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Müasir təcürbədə tikinti sahəsinin strateji idarəedilməsində 

 daxili və xarici amillər  
         

Xülasə  

         Həm daxili, həm də xarici amillərin tikinti şirkətlərinin inkişafında oynadığı rolun əsas 

qayəsi onları inhisarçılıq təhlükəsindən qorumağa, onun həm yerli, həm də dünya bazarında 

rəqabət qabiliyyətəni artırmağa xidmət edir. Bu amillər, bazarın öyrənilməsinə, potensial 

sifarişçilərin tələblərinin nəzərə alınmasına, qiymətləndirməyə məxsus parametrlərin 

siyahısının müəyyənləşdirilməsinə, strateji məqsədlərinin və vəzifələrin formalaşmasına, 

tikiləcək obyektin rəqabət qabiliyyətinin inteqral göstəricisinin müəyyən edilməsinə, 

səmərəliyinin nisbi göstəricisinin müəyyən edilməsinə, rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi 

tədbirlərinin işlənilməsi və onun xərclərlə uçotunun optimallaşdırılmasına şərait yaradır.  

         Açar sözlər: tikinti, strateji idarəetmə, iqtisadi, dövlət, sektor, bazar iqtisadiyyatı, 

inkişaf 

 

       Giriş 

        Tikinti şirkətləri (TŞ) böyük tikinti kompleksinin tərkib hissəsidir. Müasir dövrdə 

dünyada böyük gəlir gətirən və durmadan inkişaf edən tikinti kompleksi, digər sahələrin 

inkişafına təsir etdiyi kimi ETİ, iqtisadi resurslar, əmək kooperasiyası və onun tənzimlənməsi, 

həmçinin bu və ya digər istiqamətlərin qarşılıqlı əlaqəsi də onun inkişafını təmin edir. Tikinti 

kompleksi özündə tikinti materialları sənayesinin, podratçı və ixtisaslaşmış tikinti 

şirkətlərinin, bir çox əlaqədar təşkilatların (nəqliyyat, layihə, elmi-araşdırma, tədris), tikinti 

birjalarının, tikinti sahəsilə əlaqədar şirkətlərin (injinirinq, konsaltinq, menecment), müxtəlif 

idarəetmə orqanlarının və ictimai təşkilatların (assosasiyalar, birliklər və s) birliyini təşkil 

edir. Bu kompleksin sistemli şəkildə idarə olunması TŞ-nin də inkişına və onların dünya 

bazarında özünəməxsus yer tapmasına şərait yaradır.    

      Tikintidə iqtisadi inkişafı təmin edən amillər 

       Tikinti sektorunun son dövrlərdə dövlət və regional idarəetmə çərçivəsindən çıxaraq 

müstəqil TŞ səviyyəsində fəaliyyət göstərməsi və tikinti şirkətlərinin strateji idarəetmə (TŞSİ) 

metodlarının günü-gündən təkmilləşməsi beynəlxalq səviyyədə bu sektorun ÜDM (8-16%) və 

məşğulluq (4-9%) sahəsində əhəmiyyətli bir yer tutmasına səbəb olmuşdur [1.s.7]. İnsan 

resurslarından səmərəli şəkildə istifadə etmək və bütün resursların strateji baxımdan konkret 

bir inkişaf istiqamətində yönləndirmək meylləri inkişaf etmiş Qərb ölkələrinin maddi-texniki 

inkişafının əsasında dayanır.        Müxtəlif funksiyaları özündə birləşdirən TŞ xüsusi tikinti 

məhsullarının istehsalı ilə (sifarişçiyə müqavilə şərtləri əsasında təhvil verilən tikinti obyekti) 

bağlı mürəkkəb texniki-iqtisadi bir sistemə malikdir. Tikintidə texniki-iqtisadi xüsusiyyətlər 

aşağıdakı şəkildə özünə daha çox təzahür etdirir. [1.s.11]: 

 Layihələndirmə və qiymətin müəyyənləşdirilməsi (layihələndirmə prosesinini 

mürəkkəbliyi və müddəti, tikinti məhsulunun smetasının dəyərləndirilməsi, layihələndirmə 

variantları);  

