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Fənnin xülasəsi 

       İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

idarəetmənin marketinq forması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə ki, beynəlxalq 

marketinq sistemi vasitəsilə cəmiyyətdə müxtəlif təyinatlı iqtisadi nemətlərə olan 

tələbatın cari vəziyyəti, əhalinin tədiyə qabiliyyəti və tələbin dinamikası öyrənilir; ayrı- 

ayrı məhsulların, onların əvəzedicilərinin, eyni növdən olan və dünyanın tanınmış 

firmaları tərəfindən buraxılan malların qiymətlərinin dəyişməsi səbəbləri təhlil olunur; 

tələbatların proqnozlaşdırılması əsasında müəssisələrin işi yenidən qurulur, rəqabət 

aparılan firmalarla sağlam mübarizədə məğlub olmamaq üçün reklamdan geniş istifadə 

edilir; istehlakçılann hüquqlarını genişləndirmək, onlara müəyyən imtiyazlar vermək, 

lotereyalar buraxmaq, satış-sərgilər təşkil etmək, müəyyən şərtlər yerinə yetirildikdə 



 
 

alıcıları özlərinə cəlb etmək üçün mükafat vermək yolu ilə məhsulların reallaşdırılması 

stimullaşdırılır; müxtəlif istehlakçı qruplannm sosial-psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmaqla buraxılan məhsulların çeşidi genişləndirilir; müxtəlif prinsiplər, birinci 

növbədə «alıcı əmtəələri yox, əmtəələr alıcdan axtarıb tapmalıdır» prinsipi tətbiq olunur; 

tanınmış rəqiblər haqqında lazımi materiallar toplanır və qiymətləndirilir, bazar 

haqqında informasiyaları işləmək üçün texniki vasitələrdən istifadə edilir, ayrı-ayrı 

əmtəələrin satışı üçün daha əlverişli olan bazarlar müəyyənləşdirilir və seqmentləşdirilir 

və s. tədbirlər həyata keçirilir. Bütün bunlar belə bir nəticə çıxarmağa imkan verir ki, 

marketinq öz aralannda qarşılıqlı münasibətdə olan iqtisadi vahidlərin mənafeləri, 

onların bazarda mövqelərinin sabitliyinin təmin olunması və qorunub saxlanması ilə 

əlaqədar olmaqla, bazar iqtisadiyyatı şəraitində məhsulların həm istehsalı, həm də 

reallaşdıniması problemlərinin həll edilməsində çox böyük əhəmiyyətə malikdir. 

 

Fənnin məqsədləri 

Fənnin tədrisinin məqsədi –ali məktəblərdə tələbələrə bu kursun əsaslarının 

öyrənilməsini təmin etməkdir.  
Tələbələrdə beynəlxalq marketinq və marketinq araşdırmaları  ilə bağlı sistemli  bilikləri 

formalaşdırmaq; 

- Dünya və ölkə iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidi, ölkədə rəqabət 

mühitinin yaranması və bunların nəticəsində rəqabət mübarizəsinin 

kəskinləşməsi ölkəmizdə də marketinq konsepsiyasının öyrənilməsinə və 

müəssisələrin fəaliyyətiniöyrətmək; 

Öyrənim nəticələri 

1. Tədris planında verilmiş mövzuları müvəffəqiyyətlə mənimsəyən tələbə marketinqin 

mahiyyətini,  məzmunu və predmetinimənimsəyəcəklər. 

2. Tədris planında verilən mövzuları müvəffəqiyyətlə bitirən tələbəmarketinqin  firma,,müəssisə və xalq 

təsərrüfatı sistemində tutduğu yer və onun sosial-iqtisadi əhəmiyyətini biləcəklər.    

3. İstehsalçının maksimum mənfəət əldə etməsi məqsədilə istehlakçının və digər bazar 

subyektlərinin mənafeyinin ödənilməsinə yönəldilmiş bazar fəaliyyətini  

öyrənəcəklər. 

4. İstehlakçıların tələbatının ödənilməsinə yönəldilmiş sahibkarlıq fəaliyyətinin 

əhəmiyyətini biləcəklər.   

5. Beynəlxalq marketinqin mahiyyətinə bu cür müхtəlif yanaşmalar onun təkamülü, 

müхtəlif dövrlərdə yerinə yetirdiyi funksiyaların və onun qarşısında qoyulan məqsəd-

lərin müхtəlifliyini öyrənəcəklər və s. 

Tədris metodları 

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və 
müzakirə aparılır 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar) 

nümayişi ilə izah edilir. 

Simulyasiya  
Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin 

mənimsənilməsəviyyəsi yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə 
Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilir və 
simulyasiya proqramlarından istifadə edilərək nəticələr 
qeyd edilir 

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş (oyunlar üçün 

materiallar, testlər) və vizual (slaydlar, sxemlər, 

qrafiklər, şəkillər, sənəd nümunələri) materiallar 

kimi təlim metodlarından istifadə edilir 

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi 
Faiz nisbəti (%) və ya 

bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 



 
 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə 

maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu halda, 

ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 

toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab 

edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə 

metodları 

Tapşırıqlar:Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular verilir və 

semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzuları: 

1.Marketinqin əsas anlayışları 

2. Marketinqin ətraf mühiti amilləri 

3. Marketinq tədqiqatları 

4. Bazarların seqmentləşdirilməsi 

5. Marketinqdə məhsul siyasəti 

6. Məhsulların bölüşdürülməsi və satışının təşkili 

7. Məhsulların satışının həvəsləndirilməsi və reklamı 

8. Marketinq sistemində qiymətqoyma siyasəti 

9. Qiymət, ona təsir edən amillər və qiymətin növləri 

10. Marketinqin idarə edilməsi 

11. Marketinqin planlaşdırılması 

12. Marketinq nəzarət sistemi 

13. Reklamın və satışın həvəsləndirilməsinin effektliliyinə nəzarət 

14. Qiymətqoyma prosesi və qiymətin müəyyən edilməsi metodları 

15.Elektron marketinq 

16. Məhsulun həyat dövranı 

17. Marketinqin mikromühiti 

18. Marketinq tədqiqatlarının məqsədi və istiqamətləri 

19.Beynəlxalq marketinq 

20.Marketinq konsepsiyaları 

21.Makromühit və onun əsas amilləri 
Təqdimat:Slayd formasında hazırlanaraq təqdim edilən təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən qiymətləndirilir.  

Qaydalar  

Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak etməyən 

tələbə imtahana buraxılmır.            

Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya im-

tahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam sinif iş-

tirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad verilməli-

dir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və sitatlardan iba-

rət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə imta-

han nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən əv-

vəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə digər 

tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 



 
 

İlkin cədvəl 

Həftə Tarix  Mühazirə mövzuları 
Dərslik / Tapşırıq / 

Ədəbiyyat 

1. 15.09.2022 

 

Mövzu № 1. Beynəlxalq marketinqin mahiyyəti və 

fəaliyyət sferası 

Beynəlxalq marketinqin obyektiv xarakteri və onun 

xüsusiyyətləri, beynəlxalq marketinqin predmeti və 

konsepsiyaları, beynəlxalq marketinqin  əsas 

prinsipləri,beynəlxalq marketinqin məzmunu və əsas 

anlayışları, ehtiyac, tələbat, tələb, beynəlxalq mübadilə,  

milli sövdələşmələr, beynəlxalq sövdələşmələr, xarici 

bazarda marketinq nıvündən istifadə, beynəlxalq 

marketinqin  funksiyaları, qlobal  və multimilli 

beynəlxalq marketinq, beynəlxalq marketinqdən 

istifadənin xüsusiyyətləri, iqtisadi-siyasi aspekt, siyasi-

iqtisadi rejimin uçotu, beynəlxalq marketinqin tədbiq 

səviyyələri, aşkar olunmayan beynəlxalq marketinqin, 

epizotik beynəlxalq marketinqin, müntəzəm beynəlxalq 

marketinqin, inkişaf etmiş beynəlxalq marketinqin. qlobal 

beynəlxalq marketinqin, kaskad  beynəlxalq marketinqin, 

tam qalobal  beynəlxalq marketinqin, qismən qlomal 

beynəlxalq marketinqin, milli beynəlxalq marketinqin, 

beynəlxalq marketinq stratejiyasının  evolyusiyası, 

beynəlxalq marketinq inkişafının əsas mərhələləri, əsas 

beynəlxamültimilli marketinq (uiğunlaşma  stratejiyası), 

uyğunlaşmış,differensasiyalı standatlaşmış stratejiya, 

qlobal marketinq (standartlaşmış stratejiya), qloballaşma 

stratejiyasının tədbiq olunması amilləri, xərclərin ixtisarı, 

qloballaşma stratejiyasının məhdudiyyətləri, qloballaşma 

stratejiyasının çatışmazlıqlarılq marketinq stratejiyasının 

inkişafı 

Ədəbiyyat   

1. F.Kotler “ 

Marketinqin 

əsasları”   Bakı.  

1993 

2. Ş. Axundov “ 

Marketinqin 

əsasları”   Bakı 2001 

3. O. Məmmədov  “ 

Marketinqin 

əsasları”    Gəncə. 

2000 

       Tapşırıq 

 

- Marketinq anlayışı və 

marketinq predmetinin 

yaranma tarixi. Tələbatın 

vəziyyətləri və marketing 

əzifələri. Bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində marketoloqların 

vəzifələri. Sövdəəşmə və 

onun mübadilədən fərqi; 

Marketoloqlara olat 

tələblərə aşağıdakıları aid 

etmək olar; 

 

2. 22.09.2022 

Мövzu 2. 

TMŞ- Beynəlxalq marketinqin subyektləridir. 

 TMŞ haqqında anlayış, transmilliləşmə indekisi, 

transmilli şirkət,  transmilli kompaniya, TMŞ dünya 

iqtisadiyyatının qloballaşması  prosesinin və beynəlxalq 

marketinqin əsası kimi, qlobal şirkətlər, TMŞ-nın qloballaşma 

stratejgiyası və antiqlobalist hərəkatı, TMŞ-nın inkişafı və onu 

dünya bazarında fəaliyyətinin genişlənməsi,  beynəlxalq 

iqtisadi infiliyasiyanın inkişafı, dünya bazarında ümumi 

rəqabətin güclənməsi, Azərbaycanın müasie qlobal 

iqtisadiyyata inteqrasiyası, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı və 

Azərbaycan Respublikası, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının 

yaranması, ÜTT-nın normativ-hüquqi bazası, ÜTT-nın əsas 

vəzifəsi, ÜTT-nın əsas məqsədi, ÜTT-nın əsas  prinsipləri və 

qaydaları,  əmtəələri əldə edən çoxtərəfli sazişlər, xidmət sahələri 

üzrə baş saziş, ÜTT-nin strukturu, ÜTT-də qərarların qəbulu, 

ÜTT-yə üzv olma prosedurları, Azərbaycan və ÜTT, 

beynəlxalq marketinqə xas olan əsas funksiyalar, konkret 

xarici bazarın və onu  problemlərinin öyrənilməsi, satış 

əməliyyatının planlaşdırılması, marketinq fəaliyyəti üzərində 

nəzarət, marketinq nəzarətinin başlıca məqsədi, marketinq 

nəzarətinin vəzifəsi, marketinq nəzarətinin funksiyası, 

marketinq nəzarətinin növləri 

Ədəbiyyat   

1. Ş.Ə.Axundov  “ 

Marketinqin əsasları”  

dərslik I hissə. Bakı – 

2003 
2. X.Məmmədov, S 

Mirzəyev “ 

Marketinqin əsasları”   

Bakı -  2001 
www.unwto.org 

       Tapşırıq 

Əmtəənin mükəmməlləşdiril-

məsi. İstehsalın təkminl-

əşdirilməsi konsepsiyası. 

Komersiya səylərinin 

gücləndirilməsi konsepsiyası. 

Müqayisə üsulunun digər 

üsullarla oxşar və fərqli 

cəhətləri. Marketinq 

sisteminin məqsədləri. 

Marketinq haqqında bəzi 

fikirlər 



 
 

3. 29.09.2022 

Мövzu 3 

Beynəlxalq marketinqin tədqiqat metodları 

Beynəlxalq marketinqin müşahidə, təcrübə, sorğu, sorğunun məğzi, 

əyani sorğu, qiyabi sorğu, poçtla sorğu,telefonla müsahibə, kompüter 

sorğusu,e-mail və yaxut internet,  ekpert qiymətlər, ilkin məlumatların 

toplanması və qiymətləndirilməsi,  xarici məlumat mənbələri, marketinq 

informasiya sistemi,  MİS-ni məqsədi, MİS-ni  konsepsiyası, saxlanlma,  

göstəricilərin dəyişdirilməsi, seçmə, sintez, işlənilmə, istifadə, 

qiymətləndirmə, etibarlılıq və həqiqilik, tez verilmə, beynəlxalq marketinqin 

xarici mühiti, beynəlxalq marketinq tədqiqatının xüsusiyyəti,bazarın 

əlverişliliyi, beynəlvalq marketinqin siyasi mühiti,  xaricdən mal alınmasına 

münasibət, siyasi sabitlik, valyuta məhdudiyyətləri, beynəlvalq marketinqin 

xarici mühiti, birbaşa təsir edən xarici mühit amilləri, dolayı yolla təsir edən 

xarici mühit amilləri, beynəlvalq marketinqin sosial-mədəni mühiti, 

insanların ölkələrinə münasibəti, insanların bir-birinə qarşı 

münsaibəti,insanların bəşəriyyətə münasibəti, dəyərlər, mədəniyyətin 

sintetikformaları,  beynəlvalq marketinqin iqtisadi mühiti,  iqtisadi 

artım,infilyasiya, xarici ticarət strategiyası, ödəmələrdə disbalans, dövlət 

borcu, əhalinin kasıblıq dərəcəsi, iqtisadi mühitin mikrosəviyyəsi,  daxili 

mühit, firmanı əhatə edən mühit, yeni marketinq mühiti, beynəlxalq 

marketinq tədqiqatının  informasiya təminatı, beynəlxalq marketinqin obyekt 

və subyekti,  məlumatların toplanma sistemi, cari xarici informasiya sistemi,  

ilkin məlumatlar, təkrar məlumatlar, sindiqativ məlumatlar, planlaşdırma və 

tədqiqatların hazırlanması, məlumatların toplanması,  məlumatların təhlili,  

marketinq tədqiqatlarının prinsipləri, marketinq tədqiqatlarının növləri,  

beynəlxalq marketinq tədqiqatları planının işlənməsi, kabinet marketinq 

tədqiqatları, marketinq tədqiqatlarında müşahidə,  marketinq tədqiqatlarının  

mərhələləri, beynəlxalq marketinqdə daxili hesabat,  beynəlxalq marketinqdə  

istifadə olunan əsas internet şəbəkələri, internet, ekstranet, intarnet, internet 

protokol, informasiyaların axtarışı, elektron bazarlar, interaktiv, elektron 

ticarət, qlobal internet, elektron kommersiya, WWW saitlər,Web-server, 

Azərbaycanta  İKT,  Azərbaycanda internet şəbəkəsi, beynəlxalq 

marketinqdə tədqiqat aparan təşkilatların xüsusiyyətləri, 

 

 

Ədəbiyyat   

1.T.Ş.Şükürov 

“Marketinq 

tədqiqatları”   Dərs 

vəsaiti Bakı – 2003 
2.F.Kotler “Marketinq 

menecment” Bakı 

2008 

www.google.az 

       Tapşırıq 

Bazar imkanlarının təhlili. 

