssisədə xeyli
sayda ali təhsilli fəhlələr vardır. Uzun müddət
fəhlə vəzifələrində çalışan və vəzifə pillələri ilə
irəliləmək imkanı məhdudlaşdırılan bu işçilər
nəhayət bu səbəbdən müəssisəni tərk edirlər. Ali
təhsilli gənc mütəxəssislərin vəzifə pillələri ilə
irəliləməsinə imkan verən xüsusi proqramın
hazırlanıb həyata keçirilməsi bu səbəbdən kadr
axıcılığının qarşısının alınmasına imkan verərdi.

5. Etilen-polietilen  zavodunda həm külli miq-
darda iş vaxtı itkiləri, həm də kadr axıcılığı, işçi-
lərin səhhəti ilə əlaqədardır. Bu halları minimuma
endirmək üçün işçilər arasında mütəmadi olaraq
tibbi-profilaktik tədbirlər həyata keçirilməlidir.

6. İş qüvvəsinin sabitlik səviyyəsinin təmin
edilməsi üçün hər bir işçi ilə fərdi əmək müqa-
viləsi imzalanmalı və ona ciddi əməl edilməlidir.

7. İstehsalın son nəticələrində işçilərin maddi
maraqlarının artırılması üçün əmək haqqının
səviyyəsi ilə istehsalın nəticələri arasında birbaşa
əlaqə yaradılmalıdır. Etilen-polietilen zavoduna öz
işçilərinin əmək haqlarının səviyyəsinin müəyyən
edilməsi sahəsində müvafiq səlahiyyətlər veril-
məlidir. Belə səlahiyyətlərin əldə edilməsi əmək
haqqının azlığı səbəbindən müəssisəni tərk etmək
istəyən yüksək ixtisaslı işçilərin müəssisədə
qalmaları üçün müvafiq tədbirlərin həyata
keçirilməsinə imkan verərdi.

8. İşçilərin zavoda bağlılığının artırılması üçün
onların sosial problemlərinin bir hissəsinin həlli-
nin zavodun  öz üzərinə götürməsi faydalı olardı.
Məsələn, zavod mənzilə ehtiyacı olan işçilərinin
ipoteka kreditləri almalarına yardım edə və bu
kreditlərin bir hissəsinin ödənilməsini öz üzərinə
götürə bilər.

9. İş qüvvəsinin sabitlik səviyyəsinin yüksəl-
dilməsində kollektivdə mövcud sosial-psixoloji
mühit, qarşılıqlı insani münasibətlər də mühüm rol
oynayır. Ona görə də kollektiv üzvləri arasında bu
cür münasibətlərin formalaşmasına xüsusi diqqət
ayrılmalı, bu istiqamətdə mütəmadi olaraq müva-
fiq tədbirlər həyata keçirilməlidir.

Fikrimizcə, yuxarıda qeyd edilən istiqamət-
lərdə tədbirlərin həyata keçirilməsi Etilen-polie-
tilen zavodunda  işçi qüvvəsi axıcılığının minimu-
ma endirilməsinə, kadrların sabitlik səviyyəsinin
yüksəldilməsinə imkan verərdi.
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Резюме
Цель - исследование размещения и управления кадрами, которые играют важную роль в пра-

вильной организации производства и деятельности  предприятия.
Методология-аналитический обзор, системный подход.
Результаты-была  изучена и обобщена значимость рабочей силы напредприятии, систематизи-

ровано ее негативное влияние на уровень стабильности кадровой текучести.
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Upgrading directions of staff’s stowing and managing at petrochemical enterprises

Abstract
Purpose of the research –Exploration staff’s stowing and managing according to making significant

counted smooth organizing of production and enterprise’s common activity.
Methodology - – analytical parsing, systematic approach.
Findings – By investigation summarized essence of the workforce at the enterpriseand systematized

negative influences to the constancy level of labor fluidity.
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