 İstehsal prosesi (iqlim və hava şərtlərinin təsiri; işlərin yerdəyişmə şəklində davam 

etdirilməsi, tikintinin uzun müddəti, investisiya prosesinin əksər iştirakçıları, xalq 
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təsərrüfatının digər sahələri ilə olan çoxyönlü təsərrüfat əlaqələri, yerli şəraitdən asılılıq, 

geoloji, hidrogeoloji, ərazinin mənimsənilmə səviyyəsi);  

 Tikinti məhsulları (binanın uzunmüddətli xidməti, hazır məhsul üzərində xüsusi 

hesablanma, kapital tutumu, material tutumu və malik olduğu böyük kütlə, çoxdetallı və 

mürəkkəb olması, nəhəng ölçüsü, fərdi xarakteri, ərazi sabitliyi. 

        Tikinti məhsullarının istehsalı, çoxsaylı ixtisaslaşmış istehsalçıların cəlb olunması, idarə 

heyətinin, personalın idarə edilməsi və ümumiyyətlə, tikinti prosesinin idarə olunması ilə 

bağlı müəyyən rasional sistemli forma, struktur və metodların tətbiqini qaçınılmaz edir. Bu 

zərurət isə, özlüyündə TŞSİ-nin aktuallığını artırır. TŞ-nin yerində istehsal etdiyi daşınmaz 

əmlakın özünəməxsus xarakteri (quraşdırma və tikinti xərcləri, uzunmüddətli istismarı, 

material tutumu, iri həcmi və kütləsi), onları tikinti işlərində birbaşa iştirak edən TŞ-nə və ya 

inzibati-idarəetmə funksiyasını yerinə yetirən tikinti təşkilatlarına (holdinqlər, konsernlər, 

assosiasiyalar və s), tərəflər arasında bağlanan müqavilə şərtləri onları ümumi podratçı (tikinti 

müddəti ərəfəsində obyektin tikilməsiylə əlaqədar sifarişçi ilə müqavilə bağlayan TŞ) və 

xüsusi podratçı (tikinti işlərinin bir qismini yerinə yetirmək üçün ümumi podratçı ilə müqavilə 

bağlayan bir və ya bir neçə tikinti təşkilatı) təşkilatlara, eyni zamanda texnoloji ixtisaslaşma 

səviyyəsinə görə onların ümumi tikinti (müəyyən sahələrə aid işlərin yerinə yetirilməsində 

ixtisaslaşan) və ixtisaslaşmış xüsusi tikinti təşkilatlarına (obyektlərdə yerinə yetirilən müxtəlif 

növ və kompleks işlər) bölünməsinə şərait yaradır [2.s.107]. TŞSİ-nin ümumi modelində əsas 

prinsiplər - idarəetmə obyekti, idarəetmə subyekti, şirkətin ətraf mühiti, mövcud durum və 

inkişaf məqsədləridir. TŞ-nin investisiya-tikinti layihələrinin idarə edilməsi ilə bağlı 

planlaşdırma (layihənin məqsədinə yönələn kompleks iş və resursların tənzimlənmiş təhlili və 

hazırlanması), təşkilat (resursların bölüşdürülməsi sisteminin yaradılması və məsul icraçıların 

təyini) və işə nəzarət (işlərin plan parametrlərinin faktlarla müqayisəsi və səhvlərin aradan 

qaldırılması) əsas funksiyaları təşkil edirlər [2. s.83]. 

     Tikinti prosesi və meydana çıxan daxili və xarici amillər 

      İnvestisiya-tikinti layihələrinin həyata keçirilməsi prosesində ortaya çıxan funksiyalar 

daxili və xarici olmaqla iki qismə bölünür. Onların funksiyalarının qarşılıqlı əlaqəsinin və 

istehsal proseslərinin tənzimlənməsinin təmin olunması tikinti şirkətlərinin həm daxildə, həm 

də xaricdə strateji idarəetmə sayəsində mümkündür. TŞ strateji idarəetmənin əsas 

mərhələlərindən hesab olunan daxili və xarici mühit amillərinin təhlilidir. TŞ strateji 

idarəetməsinin xarici mühitinə siyasi (yerli icra orqanlarının biznesin inkişafına müsbət və ya 

mənfi təsiri və s.), iqtisadi (məşğulluq və inflyasiya səviyyəsi, vergi sistemi və s.), bazar 

(rəqabət qabiliyyəti, bazara giriş imkanları və s), rəqabət (rəqib mövcud durumu ilə barışıb-

barışmaması), texnoloji (onun istehsalda tətbiqi, müasirliyi, təhlükəsizliyi) və beynəlxalq 

amillər daxildir. İnvestisiya-tikinti layihələrinin xarici mühitini müəyyənləşdirən, təşkilata və 

investisiya-tikinti fəaliyətinə təsir edən amillərə - siyasi, iqtisadi, tekniki-texnoloji, sosial-

psixoloji, təşkilati-idarəetmə və hüquqi amilləri aid etmək olar [3.s.55].  