Məqsədli bazarların 

seçilməsi. Marketinq 

kompleksinin işlənib 

hazırlanması. Marketinq 

tədbirlərinin həyata 

keçirilməsi. Yeni bazarların 

aşkar edilməsi. Bazarın 

seqmetləşdirilməsi. 

Marketinq kompleksinin 

işlənib hazırlanması. 

4. 06.10.2022 

                                       Mövzu 4 
 Xarici bazarın tədqiqatı 

              Məqsədli  bazarın  seçilməsə, bazarın potensialı,  

bazarın ümumi nominal  tutumu bazarın  ələ  keçirilməsi, 

bazarın  inkişaf dinamikası, xarici  bazarın seqmetləşməsi 

xüsusuyyətləri,  seqmetləşdirmənin, əlamətibazar  seqmeti,  

seqmetləşdirmə  təhlilinin matris  üsulu,  seqmetləşdirmə  

təhlilinin statistik üsul,  seqmetləşdirmə  təhlilinin klaster üsul,  

seqmetləşdirmənin fəalamilləri,  seqmetləşdirmənin əlaməti,  

davranış əlamətinə  görə bazarın  seqmetləşdirməsi,   bazarın  

seqmetləşdirməsinin kiriteriyası,  xarici bazarın məqsədli 

seqmetlərinin seçilməsi,  xarici bazarlara yeridilmə strate-

giyası,  “yeni mal-yeni bazar “strategiyası,  “lazer şüası” 

strategiyası,  xarici  bazarların  pozitiv saxlan ması  strare-

giyası,  müdafiə  straregiyası,  “yenimal-köhnə bazar” strare-

giyası,  “müdafiə perimetirinin saxlanması”  straregiyası,  li-

derlik straregiyası,  seqment  straregiyası,  tərəfdar  straregi-

yası,  marketinq səylərindən  asılı  straregiyalar,  xarici bazar-

dan çıxma və  diverstisiya straregiyası,  bazarın firma struktu-

runun öyrənilməsi,  kontragent firmaların seçilməsi,  bazar mal  

strukturunun bir sıra xüsusiyyətləri,   rəqabət mühitinin öyrə-

nilməsi,  bencmaknqk,   strateji  bencmakniq, əməliyyatlar  

bencmakniqi, alıcıların təhlili, şirkətlərin xarici nümayən-

dəlikləri,   şirkətlərin xarici nümayəndəliklərinin əsas xüsusiy 

yətləri,  məqsədli bazarın öyrənilməsi,    satışın stimullaş-

dırılması,  əmtəə və bazar birləşməsi mexa-nizmi anlayışı,  

ticarətin spesfik imkanlarının müəyyənləşdirilməsi,   ticarət 

manelərinin müəyyənləşdirilməsi. 

Ədəbiyyat 
1.Ə.İ.Ələkbərov, 

A.Ə.Əlizadə “ Beynəlxalq 

marketinq”  Bakı .2008 
2.Ç Qolubkov E. P., 

Osnovı marketinqa, 

Uçebnik, M., Franspress, 

1999 
www.turizm.ru 

Tapşırıq 

 Marketinq informasiya 

sisteminin əsas tərkib 

hissələri 

Marketinq tədqiqatları sistemi 

Marketinq tədqiqatlarının 

əsas mərhələri. Daxili hesabat 

sistemi. Cari xarici marketinq 

 informasiyasının toplanması 

sistemi Statistik bank   

Modellər bankı 



 
 

5. 13.10.2022 

 

Мövzu 5. 

 Beynəlxalq marketinqdə əmtəə siyasətinin 

xüsusiyyətləri. 

 

 Əmtəə siyasətinin xüsusiyyətləri, marketinq 

mühitinin tədqiqatı, əmtəə yenilikləri,  birbaşa yanaşma, 

zəncirvari yanaşma,  əmtəənin qablaşdırılması, əmtəənin 

rəqabətə davamlılığı, əmtəənin rəqamət qabiliyyətinin 

göstəriciləri,  aşkar saxtakarlıq, kor-koranə köçürmə, 

imitasiya, qabaqlama,qablaşdırmanın funksiyaları,  xarici 

qablaşdırma, daxili qab, nəqliyyat qabı,  etiket, satış 

prinsiplərinin pozulması, beynəlxalq əmtəə nişanı 

praktikasının xüsusiyyətləri, fərdi əmtəə markası, 

firmanın bütün əmtəələrinin ümumi marka adları, qrup 

marka adları, fərdi adın və firmanın adının oxşarlığı, 

“adsız” əmtəə (markasız),  əmtəə nişanlarının beynəlxalq 

qorunması, konfilikdən uzaqlaşmaq, piratlarla əməkdaşlıl, 

kompromiss, əmtəə markasının hazırlanmasının 

metodoloji prinsipləri,  informasiya yığımı, beyinin 

hücümü, adın individual hazırlanması, fiziki mübadilə, 

əldə olunan nəticənin qiymətləndirilməsi, nəticələrin 

analizi, hesabatın hazırlanması,  əmtəə nişanının hüquqi 

qorunması,  kiqan əmttə strategiyası, yeni əmtəənin 

ixtirası, mütərəqqi ixtira, lazımi və məcburi uyğunlaşma, 

Azərbaycanda əmtəə nişanının qeydiyyatı və hüquqi 

qorunması,  əmtəə nişanı, coğrafi göstərici, kollektiv 

nişan, transliterasiya,  əmtəənin beynəlxalq həyat dövrü,  

bazara daxil olma, artım mərhələsi, kamillik mərhələsi, 

enmə mərhələsi, əmtəənin əyani kulmulyativ həyat dövrü, 

əmtəənin müxtəlif həyat dövrü mərhələlərində beynəlxalq 

marketinq siyasəti,  intensiv marketinq strategiyası, 

bazara “seçmə, nüfuz etmə” strategiyası, bazara geniş 

nüfuz etmə strategiyası,  passiv marketinq  strategiyası, 

Ədəbiyyat   

1. İ. M. Abbasov, Z. M. 

Məmmədova,E. N. 

Quliyev Rəqabət və 

marketinq 

Monoqrafiya Bakı 

2012 

2. Akuliç İ. L., 

Demçenko E. V., 

Osnovı marketinqa, 

Minsk, Vışeyşaə 

şkola, 1998. 
3. Qarayev Ş.İ Dünya 

bazar qiymətləri Bakı 

1997 

Tapşırıq 

Marketinq mühitinin 

mahiyyəti Mikromühit və 

onu təşkil edən amillər 

Makromühit və onun əsas 

amilləri Firmanın 

böyüməsinin xeyirliyi 

 Firmanın böyüməsinin 

zəruriliyi Demoqrafik 

mühit Iqtisadi mühit 

Təbii mühit Elmi-texniki 

mühit 

 

6. 20.10.2022 

Mövzu 6.  

