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Xülasə. Məqalədə həyat tsikli və istehlakçıların cəlbedilməsi metodu 

əsasında sənaye müəssisəsində optimal strateji planin formalaşması 

məsələləri tədqiq olunmuşdur. Bu məqsədlə qeyd olunan problemlərlə 

istehlak mallarının həyat tsiklinin analizi toxuculuq və geyim sənaye 

müəssisələrinin timsalında təhlil edilmişdir. Tədqiqatda Azərbaycanda 

toxuculuq və geyim sənayesi üzrə strateji planlaşdırmanının səmərəliliyinin 

təmin edilməsi üçün malların “həyat tsikli” və istehlakçıların cəlbediciliyi 

metodundan istifadəyə üstünlük verilmişdir. 

 

Açar sözlər: toxuculuq və geyim sənayesi müəssisələri, xalçaçılıq 

müəssisələri, həyat tsikli və istehlakçıların cəlb edilməsi metodu, sənaye 

müəssisəsində optimal strateji planlaşdırma. 
 

ON THE PROBLEM OF FORMING 

STRATEGIC PLAN ON THE BASE OF THE 

LIFE CYCLE AND CONSUMERS  

ATTRACTING METHODS IN THE  

INDUSTRIAL ENTERPRISE 
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Abstract. The article studies the problem of 

forming the optimum strategic plan on the basis of 

the life cycle and consumers attracting methods in 

the industrial enterprise. For this purpose, 

problems are analyzed on the basis of the life cycle 

method and attracting consumers by the example 

of the textile and weaving industry enterprise. 

Keywords: enterprises of textile and weaving 

industry, enterprise carpet weaving, method of life 

cycle and consumer acquisition, optimal strategic 

planning in an industrial enterprise. 

 

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИ-

МАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА В 

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ НА 

ОСНОВЕ МЕТОДА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА И 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 

Шалала Мамедова  

Сумгаитский Государственный Университет, 

Сумгаит, Азербайджан 

 

Резюме. В статье исследованы вопросы форми-

рования оптимального стратегического плана в 

промышленном предприятии на основе метода 

жизненного цикла и привлечения потреби-

телей. С этой целью анализированы проблемы 

на основе метода жизненного цикла и прив-

лечения потребителей  на примере предприятия 

текстильной и ткацкой промышленности.  

Ключевые cлова: предприятия текстильной и 

ткацкой промышленности, предприятии ковро-

ткачество, метод жизненного цикла и привле-

чения потребителей, оптимальное стратегичес-

кое планирование в промышленном предприя-

тии. 

 

1. Giriş 

 Hər bir sənaye müəssisəsində starteji planın tərtib olunması və reallaşdırılması üçün 

müəssisənin missiyasının, məqsədinin və vəzifələrinin müəyyən edilməsi vacibdir [6]. Bizim 

tədqiqat obyektimiz Azərbaycanın toxuculuq və geyim sənayesi müəssisələri olduğundan 

bizim üçün belə “model” müəssisələr üçün onun missiyasının, məqsədinin və vəzifələrinin 
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müəyyən edilməsi əhəmiyyət daşıyır. Belə “model” müəssisələrin əsas missiyası ölkənin 

toxuculuq və geyim sənayesi məhsullarına olan tələbatını yüksək səviyyədə təmin etmək və 

hətta ölkənin bu məhsullarla ixrac potensialının gücləndirməsi ola bilər. Belə “model” 

müəssisələrin məqsədi isə daim genişlənməklə, daha çox mənfəət əldə etməkdən ibarət ola 

bilər. “daim genişlənmək” isə ölkədə toxuculuq və geyim sənayesi malları bazarında getdikcə 

üstünlük əldə etməklə idxal mallarını daha çox sıxışdırmaq və bütün istehlakçı qruplarını 

cəlbedici qruplara çevirməkdən ibarət ola bilər. Metodoloji olaraq, hər bir müəssisənin strateji 

planının hazırlanmasında  mühüm addımlardan biri istehsal olunan məhsullardan hansının 

daha uğurlu olmasını müəyyən etməkdən ibarətdir [7]. Bu o deməkdir ki, hər bir müəssisə 

üçün strateji planın hazırlanması mərhələsində bütün məhsulların həyat tsiklini öyrənmək 

vacibdir. Məhsulun həyat tsiklinin müəyyən edilməsi isə müəyyən dövr ərzində onun satış 

həcminin dinamikasının qurulmasını tələb edir. Deməli, hər bir müəssisənin strateji planının 

hazırlanması məhsulun istehsal və satış həcmi ilə bağlı ciddi statistikanın olmasını tələb edir. 