       İqtisadi amillər mülkiyyət statusunun müəyyənləşməsiylə gəlirin bölüşdürülməsinin 

forma və mexanizmlərinə, qarşıya qoyulan vəzifə və fəaliyyətlərin növlərinə, qərarların 

çıxarılmasına təsir göstərir. Tikinti sahəsində bu özünü böyük tələbin olduğu şəraitdə məhdud 

alıcılıq qabiliyyətində, böyük kapital məsrəflərində, müəyyən bölgələrin təbii-ekoloji 

amillərinin tikinti prosesinə təsirində, tikinti obyektinin müəyyən sosial-mədəni və geostrateji 

əraziyə bağlılığında, davamlı istehsal dövriyyəsində və digər məsələlərdə biruzə verir  

[1.s.34].   

      Hüquqi amillər fiziki və hüquqi tərəflər arasında münasibətləri tənzimləyən və 

konkretləşdirən bir mexanizm kimi investisiya-tikinti layihələrinin reallaşmasına və strateji 

məqsədin əldə olunmasına, təşkilati-idarəetmə amilləri müasir riyazi modelləşdirmə və 
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kompüter idarəetmə mexanizmləri vasitəsilə idarəetmə sisteminin təhlilinə, tənzimlənməsinə 

və təkmilləşməsinə [4.s. 88), sosial-psixoloji amillər istehsal prosesində iştirak edən şəxslərin 

və onların təmsil olunduqları qrupların mənəvi keyfiyyətlərinin ortaya çıxmasına və 

istiqamətləndirilməsinə, tekniki-texnoloji amillər isə, tikinti istehsalının mütəşəkkilliyinə, 

infrastrukturanın formalaşmasına şərait yaradır. Bu baxımdan, siyasi amillər icraedici orqanlar 

və hüquq institutları vasitəsilə istehsalın təşkilinə və iqtisadi davranış normalarına təsir 

göstərir. TŞ-nin fəaliyyətində və idarə olunmasında xarici amil kimi dövlətin böyük rolu 

vardır. Çünki dövlət bütün milli iqtisadiyyat sahələrini qanunvericilik, icraedicilik və 

məhkəmə hakimiyyəti vasitəsilə kompleks şəkildə idarə edir. Milli iqtisadiyyat sahələrindən 

olan tikinti kompleksi də dövlətin himayəsində olan inşaat və şəhərsalma sahələri ilə sıx 

bağlıdır. Həmçinin bu sahənin inkişafında və tikinti məhsullarının ərsəyə gəlməsində əmək 

potensialı, kapital qoyuluşu, bazar təminatı dövlətin daxildə milli iqtisadiyatı sistemli 

idarəetməsinə bağlıdır. Buna görə də strateji inkişafın mürəkkəb strukturunu sistemli və 

dinamik şəkildə araşdıran, onu tənzimləyən təsiredici fəal və mütəssir qeyri-fəal sahələrin 

vahid mexanizmini təşkil edən mütəşəkkil istehsal sistemidir.  

       TŞ strateji idarəetməsinin daxili mühitinə maliyyə (rentabellik, gəlir, dividentlər və s), 

marketinq (məhsulun rəqabətqabiliyyəti və müxtəlifliyi, bazarın payı, reklama və s), istehsal 