Əmtəənin və firmanın beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti. 

 Rəqabətin məqsədi, Şerman qanunu, əmtəənin əsas və əlavə 

xüsusiyyət-ləri,əmtəənin  beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinintəmin 

edilməsində rolu, malın beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin  mühüm 

tərkib hissələri, məhsulun xüsusiyyətləri, malın rəqabət qabiliyyəti, 

əmtəənin  beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin əsas tərkib hissələri, 

malın təyinatı, funksional səmərəliliyi,  keyfiyyət  xarakteristikası, 

kommersiya üstünlüklərivə çatışmamazlıqları, servis siyasəti, 

istifadənin qənaətçilliyi, malın və firmanın nüfuzu və hörməti, 

rəqibin strategiyası və mövqeyi,  dünya bazarında əmtəələrin 

keyfiyyətininyüksəldilməsinin əsas sistemləri, keyfiyyətə nəzarət, 

“Kamban” sistemi,  istehsalın ritimliyi və çevikliyi, istehsalın 

avtomatlaşdırılması və robotlaşdırılması,  istehsal logistikası, 

əmtəələrin keyfiyyət  standartlarının beynəlxalq və milli sistemləri, 

beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin məhsuldarlıq, məsariflər və qiymət 

tərkib hissələri, qeyri-qiymət rəqabəti, qeyri qiymət rəqabətinin 

qadağan olunmuş üsulları,  xarici bazarda rəqabət 

şəraitindəmüvəfəqiyyətin hakim mövqe tutan amilləri, beynəlxalq 

rəqabət qabiliyyətinin elmi – texniki tərkib hissəsi, ETTKİ-nin 

beynəlmiləlləşdirilməsi, şirkətlərin qloballaşdırılmasının mühüm  

Ədəbiyyat 

1.İ F.Kotler “ Marketinqin 

əsasları”   Bakı.  1993 

2.Ş. Axundov “ 

Marketinqin əsasları”   

Bakı 2001 

3. A.T. Məmmədov 

“Marketinqin əsasları” 

dərs vəsaiti   Bakı 2007 

www.gateway.az 

 

Tapşırıq 

- Rəqiblər və onların 

rəqabət mübarizələrinin 

marketinq araşdırmaları. 



 
 

istiqamətləri, Biznes bilikləri, dünya bazarında malın və firmanın  

rəqabət mövqeyinin əsası,  köhnə biznes bilikləri – köhnə bazar 

(boşluqların doldurulması),  yeni biznes bilikləri – köhnə bazar (əsas 

səriştələr, üstəgə  on yenisi),  ölkənin rəqabət mövqeyi, firmanın 

strategiyası  və quruluşu, amillərin parametirləri, qohum və kömək 

edici sahələr, ehtiyacın parametrləri,  güclü şirkətin və onun 

malınınbeynəlxalq rəqabət qabiliyyəti,   

 

Rəqabətqabiliyyətlikləri 

müəyyən edilən məhsulların 

xüsusiyyətləri. Ölkələrin 

rəqabət üstünlüklər 

.Marketinq 

kommunikasiyaları və 

rəqabət 

7. 27.10.2022 

           Mövzu 7. 
Beynəlxalq marketinqdə qiymət siyasətinin rolu. 

  

Beynəlxalq marketinqdə qiymət siyasətinin ilkin rolu,  beynəlxalq 

marketinqdə qiymət siyasəti, məqsədəuyğun qiymət,  qiymətqoymanın 

məqsədi, qiymətqoymanın strategiyası, çəkilən xərclər əsasında qiymətlər, 

tələbat əsasında qiymət, rəqabət əsasında qiymət, müxtəlif bazarlarda 

qiymətin əmələgəlməsi, qiymət və keyfiyyətin əlaqəsi, qiymətin liderliyi, 

qiymətin xətti, qiymətin müəyyənlədirilməsi, qiymətin formalaşdırılması 

amilləri, bazis qiymətlər, qiymətin valyutası, qiymətin təsbit edilməsi 

üsulları,  qəti qiymət, çevik qiymət, dünya qiymətləri, qiymətdə güzəştlər,  

beynəlxalq marketinqdə qeyri-qiymət rəqabəti,  qeyri-qiymət rəqabətinin 

əsas amilləri, beynəlxalq marketinqin inkişafı, marketinq-miks komplek-

isində qiymət siyasətinin rolunun transformasiysaı,  beynəlxalq marketinqin 

və beynəlxalq rəqabətin inkişaf mərhələləri, qiymətin təşəbbüslə artırılması 

və azaldılması,  xarici ölkədə idxal və ixrac rejimində dəyişikliklər,  sərt 

rəqabətin təsiri ilə bazarda payın azalması, beynəlxalq marketinqdə 

ödəmələr, ödəmə valyutası, nəğd ödəmə, avansla ödəmə,  tədricən ödəmə, 

kreditlə ödəmə,  hesablaşma formaları, inkasso forması, ödəmənin akkreditiv 

forması,  

təsdiq olunmuş  akkreditiv, təsdiq olunmamış  akkreditiv,  geri çağrılan 

akkreditiv, geri çağrılmayan akkreditiv, bölünən akkreditiv, açıq hesab üzrə 

hesablaşmalar,  bank köçürmələri yolu ilə hesablaşmalar, firmanın 

keyfiyyətsiz qiymət siyasətinin əsas indi-katorları, həddən artıq və ajfotaj 

tələb, qiymət siyasətininmarketinqin məqsədlərinə uyğunlaşdırılması,  qiy-

mətqoymanın spesifik amilləri,  bazarın rəqabət dərəcəsi, beynəlxalq 

marketinqdə əsas qiymət məqsədləri,  xarici bazarlarda qiymət siyasətinin 

formalaşması,  qiymət siyasətinin müəyyən edilməsi mərhələləri,  ixrac 

qiymətinin eskalasiyası, qiymət və qeyri-qiymət dempinqi, müvəqqəti 

antidempniq  rüsumları , daimi anti dempniq rüsumları, danışıqlara 

hazırlaşan zaman ixrac (idxal) qiymətinin hesablanması, beynəlxalq 

kontraktlardaqiymət şərtlərinin formalaşdırılması 

Ədəbiyyat 

1. F.Kotler “Marketinq 

menecment” Bakı 

2008 
2. Ə.İ.Ələkbərov, 

A.Ə.Əlizadə “ 

Beynəlxalq 

marketinq”  Bakı 

.2008 

Tapşırıq 

Məhsul istehsalı təhlilinin 

Bazar anlayışı və bazarın 

növləri Müəssisələr bazarı 

Beynəlxalq bazarlar 

Sənaye 

 təyinatlıəmtəələr 

bazarı .  

  Vasitəçi satıcı lar 

bazarı . İct imai -siyasi  

 təşkilatlar bazarı.  

Dövlət  idarələri 

bazarı .Beynə lxalq 

bazarlar  

8. 03.11.2022 

 

Mövzu 8. 
Qiymətqoymanın  əsas metodları və qiymət 

strategiyaları.Transfer qiymətlərin qoyulması. 