Bizim tədqiqata cəlb olunan toxuculuq və geyim sənayesi müəssisələri üzrə istehsal və satış 

həcmi ilə bağlı statistik məlumatların əldə edilməsi mümkün olmadığından biz konkret bir 

müəssisənin strateji planının qurulmasından deyil, ölkə üzrə bu sənaye müəssisələrinin 

“model” strateji planının qurulmasından bəhs etməyə məcburuq.  

Beləliklə, tədqiqatın aparılmasındakı statistik məlumatların əldə edilməsi çətinliyini 

nəzərə alaraq, metodoloji olaraq  bəzi fərziyyələr edilməsi vacibdir: 

1. Belə fərz edəcəyik ki, Azərbaycanda toxuculuq və geyim sənayesi məhsulları 

yalnız bir müəssisənin buraxılışıdır. Buna görə də toxuculuq və geyim sənayesi məhsulları 

kimi ARDSK-nin rəsmi məlumatlarını biz uyğun olaraq iki “model müəssisənin”-toxuculuq 

və geyim sənayesi müəssisəsinin buraxılışı olaraq qəbul edəcəyik.  

2. Toxuculuq və geyim sənayesi müəssisələrinin buraxılışını bütün mal çeşidləri üzrə 

deyil, yalnız, ARDSK-nın təsnifatında olan mal kimi qəbul edəcəyik. Məsələn, hər hansı 

geyim sənayesi müəssisəsinin istehsal etdiyi onlarla model geyim malları kimi deyil, yalnız 

bir növ mal kimi təsəvvür edəcəyik. Lakin əslində hər bir müəssisənin strateji planının tərtib 

edilməsi zamanı müəssisədə istehsal edilən hər bir malın “həyat tsikli” öyrənildiyindən, bizim 

“model” real vəziyyəti xeyli sadələşdirmiş olur. Həmçinin hər hansı bir ayaqqabı fabrikinin 

istehsal etdiyi məhsullar müxtəlif ola bilər. Məsələn, uşaq ayaqqabısı, qadın və kişi 

ayaqqabıları kimi üç növün hər birinin müxtəlif modelləri ola bilər. Ən azı bu üç növün hər 

birinin fəsillər üzrə modelləri ola bilər. Hər bir fəsilə aid isə müxtəlif model ayaqqabı istehsal 

oluna bilər. Digər tərəfdən, hər bir fəsil üçün istehsal edilən ayaqqabıların materialına görə, 

formasına görə müxtəlif modelləri ola bilər. Beləliklə, istənilən ayaqqabı fabrikində hər hansı 

bir konkret modelin “həyat tsiklinin” öyrənilməsi olmadan müəssisənin strateji planının 

qurulması qeyri-mümkündür. Lakin qeyd etdiyimiz məlumatların müəssisələrdən alınması 

mümkün olmadığından biz bütünlükdə “ayaqqabı” istehsalını” nəzərdə tutaraq onun konkret 

modellərini nəzərdən keçirməyəcəyik.  
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3. Metodoloji fərziyyə olaraq, nəzərdə tutacağıq ki, istehsal olunan bütün mallar satılır 

və anbarda qalıq qalmır.Lakin reallıqda sənaye müəssisələrinin əksəriyyətində, xüsusilə, o 

qədər də yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal etməyən müəssisələrdə belə qalıqlar  çox olur və 

müəssisənin zərərlə işləməsinin əsas səbəblərindən də biri budur.  

4. Fərziyyələrin biri də müəssisə tərəfindən istehsal olunan malların satış həcmində 

mərhələlərin müəyyən edilməsi ilə bağlıdır. Belə ki, hər bir müəssisə üçün hər hansı bir malın 

satış dinamikası tədqiq ediləndə tədqiqat dövrü kimi ay, kvartal, yarım il və ya bir il götürülə 

bilər [2, 8]. Bu dövrlər üzrə bazarda malın vəziyyəti, satış həcmi tədqiq edilir [1, 5]. Bizim 

tədqiqatımızda isə statistik məlumatlar yalnız ARDSK-nin məlumatları olduğundan biz 

malların istehsal həcminin və ya satışının yalnız illər üzrə dinamikasına baxacağıq. Qeyd 

etdiyimiz kimi, bu, real vəziyyətin müəyyən edilməsində ciddi çətinliklər yaradır. Amma hər 

hansı müəssisənin strateji planının hazırlanmasında metodoloji instrument kimi istifadə edilə 

bilər.  

 

2. Azərbaycanda toxuculuq və geyim sənaye müəssisələrinin timsalında istehlak 

mallarının həyat tsiklinin təhlili 

Toxuculuq və geyim sənaye sahələri Azərbaycanın qədim fəaliyyət istiqamətlərindəndir 

[3, 4]. Azərbaycanda toxuculuq və geyim sənayesi müəssisələrinin istehsal etdiyi məhsulların 

“həyat tsikli” ilə bağlı müəyyən təsəvvürlər yaratmaq olar. Belə ki, bu məhsulların son illərdə 

istehsal həcminin dinamikası əsasında istehsalın artması, sabitləşməsi və  tənəzzülü haqqında 

mühakimə yürütmək olar. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu metodologiya əslində istehsal 

olunan hər bir konkret mal üçün aparılmalı idi.  