(avadanlığın cari və texniki vəziyyəti), əmək resurslarının qiymətləndirilməsi (yaş və təhsil 

səviyyəsi, kadr məsələsi) və kooperativ mədəniyyətin qiymətləndirilməsi (vərdişlər, adətlər, 

mentalitet, dəyərlər və s.) kimi amillər daxildir. İnvestisiya-tikinti layihələrinin daxili 

amillərinə əsasən layihənin effektivliyi, müddəti və reallaşmasından əldə olunan mənfəətin 

miqdarını tənzimləyən layihə təşkilatı və onun iştirakçıları aid edilirlər. Layihənin 

gerçəkləşməsində və qarşıya qoyulan məqsədə çatmaqda maraqlı olan əsas iştirakçı, layihənin 

gələcək sahibi və onun nəticəsindən yararlanan investisiya qoyuluşunda iştirak edən 

sifarişçidir (dövlət, əhali və ya əhalinin təmsilçisi). İnvestor və sifarişçi fərqli subyektlər 

olanda, onlar arasında layihədə nəzərdə tutulan şərtlərin həyata keçirilməsi istiqamətində 

müqavilə bağlanır. Maliyyə mənbəyinə görə investorlar kommersiya investorları və büdcə 

investorlarına bölünürlər.  

     İnvestisiya-tikinti layihələri və onların reallaşdırılması  

     İnvestisiya-tikinti layihələrinin reallaşmasında iştirak edən və ya iştirakçı qismində 

fəaliyyət göstərənlər arasında ən önəmliləri: layihə menecerləri, layihə-tədqiqat təşkilatları, 

podratçılar, rielterlər və digərləridir. Biz onların vəzifə və funksiyalarını aşağıdakı kimi 

səciyyələndirə bilərik: layihə menecerləri; layihə-tədqiqat təşkilatları; developer;  rielter; 

podratçılar. TŞ-in strateji idarəetməsinə göstərən müvafiq amilləri nəzərə almadan, onların 

effektiv idarə olunması sahəsində nailiyyətlər əldə etmək mümkün olmaz. Bunun əsasında 

dayanan əsas məsələlərdən biri onların iqtisadi mütəşəkkilliyidir. Çünki bu mütəşəkkillik 

şirkətlərin gözlənilməz risk təhlükəsindən qorunması üçün şirkət daxilində səfərbərliyi və 

xarici makromühitdə çevikliyi təmin edir. TŞ-nin iqtisadi mütəşəkkilliyinin təməlində 

dayanan əsas meyar şirkətlərin resurslarıdır (intelektual, maddi-texniki, maliyyə, məlumat). 

Onların çatışmamazlığı münbit makromühitin mövcud olduğu şəraitdə belə strategiyanın 

hazırlanması və reallaşması prosesini təmin etməyə imkan vermir. TŞ-nin strategiyasının 

hazırlanması və reallaşması isə böyük resurs məsrəfinə yol açır. Bu baxımdan, şirkətlər üçün 

resursların əldə olunması və onların effektiv şəkildə idarə edilməsi (xüsusilə, intelektual və 

məlumat resurslarının) strategiyanın ən ümdə vəzifəsidir. TŞ-nin strateji potensialı, onun 

təşkilati strukturunun və onun ətraf makromühitlə əlaqələrinin formalaşmasına mühüm təsir 

edir.  

      TŞ-nin strateji idarə edilməsi mexanizmində yeni texnalogiyanın tətbiqi, yeni mal və 

xidmətlərin təklifi, yeni bazarların formalaşması və ya yeni təşkilati formalarının ortaya 
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çıxarılması, təşkilatlara istehlakçılar üçün yekun dəyərin artırmasına imkan verir. İstehlakçı 

innovasiya qərarlarını keyfiyyət, dəyər və funksiya, yəni innovasiya qərarlarına məxsus əsas 

keyfiyyətləri formalaşdıraraq, onları öz tələblərini ödəməsi baxımından dəyərləndirir. 

Texnoloji prosesin təkmilləşdirilməsi, idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması (təşkilati 

strukturun optimallaşdırılması, personalın peşəkarlıq dərəcəsinin yüksəldilməsi), ehtiyatların 

qənaətinə yönələn tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlərin, həmçinin tikinti 

sahəsində yeni texnalogiyaların həyata keçirilməsi, tikinti obyektlərinin tikilməsi və xüsusilə 

istifadəsində, onların diaqnostikası və nəzarəti işində yeni texnalogiyaların tətbiqi qaçınılmaz 

tələbdir. Məhz, şirkətləri bu tələb üzərində öz fəaliyyətini qurmalı və dünya tikinti sektorunda 