Beynəlxalq rəqabətdə qiymətqoyma metodları,  

xəclərə əsaslanan metod, satışa iatiqamətləndirilən metod, 

dünya bazarındacari qiymətlərinə riayət etmə strategiyası, 

beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuşqiymətqoymq əsasında 

strategiya, dünya ticarə-tində liderin mallarının 

qiymətlərinəriayətetmə strategiyası, beynəlxalq marketinqaə  

qiymətqoymanın mübahisəli metodu, birja metodu, hərrac 

metodu, azaltma mütodu,  beynəlxalq sövdələşmələr, açıq 

sövdələşmələr, qapalı tək sövdələşmələr,  oferentlər, dünya 

ticarətində qiymətqoymanın marketinq sistemi,  yeni 

məhsullara qiymət qoyulmqsının marketinq strategiyası,  

qaymağın götürülməsi strategiyası,  bazara giriş strategiyası, 

qiymət siyasətinin seçilməsi, malların və mal 

qruplarınınsıralarının qiymətlərinin hesablanmasımetodları,  

qiymət siyasərinin seçilməsi, transfer qiymətləri, transfer 

 

Ədəbiyyat 

1. F.Kotler “ Marketinqin 

əsasları”   Bakı.  1993 
2. Ş. Axundov “ 

Marketinqin əsasları”   

Bakı 2001 
3. O. Məmmədov  “ 

Marketinqin əsasları”    

Gəncə. 2000 
 

Tapşırıq 

- Markalardan istifadə 

olunması haqqda qərarlar. 

Məna üzrə əmtəə. Sənaye 

təminatlı əmtəələrin 

təsnifləşdirilməsi. Uzun 



 
 

qiymətlərin anlayışı, transfer qiymətqoyulmasının əsas 

amilləri, transfer qiymətqoyulmasının mexanizmi, transfer 

qiymətlərin əsas qaydası,  transfer qiymət qoyulmasının 

problemləri,  İƏİT-nıntransfer qiymətlərinin bazar 

qiymətlərinə  uyğunluğunun müəyyən edilmsi metodları,  

ənənəvi metodlar, təkrar satış qiyməti vasitəsilə 

qiymətləndirmə, transaksiom profil metodları, “xərclər-

(üstəgəl) metod 

  

müddət istifadə olunan 

əmtəələr. Əmtəə nişanı. 

Müəllif hüququ. Firmanın öz 

əmtəəsinə marka adı verib-

verməyəcəyi haqqında qərar. 

Markanın sahibi haqqında 

qərar. Markanın oxşarlığı 

haqqında qərar. Əmtəənin 

qablaşdırılması barəsində 

qərar. 

9. 10.11.2022 

Mövzu 9. 

Beynəlxalq marketinqdə nommunikasiya siyasəti. 

 

 Beynəlxalq marketinqaə  pablik rileyşnz, pablik rileyşnzin 

inkişaf tarixi, pablik rileyşnzin mərhələləri,  beynəlxalq marketinqdə 

firmanın imici və surəti, firmanın işi-nin təkmilləşdirilməsi, 

kommunikasiya siyasətininstrateji inkişafının dəyişməsi,  firma-nın 

yeni imicinin yaradılması,  ictimayyətlə əlaqələrin inkişaf 

mərhələləri, korporativ mədəniyyət,milli işgüzarlıq mədəniyyətinin 

fərqlənmələrinin meyarları,  vaxtın dərk edilməsində fərqlənmə, 

məkanın dərk edilməsində fərqlənmə, jestlərin (hərəkətlərin) dərk 

edilməsində fərqlənmə,danışıqlar aparılması və biznes 

texnologiyasında fərq-lənmə, Yaponiya firmalarının  pablik rileyşnz 

korporativ mədəniyyəti, Yaponiya firmalarının  fəaliyyətinin 

innovasiya istiqamətləri,  beynəlxalq marketinq və satışın 

situmullaşdırılması,  satışın situmullaşdırılması mərhələləri,  

nümunələr, kupon-lar,güzəştli qiymətlərlə qablaşdırma, mükafatlar, 

hesablaşma talanları, satış yerlərində sərgilər və əmtəənin nümunəsi,  

ticarət sahəsinin stimullaşdırılması, peşəkakların görəvləri və 

ixtisaslaşdırılmış sərgilər, müsabiqələr,lotoreyalar, oyunlar, situmul-

laşdırmanın intensivliyi, stimullaşdırma proqramı haqqında 

məlumatların yayılması vasitələri, stimullaşdırma  proqramının 

müddəti, beynəlxalq marketinqdə şəxsi satış. missioner satış,  texniki 

satış,  şəxsi xarakter, münasibətlərin yaranması, cavab reyaksiyasına 

sövq etmə, beynəlxalq marketinq və reklam, beynəlxalq marketinqdə 

reklam növünün seçilməsi,  TV-də  (radioda)  reklam vaxtının 

ödənilmə şərtləri, reklamın  satandartlaşdırılması və 

uyğunlaşdırılması, reklamın  satandartlaşdırılmasını məqsədi,  

reklamın tamamı ilə satandartlaşdırılması, reklamın hissə-hissə  

satandart-laşdırılması , reklamın milli şəraitə uyğunlaşması,  

reklamın  hüquqi uyğunlaşması,, reklamın  iqtisadi  uyğunlaşması,, 

reklamın  mədəni uyğunlaşması,, beynəlxalq marketinqdə reklama 

görə cavabdehlik,  reklam agentliyinin seçimi, reklam agentliyinin 

növləri,  

 

Ədəbiyyat 
1.Ş.Ə.Axundov  “ 

Marketinqin əsasları”  

dərslik I hissə. Bakı – 

2003 

2.X.Məmmədov, S 

Mirzəyev “ Marketinqin 

əsasları”   Bakı -  2001 

www.president.az 

 

Tapşırıq 
Ticarət vasitəçilərinin 

həvəsləndirilməsi. 

Satıcıların stimullaşdırılması 

Reklam fəaliyyətinin 

effektliyinin qiymətlən-

dirilməsi Reklamın marketinq 

komplekisində rolu. 

Rəqiblərlə kommunikasiyanın 

yaradılması. 

Marketinqin kommunikasiya 

sistemi,onun marketinq 

fəaliyyətində yeri və rolu 

Marketinqin kommunikasiya 

sistemində reklam. 

Marketinqin kommunikasiya 

sisteminin mahiyyəti və əsas 

elementləri. 

 



 
 

10. 17.11.2022 

 

Mövzu 10.  

 Beynəlxalq marketinqaə satış kanallarının formalaşmasının xüsusiyyətləri 

 Benəlxalq  satış siyasətinin tərifi, benəlxalq  satış 

siyasətinin mahiyyəti, benəlxalq   marketinqdə satış 

kanallarının  tərkib hissələri, satış kanallarının 

formalaşdırılması, benəlxalq  satış  aspektləri, xarici ticarət 

üçün  satış kanallarını formalaşdıran  əsas qərarlar,  satış 

strategiyasının seçilməsi, benəlxalq  satış fəaliyyətinin təşkili 

və texnoıoyiyası, benəlxalq  satış kanalının idarə edilməsi, 

benəl-xalq  satış kanallarının çoxtərəfliliyi, benəlxalq  satış 

nəzarət sistemləri, benəlxalq  satış kanallarının uzunluğu, 

benəlxalq  satış kanallarının əsas tipləri, satıç sistemi, satışın 

mürəkkəb şaqulu marketinq sistemləri,  beynəlxalq şaqulu 

marketinq sistemlərinin növləri,  beynəlxalqkorporativ şaquli 

sistemlər, beynəlxalq müqaviləli şaquli sistemlər, beynəlxalq 

dolayı təsir edən şaquli sistemlər, beynəlxalq üfiqi satış 

sistemləri, üfiqi satış sistemləri, beynəlxalq çoxkanallı 

marketinq satış sistemləri, beynəlxalq satış strategiyaları, 

beynəlxalq intensiv, satış stratejiyaları,azat, intensiv, qeyri-

məhdud satış strategiyaları, selektiv (seçmə)  satış 

stratejiyaları, ekskuliziv ,müstəsna satış stratejiyaları, 

beynəlxalq satış strategiyalarının növləri, dünya bazarını tam 

(fərqlənməyən)  əhatə  strategiyası, dünya bazarınıın  

fəqləndirilən əhatə  edilməsi strategiyası, dünya bazarınıın  

məqsədli, cəmlənmiş əhatə  edilməsi strategiyası, beynəlxalq 

“itələ” (puskı)  strategiyası, beynəlxalq “dart”  (pull) 

strategiyası, xarici ticarət  təşkilatlarının işinəmarketinq 

dəstəyi, beynəlxalq ticarət vasitəçilərinin işinin 

qiymətləndirilməsi, dünya ticarətində beynəlxalq satış 

kanallarına nəzarət 

 