Beləliklə, Azərbaycanda toxuculuq və geyim sənayesi üzrə strateji planlaşdırmanının 

səmərəliliyi üçün malların “həyat tsikli” və istehlakçıların cəlbediciliyi metodundan istifadə 

edəcəyik. Bu məqsədlə, toxuculuq sənayesi üzrə iki məhsulun (corab məmulatları və xalça, 

xalça məmulatları), geyim sənayesi üzrə isə bir məhsulun (ayaqqabı) “həyat tsiklini” və bu 

məhsullar üzrə istehlakçıların cəlbediciliyini öyrənəcəyik. Bu məhsulların istehsal həcminin 

natura ifadəsində  son 10 il üçün dinamikası Cədvəl 1-də verilib. 

Cədvəl 1. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Corab məmulatları,  

milyon cüt 3.0 3.2 3.1 1.9 1.3 2.0 3.3 5.6 4.5 1.7 3.7 

Xalça, xalça məmulatları,  

min kv. m 630 269 3.2 20.6 12.8 3.3 2.8 1.9 2.0 1.6 0.4 

Ayaqqabı, milyon cüt 0.3 0.3 0.3 0.4 0.9 0.3 0.3 0.5 0.3 0.2 0.1 

 
Mənbə: ARDSK. http://www.stat.gov.az 

 

http://www.stat.gov.az/
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Cədvəl 1-dən görünür ki, son 10 ildə Azərbaycanda həm toxuculuq, həm də geyim 

sənayesində vəziyyət ürəkaçan deyil. Hər iki sənaye sahəsində bəzi illərdə ziqzaqşəkilli 

artımlar qeydə alınsa da ümumi dinamika ciddi azalmanı göstərir. Xüsusilə, Azərbaycan üçün 

ənənəvi fəaliyyət sahəsi olan xalçaçılıq sahəsinin tənəzzülü bu məhsullara olan tələbin idxal 

hesabına ödənilməsi ilə yanaşı bu sahədə ölkənin istehsal və  ixrac potensialından  səmərəli 

istifadə edilmədiyini bildirir.   

 

 
 

Şəkil 1. Corab məmulatlarının istehsal dinamikası (ARDSK-nın məlumatlarına görə müəllif 

 tərəfindən hazırlanmışdır. http://www.stat.gov.az) 

 

 Corab məmulatları üçün istehsal dinamikası göstərir ki, bu məhsullar üçün 2005-2015-

ci illəri 4 mərhələyə ayırmaq olar. Birinci mərhələ 2005-2009-cu illəri, ikinci mərhələ 2009-

2012-ci illəri, üçüncü mərhələ isə 2012-2014-cü illəri, dördüncü mərhələ isə 2014-ci ildən 

sonrakı mərhələni əhatə edir. Birinci mərhələdə corab məmulatlarının istehsal həcminin 

zamandan asılılıq funksiyasını  

𝑌𝑐 = 𝑎0+𝑎1 ∗ 𝑡 + 𝑎2 ∗ 𝑡
2 + 𝑎3 ∗ 𝑡

3 

polinomial funksiya kimi ifadə etsək, onda  

𝑌𝑐 = 1,8929 + 1,8171 ∗ 𝑡 − 0,7166 ∗ 𝑡2 + 0,0687 ∗ 𝑡3  

olar. Burada birinci törəmə 

𝑌𝑐
′ = 1,8171 − 1,4332 ∗ 𝑡 + 0.2061 ∗ 𝑡2 , 

ikinci törəmə isə 

𝑌𝑐
′′ = −1,4332 + 0.4122 ∗ 𝑡 

olur. 𝑌𝑐
′′ = 0 hesab etsək, bu dövr üçün t= 3,4769 olur. 
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Şəkil 2. Azərbaycanda corab məmulatlarının istehsalının 2005-2012-ci illərdə inkişaf  

dinamikası (ARDSK-nın məlumatlarına görə müəllif tərəfindən hazırlanmışdır 

 http://www.stat.gov.az) 

 

Corab məmulatlarının istehsalının ikinci dövrü (2009-2014-cü illər) üçün istehsal 

həcminin dinamikasının polinomial funksiyasını  

𝑌𝑐 = 97,284 − 39,853 ∗ 𝑡 + 5,348 ∗ 𝑡2 − 0,2287 ∗ 𝑡3 

kimi ifadə edə bilərik.  