öz ləyaqətli yerini tapmalıdır. İqtisadiyyatın müasir inkişaf mərhələsində şirkətlərin 

idarəetməsi sahəsində tətbiq olunan yeniliklər, məhsulun keyfiyyətini artıran, əmək və maddi 

itkilərə qənaət edən, əmək məhsuldarlığını yüksəldən, istehsalın təşkilini təkmilləşdirən və 

onun səmərəliliyini artıran ehtiyatların əldə olunmasına şərait yaradır. Bu şirkətlərdə 

potensialın səfərbərliyini, infrastrukturun inkişafını, fəallığın yüksəldilməsini təmin etməklə 

yanaşı, həmçinin bu amillər vasitəsilə yenilənərək inkişaf edir. 

Tikinti məhsulunun texniki-iqtisadi hesablamaları işin mərhələləri və növlərinə görə 

dəqiq aparılmalıdır. Çünki tikinti-quraşdırma işlərinə böyük vəsaitin qoyuluşu, bu sahəyə 

qoyulan kapital dövriyyəsinin digər sahələrlə müqayisədə bir neçə dəfə ləngiməsi, təbii 

mühitin nəzərə alınan və alınmayan xüsusiyyətləri böyük risq təhlükəsinin mövcudluğundan 

xəbər verir (Məsələn, Bakıda ilin əksər aylarında olan güclü küləklər tikinti işlərinin 

müvəqqəti saxlanılmasını və xüsusi tədbirlərin reallaşmasını tələb edir). Gözlənilməz amillər 

bu sahədə əlavə maddi-texniki, əmək və maliyyə xərclərinin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. 

Buna görə də tikinti prosesində iştirak edən müxtəlif istehsal, təhcizat və xidmət strukturları, 

ehtiyat resursları layihədə göstərilən məqsədlərə vaxtında və layiqincə çatmaq üçün vahid 

inteqrativ sistem çərçivəsində səfərbər olmalıdırlar.  

      Nəticə 

    Həm daxili, həm də xarici amillərin TŞ-nin inkişafında oynadığı rolun əsas qayəsi, onları 

inhisarçılıq təhlükəsindən qorumağa, həm yerli, həm də dünya bazarında rəqabət qabiliyyətini 

artırmağa xidmət edir. TŞ-nin qarşıya qoyduğu strateji hədəflərə çatması üçün sistemli 

idarəetmə mexanizminə ehtiyac vardır. Bu mexanizm, TŞ-nin bütün bölmələrini üfiqi 

müstəvidə inteqrasiyasını təmin edərək bir-birinə üzvi şəkildə bağlılığına şərait yaradır və bu 

mexanizm şirkətin daxilində səfərbərliyi, operativliyi, çevikliyi, mütəşəkkilliyi, dövriliyi, 

sabitliyi təmin edir.  
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Мамедова К. М. 

Внутренние и внешние факторы 

в практике современной строительной сферы стратегических управлении 

  Резюме 
           Основная цель роли внутренних и внешних факторов в развитии строительной 

компании уберечь строительную организацию от опастности монополии,  а также 

повышению конкурентоспособности как на местном так и на мировом рынке. Эти 

факторы способствуют ознакомлению с рынком, соблюдению потребностей 

потенциальных заказчиков, выявлению списков оценочных параметров, определению 

интегрального показателя конкурентоспособности строящегося объекта, 

определению относительного показателя эффективности строительной организации, 

разработке мероприятий по повышению конкурентоспособности и создают условия 

для оптимизации учота расходов.     

         Ключевые слова: строительство, стратегический менеджмент, экономика, 

государство, отрасль, развития рыночной экономики. 

        

 

Mamedova K.M. 

Modern practice of strategic management in construction sector 

internal and external factors 

Abstract 

        The main purpose of the role of internal and external factors in the development of the 

construction company building to protect the organization from monopoly, as well as enhance 

the competitiveness of both the local and global market. These factors contribute to the 

dissemination of the market, compliance with the needs of potential customers, identifying 

lists the estimated parameters, the definition of the integral index of competitiveness of the 

object under construction, the definition of the relative performance indicator of a 

construction company, the development of measures to improve competitiveness and create 

conditions for optimization costs. 

          Keywords: construction, strategic management, economics, government, industry, 

market economy development. 
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