 

Ədəbiyyat 

1. Ş.Ə.Axundov  “ 

Marketinqin əsasları”  

dərslik I hissə. Bakı – 

2003 
2. X.Məmmədov, S 

Mirzəyev “ 

Marketinqin əsasları”   

Bakı -  2001 
3. T.Ş.Şükürov 

“Marketinq 

tədqiqatları”   Dərs 

vəsaiti Bakı – 2003 

 

 

Tapşırıq 

Əmtəənin həyat dövrünün 

mərhələləri. 

Bazar şəraitində sınaqlar. 
Əmtəənin keyfiyyətini 

yüksəltmək. 
Əmtəənin işlənib 

hazirlanması 
Yetkinlik mərhələsi 
Üslub. 
Əmtəənin bazara 

çıxarılması mərhələsi. 
Bazarın yeni seqmentləriə 

keçmək 
 

11. 

 

 

 

 

 

24.11.2022 

 

Mövzu 11.  

11. Beynəlxalq marketinq fəaliyyətinin təşkil edilməsi 

 

 Firmada beynəlxalq marketinq təşkilatının inkişaf 

mərhələləri, beynəlxalq marketinq fəaliyyəti təşkilatının inkişafının 

dörd mərhələsi, beynəlxalq  marketinq fəaliyyəti təşkilatının inkişafı 

mərhələlərinin təsnifatı, beynəlxalq marketinq xidmət-lərinin 

qurulması prinsipləri, “mərkəzləşdirmə və mərkəzləşdirməmə 

prinsipləri”, ”va-hid  rəhbərlik və kollegiallıq prinsipi”, ”beynəlxalq 

bölməsinin təşkilat strukturunun qurulmasınını xətti və funksional 

prinsipləri”, “beynəlxaq marketinq bölməsinin təş-kilat quruluşunun 

matrisa prinsipi “, ”marketinq xidmətinin firmanın digər bölmələri ilə 

işinin kordinasiyası prinsipi”, qərarların qəbul edilməsinin və hayata 

keçirilməsinin sürətinin və çevikliyinin təmin edilməsi prinsipi, 

”təşkil edilməyə öyrənmə prinsipi”, beynəlxalq marketinq 

sturukturlarının qurulması amilləri, beynəlxalq  marketinqin tək-

milləşdirilməsinin əsas qaydaları, beynəlxalq marketinq fəaliyyətinin 

idarə edilməsinin təşkilat sturukturu, beynəlxalq marketinq 

şöbələrinin yaradılasının  əsas qaydaları, bey-nəlxalq marketinq 

xidmətlərinin qurulmasının səviyyələri, beynəlxalq marketinq xid-

mətlərinin yüksək səviyyəsi, beynəlxalq marketinq xidmətlərinin 

aşağı səviyyəsi, bey-nəlxalq marketinq xidmətlərinin əsas tipləri, 

beynəlxalq marketinqin idarə edilməsinin təşkilat strukturları, 

beynəlxalq marketinqin idarə edilməsinin funksional təşkilat tipi,  

beynəlxalq marketinqin idarə edilməsinin coğrafi  (regional)  təşkilat 

tipi, beynəlxalq marketinqin idarə edilməsinin əmtəə sahə təşkilat 

 

 

Ədəbiyyat 

1. X.Məmmədov, S 

Mirzəyev “ 

Marketinqin əsasları”   

Bakı -  2001 

2. T.Ş.Şükürov 

“Marketinq 

tədqiqatları”   Dərs 

vəsaiti Bakı – 2003 
3. F.Kotler “Marketinq 

menecment” Bakı 

2008 

Tapşırıq 

- Marketinq sistemində 

ekspert qiymətləndirmə 

metodlarından istifadə 

xüsusiyyətləri. 

Marketinq sistemində 

iqtisadi-riyazi 

metodlarından istifadə 

xüsusiyyətləri. 

Marketinq sistemində 



 
 

tipi,  beynəlxalq marketinq təşkilatı-nın qurulmasının “əmtəə-region” 

kombinasiya edilmiş tipi, istehlakçılar qrupları və ya bazar 

seqmentləri üzrə təşkilati quruluş, beynəlxalq marketinq fəaliyyətinin 

istehlak-çılar qrupları üzrə idarəedilməsi strukturu, beynəlxalq 

marketinqin “əmtəə-region-fun-ksiyalat” təşkilatı qurulmasıının 

kombinasiya edilmiş tipi, “əmtəə-coğrafi region” bey-nəlxalq 

marketinq fəaliyyətinin idarə edilməsinin matrisa strukturu, 

beynəlxalq marke-tinqin makropiramidal strukturları,  beynəlxalq 

marketinqin çətirli strukturları, beynəl-xalq marketinqin 

interkonqlomerat strukturları, beynəlxalq marketinqin interkon-

qlomerat  strukturları,  şirkətin beynəlxalq marketinq fəaliyyətinin 

idarəedilməsi üzrə xidmətlərinin qurulmasının optimallaşdırılması 

problemləri, təşkilatın bir ölçüdən çoxölçülü qabiliyyətinə doğru, 

mərkəzləşdirmədən mərkəzləşdirməməyə və səlahiy-yətlərin aşağı 

halqalara verilməsinə doğru, simmetriyadan diferensiasiyaya doğru, 

asılılıq-müstəqillik məsələlərinə qarşılıqlı asılılığa və əməkdaşlığa 

doğru, nəzarətdən koordinasiyaya və kooptasiyaya doğru, təşkilatda 

funksiyaların dinamik balansı,  

 

iqtisadi təhlilin ənənəvi 

metodlarından istifadə 

xüsusiyyətləri. 

12. 01.22.2022 

Mövzu 12. 

Beynəlxalq marketinq fəaliyyətinin səmərəliliyinə 

nəzarət və onun qiymətləndirilməsi 

 Beynəlxalq marketinq fəaliyyətinə nəzarətin 

mahiyyəti, mzliyyə nəzarəti, yu-muşaq nəzarət, 

beynəlxalq marketinq fəaliyyətinə nəzarətin əsas növləri,   

strateji  nə-zaət , operativ nəzarət,, marketinq olanlarının 

həyata keçirilməsinə nəzarət, maliyyə marketinq nəzarəti, 

funksional marketinq nəzarəti, təşkilati marketinq 

nəzarəti, beynəl-xalq marketinq fəaliyyətinə nəzarətin  

spesifikliyi, qlobal marketinq nəzarətinin əsas 

mərhələləri, nəzarət üzrə tapşırığın hazırlanması, 

marketinq auditin planının hazır-lanması, nəzarət üçün 

məlumatlar toplanması, toplanmış məlumatların təhlili, 

yekun xülasənin hazırlanması və təqdimatı, alınmış 

informasiya toplanır və sis-temləş-dirilməsi, beynəlxalq 

marketinq fəaliyyətinin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi, bey-nəlxalq marketinq fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin variantları, plan-

ların və təşkiletmənin təhlili beynəlxalq marketinq 

fəaliyyətinə nəzarətin nəticəsi kimi, beynəlxalq marketinq 

planlaşdırılmasında faktiki və plan göstəricilərinin 

fərqinin təhlili, son dərəcə sərt və son dərəcə yumuşaq 

nəzarətin əsas təhlükəsi, ”nəza-rət”kontrollinq və 

monitorinq anlayışları 

 

Ədəbiyyat 

1. Ə.İ.Ələkbərov, 

A.Ə.Əlizadə “ 

Beynəlxalq 

marketinq”  Bakı 

.2008 
2. Ç Qolubkov E. P., 

Osnovı marketinqa, 

Uçebnik, M., 

Franspress, 1999 
3. İ. M. Abbasov, Z. M. 