Bu funksiyanın birinci törəməsi 

𝑌𝑐
′ = −39,853 + 10,696 ∗ 𝑡 − 0,6861 ∗ 𝑡2 , 

ikinci törəməsi isə 

𝑌𝑐
′′ = 10,696 − 1,3722 ∗ 𝑡 

olur. İkinci törəmənin sıfıra bərabər olduğu halında t=7.795.  

Beləliklə, corab məmulatları istehsalının ikici dövründə keçid dövrü  təqribən 2012-ci 

ilə təsadüf edir.  

Oxşar əməliyyatları corab məmulatlarının istehsalının üçüncü dövrü (2012-2015-ci il 

üçün aparsaq, bu istehsal həcminin dinamikasının polinomial funksiyasını  

𝑌𝑐 = −826, 8 + 275,52 ∗ 𝑡 − 30,1 ∗ 𝑡2 + 1,0833 ∗ 𝑡3 

kimi ifadə edə bilərik.  

Bu funksiyanın birinci törəməsi 

𝑌𝑐
′ = 275,52− 60,2 ∗ 𝑡 + 3,2499 ∗ 𝑡2 , 

ikinci törəməsi isə 

𝑌𝑐
′′ = −60,2 + 6,4998 ∗ 𝑡 

olur. İkinci törəmənin sıfıra bərabər olduğu halında t=9.2618. 

 

 

y = 0,068x3 - 0,716x2 + 1,817x + 1,892
R² = 0,967
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Şəkil 3. Azərbaycanda corab məmulatlarının istehsalının 2009-2014-cü illərdə inkişaf dinamikası 

(ARDSK-nın məlumatlarına görə müəllif tərəfindən hazırlanmışdır  http://www.stat.gov.az) 

 

Beləliklə, corab məmulatları istehsalının ikici dövründə keçid dövrü  təqribən 2014-cü 

ildən sonraya təsadüf edir. Ölkədə corab məmulatlarının istehsalının dövrləri üzrə inkişafın 

polinomial funksiyalarını, keçid dövrünü və məhsulun inkişaf mərhələlərini aşağıdakı kimi 

təsvir etmək etmək olar. Şəkil 4-dən göründüyü kimi bu sahədə sabit dinamik artım yoxdur. 

 

 

 
 

Şəkil 4. Azərbaycanda corab məmulatlarının istehsalının 2012-2015-ci illərdə inkişaf dinamikası 

(ARDSK-nın məlumatlarına görə müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. http://www.stat.gov.az) 

 

Cədvəl 2-də isə Azərbaycanda toxuculuq sənayesi müəssisələrində corab istehsalı 

həcminin dinamikası verilmişdir. 
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Cədvəl 2. Azərbaycanda toxuculuq sənayesi müəssisələrində corab istehsalı həcminin inkişaf 

dinamikası 

 

 Asılılıq funksiyası 

Ikinci dərəcəli 

törəmənin 

tənliyinin kökləri 

Keçid 

dövrü 

Məhsulun 

inkişafı 

mərhələləri 

2005-

2009 𝑌𝑐 = 1,8929 + 1,8171 ∗ 𝑡 − 0,7166 ∗ 𝑡2

+ 0,0687 ∗ 𝑡3 
 

t= 3,4769 2009 

tənəzzül 

2009-

2012 
inkişaf 

2009-

2012 𝑌𝑐 = −826, 8 + 275,52 ∗ 𝑡 − 30,1 ∗ 𝑡2

+ 1,0833 ∗ 𝑡3 

 

t=7.795 2012 

inkişaf 

2012 -

2014 
tənəzzül 

2012- 

2014 𝑌𝑐 = −826, 8 + 275,52 ∗ 𝑡 − 30,1 ∗ 𝑡2

+ 1,0833 ∗ 𝑡3 
 

t=9.2618 

 
2014 

tənəzzül 

2014 və 

sonra 
inkişaf 

 

 

Nəticə. Beləliklə, Azərbaycanda sənaye müəssisələrinin optimal strateji 

planlaşdırlmasının təmin edilməsi məqsədi ilə həyat tsikli və istehlakçıların cəlb edilməsi 

metodu əsasında aparılan tədbirlər və bununla bağlı yanaşmalar müəssisələrin fəaliyyətini 

əhəmiyyətli səviyyədə yaxşılaşdırmağa imkan verir. Bizim baxdığımız tədqiqat 

materiallarında toxuculuq və geyim sənayesi, həmçinin xalçaçılıq müəssisələrinin optimal 

strateji planlaşdırılması proseslərində bu kimi yanaşmalardan istifadə edilməsini 

məqsədəuyğun sayırıq və əldə olunan nəticələrin həmin sahələrinin müəssisələrində 

istifadəsinin səmərə verə biləcəyini qeyd edirik. 
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