Məmmədova,E. N. 

Quliyev Rəqabət və 

marketinq 

Monoqrafiya Bakı 

2012 

Tapşırıq 

Müəssisə son qiymətin 

müəyyən edilməsi. 

Birbaşa хərclərə görə 

qiymətqoyma metodu. 

Tələbə əsaslanan qiymət-

qoyma metodu 

İlkin qiymətin müəyyən 

edilməsi 

Məhsulgöndərmənin bazis 

şərtləri və qiymət 

Məhsulun qiyməti 

Regional bazar qiymətləri 

 

 

13. 

 

 

08.12.2022 

Mövzu 13.  
Beynəlxalq marketinq fəaliyyətinin planlaşdırılması 

 

Beynəlxalq marketinqdə strateji planlaşdırılmanın rolu, 

beynəlxalq marketinqdə planların təsnifatı, beynəlxalq 

marketinq planlarının əsas növləri, beynəlxalq marketinq 

proqramlarının uzunmüddətli və ortamüddətli dövrləri, 

 

Ədəbiyyat 
1.Ş.Axundov“ 

Marketinqin əsasları”   

Bakı 2001 
2.O. Məmmədov  “ 

Marketinqin əsasları”    Gəncə. 



 
 

beynəlxalq marketinqin strateji planlaşdırılmasının konseptual 

modeli, beynəlxalq marketinqin strateji planlaş-dırılmasının 

konseptual modelinin növləri, beynəlxalq marketinq planının 

strukturu, beynəlxalq marketinq fəaliyyətinin firma 

səviyyəsində planlaşdırılması, beynəlxalq layihələrinin, biznes-

planının xüsusiyyətləri və beynəlxalq marketinq, beynəlxalq 

mar-ketinqdə planlaşdırmanın əsas prinsipləri, planlaşdırmanın 

əsas prinsipləri, vəhdət-(holizm) prinsipləri, 

iştirak(partisipativlik) prinsipi, permomentlik prinsipi, planlaş-

dırmanın spesifik prinsipləri, planın qurulmasının ölkə prinsipi, 

Standartlaşdırma- fərqləndirmə prinsipi, seqmentləşdirilmiş 

dünya bazarları üçün marketinq proqramları, beynəlxalq 

marketinq fəaliyyətinin planlaşdırılmasının əsas metodları, 

şirkətlərin xüsu-si “ölkə dəftəri”, delfi metodu, balans metodu, 

ekonometrik metodları , şürüşmə və cari düzəlişlər metodu, 

“zəif cəhətlər” və çətinliklərin nəzərə alınması metodu, 

beynəlxalq marketinqdə planlaşdırma prosesi: modul variantı, 

beynəlxalq marketinqin strateji planlaşdırılması prosesinin 

modul strukturu, Start meydancasının yaradılması, proq-

nozların tərtib edilməsi, planlaşdırma məqsədlərinin müəyyən 

edilməsi, ehtiyyatların qiymətləndirilməsi, rəqabət mövqeyinin 

və məqsədli xarici bazarın seçilməsi, SBU (Strateji Təsərrüfat 

Zonalarının) portfelinin planlaşdırılması, İnkişaf strateqiyası 

seçil-məsi və marketinq-miks tərtib edilməsi, şirkətin yeni 

təşkilat strukturuna və menecer-lərin səriştəliliyinə tələbatı, 

idarəçilik potensialı yaradılması, real vaxt rejimində dəyiş-

ikliklərə reaksiya verilməsi, dünya bazarında şirkətin 

davranışının dəyişilməsi, bey-nəlxalq marketinq fəaliyyəti 

planının yoxlanması, planın tərtib edilməsi  parametrləri, 

planın zəifliyinin qiymətləndirilməsi matrisası. şirkətin 

inkişafının sabitliyinin başlıca amilləri, beynəlxalq marketinqi 

standart qlobal proqramları, fərqli uyğunlaşdırılmış 

proqramları, planın tərtib edilməsi prosesinin yoxlanması 

 

2000 
3.Ş.Ə.Axundov  “ Marketinqin 

əsasları”  dərslik I hissə. Bakı 

– 2003 
www.gateway.az 

 

Tapşırıq 

Ticarət markası və 

ticarət nişanı. Yeni 

rəqiblərin 

meydana çıхması imkanları. 

 Yeni məhsul 

yaradılmasının 

planlaşdırılması. 

Məhsulların 

rəqabət qabiliyyətliliyi. 

Yeni məhsulun 
yaradılmasına dair 
marketinq planı və 
strategiyası 

14. 15.12.2022 

Mövzu 14.  

Beynəlxalq marketinqdə lizinq, icarə,  faktornik və 

françayzinq əməliyyatları. 

 Beynəlxalq lizinq əməliyyatları və onların növləri,  

lizinq,lizinq cəmiyyətinin yaranması,  lizinq verən (icarəyə verən,) 

satıcı, lizinq alan (icarəçi), banklar, lizinq 

müqaviləsi, maliyyələşdirilən lizinq, lizinq kompaniyası, 

maliyyələşdirilən beynəlxalq lizinqin üstünlükləei, öz quruluşundq 

lizinq xidməti yaradan banklar,ixtisaslaşdırılmış lizinq 

kompaniyaları, unversal lizinq kompaniyaları,lizinq ödəmələri, cari 

lizinq, qaytarılan lizinq, birbaşa xarici lizinq, xarici firmalar vastəsi 

ilə lizinq,  lizinq alanın vəzifələri, lizinq verənin vəzifələri, lizinq 

ödəmələri,haqqı, avansla lizinq ödəmələr, lizinq ödəmələrinin qəti 

müəyyən edilməş  ümumi məbləği, minimum lizinq ödəməsi, qeyri-

müəyyən icra haqqı, birdəfəlik icra haqqı, lizinqin səmərəliliyi, 

beynəlxalq icarə əməliyyatlarının əhəmiyyəti, ixrac icarə 

əməliyyatları, idxal icarə əməliyyatları, bey-nəlxalq icarənin 

obyektləri, uzun müddətli, orta müddətli və qısa müddətli lizinqlər,  

beynəlxalq faktorniq və onun imkanları,  vasitəçi kimi faktorniqin 

əsas vəzifəsi, iqti-sadi planda faktorniq vasitəçi, faktorniq üzrə 

münasibətdə olan iştirakçılar, faktor, ixracçı,  idxalçı, faktorniq 

müqaviləsi, müqavilə üzrə  malgöndərənin vəzifəsi, sakit faktorniq, 

faktornikin açıq sistemi, ortalaşdırılmış  faktorniq,üstü açılmamış 

faktorniq, dövrüyyə  faktorniqi, dövrüyyəsiz faktorniq,  birbaşa 

faktorniq, bilavasitə faktorniq, beynəlxalq faktoqniq üzrə 

əməliyyatların xüsusiyyətləri, beynəlxalq faktoqniq üzrə UNİDRUA-

Ədəbiyyat 

1. X.Məmmədov, S 

Mirzəyev “ 

Marketinqin əsasları”   

Bakı -  2001 

2. T.Ş.Şükürov 

“Marketinq 

tədqiqatları”   Dərs 

vəsaiti Bakı – 2003 
3. F.Kotler “Marketinq 

menecment” Bakı 

2008 
www.unwto.org 

Tapşırıq 

- Marketinq informasiya-

larının  yayılması 

vasitəsi kimi  internet 

şəbəkəsinin inkişafı. 

Kommunikasiya 

uyğunsuzluğu.İcrada 

uyğunsuzluq. Elektron 

vasitələrlə marketinq 

təaqiqatı. Elektron 

marketinqin marketinq 



 
 

nın konvensiyası, beynəlxalq faktoqniq üzrə konvensiyasının 

müddaları, mühəndis- texniki xidmətlərin beynəlxalq mübadiləsi,  

françayzinq anlayışı, mühəndis- texniki xidmətlərin, kompleks  

françayzinq, məsləhətçi françayzinq, texnoloji fran-çayzinq,tikinti və 

ya ümumi françayzinq,ixtisaslaşmış qohum françayzinq, mühəndis-

məsləhətçi firmalar,mühəndis-tədqiqtt firmalar,idarəetmə və təşkil 

üzrəməsləhətçi fir-malar, mühəndis- texniki xidmətlərin beynəlxalq 

mübadiləsinininkişafı və əhəmiyyəti, 

 

stratrgiyasına təsiri. 

İnternet şəbəkəsinin 

rəqabətə təsiri. 

15. 22.12.2022 

Mövzu 15.  

Müasir qloballaşma prosesi və marketinqin aktual 

problemlər 

        Beynəlxalq marketinqin aktual problemlər,keçid dövrü 

şəraitində istehlak bazarının və marketinqin inkişaf xüsusiyyətləri, 

bazar münasibətlərinin inkişaf tarixi,  kütləvi istehsal erası,keyfiyyət 

erası, marketinq erası,   istehsal erası, satış erası, beynəlxalq 

marketinq  xidmətinin amerkan təcrübəsi, beynəlxalq marketinq  

xidmə-tinin yapon təcrübəsi, müasir qloballaşma prosesinin milli 

iqtisadiyyatda və istehlakçı davranışına təsiri, müasir marketinq 

nəzəriyyələri, bazar istehlakının tədqiqi, istehlakçı davranışı, hədəf 

istehlakçı,  başabaş marketinq, zəncir-vari marketinq, hədəf marke-

tinq, interaktiv marketinq, trial marketinq,  qloballaşma və 

seqmetləşmə problemi, marketinqin metodologoyası, 

seqmetləşdirmənin mahiyyəti və əsas məqsədi, səmərəli 

seqmetləşmə, seqmetləşdirşə xüsusiyyətləri,  iatehlakşı davranı-şı, 

iatehlakşı davranı-şının modelləşdirilmə problemi differensial 

marketinq, sayteman fokusu, vahid mərhələlisərfəli istehlakçı 

modeli,proqnoz modeli, stoxastik model,  respublika istehlak malları 

bazarında marketinq tədqiqatlarının tədbiqi imkanları, res-publika 

istehlak malları bazarında marketinq tədqiqatlarının problemləri, 

xidmət istehlakı, marketinq xidmətləri bazarının Azərbaycanda 

inkişafı  tendensiyaları, Azərbaycanda istehlak malları bazarında 

marketinq tədqiqatlarının tədbiqi, Azərbaycanda istehlak malları 

bazarında marketinq vasitələrinin resurs potensialının struktu, 

istehlak malları baza-rında marketinq tədqiqatlarının əsas problemi, 

Azərbaycanda istehlak malları bazarında marketinq vasitələrinin 

inkişafının prioritet istiqamətləri, ölkənin reklam bazarının dinamik 

inkişafı, innovasiya imkanlarının genişləndirilməsi, 

telekommunikasiya və texnologiyaların tədbiqinin dahada 

genişlənməsi,  biznes mərkəzlərinin işinin stimul-

laşdırılması,Azərbaycan Marketinq Cəmiyyətinin əsas məqsədi, 

,Azərbaycan Mar-ketinq Cəmiyyətinin bazarda xidməti, bazara çıxış 

layihəsi, Sosial İqtisadi Araş-dırmalar Mərkəzi, istehlakçı davranışı 

və onun müasir modelləşdirmə problemi, səmərəli marketinq 

proqramı, marketinq niks və onun müasirmodellə 

 

Ədəbiyyat 

1. İ. M. 

Abbasov, Z. M. 

Məmmədova,E. N. 

Quliyev Rəqabət və 

marketinq 

Monoqrafiya Bakı 

2012 
2. O. 

Məmmədov  “ 

Marketinqin əsasları”    

Gəncə. 2000 
3. A.T. Məmmədov 

“Marketinqin əsasları” dərs 

vəsaiti   Bakı 2007 

Tapşırıq 

Riskin qəbul olunması 

Əmtəənin irəliləməsinin 

təşkili. Əmtəənin və ona 

sahiblik hüququnun son 

alıcıya doğru yaxınlaşdırıl-

ması 

 

 

  CƏMİ:30saat  

 
№ 

 

SEMİNAR – məşğələlərinin adı 
 

 

saat 

 

Tarix 

 

Qeyd 

1. Beynəlxalq marketinq” kursunun predmeti, məqsədi və vəzifələri. 2s 20.09.22  

2. Beynəlxalq marketinq fəaliyyətinin prinsipləri və inkişaf konsepsiyaları 2s 27.09.22  

3. Beynəlxalq marketinq daxili və xarici mühiti, onun informasiya təminatı. 2s. 04.10.22  

4. Beynəlxalq marketinqdə kommunikasiya siyasəti 2s. 11.10.22  

5. Beynəlxalq marketinqin təşkili və xidmət strukturu. 2s 18.10.22  



 
 

6. Beynəlxalq şirkətlərin təşkili metodları. 2s. 25.10.22  

7. 
Beynəlxalq marketinq sferasında müəssisələrin fəaliyyətinin təşkili və idarə 

edilməsi. 
2s. 01.11.22 

 

8.
 

Beynəlxalq marketinqdə qiymət siyasəti
 2s. 08.11.22  

9. İxrac potensialının qiymətləndirilməsi və rəqabət qabiliyyətinin təhlili. 2s 15.11.22  

10. Beynəlxalq marketinqdə əmtəə stratejiyası 2s 22.11.22  

11. Ticarət siyasəti və satışın təşkili formaları. 2s 29.11.22  

12. Xarici bazarların kompleks tədqiqi və proqnozlaşdırılması 2s 06.12.22  

13. Ölkələrin iqtisadi inteqrasiya formaları: biznesin qloballaşması ənənələri. 2s 13.12.22  

14. Beynəlxalq marketinqdə reklam 2s 20.12.22  

15. 
Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq marketinqin əsas istiqamətləri və 

inkişaf perspektivləri 
2s 27.12.22 

 

                        CƏMİ: 30 saat    

ÜMUMİ CƏM:60  saat   

 

 

Fənn müəllimi:                        M. Ə. Allahverdiyeva. 

 

 


