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                                           G İ R İ Ş 
 
 

Mövzunun aktuallığı. Bazar iqtisadiyyatının tələbləri və prinsipləri yeni 

təsərrüfatçılıq mexanizmi yaratmağı tələb edir. Bazarın formalaşdığı şəraitdə 

müəssisələrin normal işinin və həyat fəaliyyətinin təmin edilməsinin ən aktual 

vəzifələrindən biri planlaşmanın, uçotun, nəzarətin və iqtisadi təhlilin bu 

münasibətlərə müvafiq yerini tapmaqdan ibarətdir. 

Bazar münasibətlərinin mexanizmini mənimsəməyə yönəldilən müəssisənin 

təsərrüfat fəaliyyəti prosesləri mühasibat uçotu, iqtisadi təhlil və nəzarətin 

metodologiyası və təşkilinin məzmununa yeni tələblər qoyur. Bu tələblər hər şeydən 

əvvəl onları xarici informasiya istehlakçılarına yönəltməkdən və müəssisənin 

idarəedilməsinin daxili tələbatını ödəməkdən ibarətdir. Bütün bunlar isə idarəetmənin 

ehtiyacından asılı olaraq uçotun, iqtisadi təhlilin və nəzarətin informasiya 

funksiyasının artırılmasını tələb edir. Bu vəzifənin həlli üçün ilk növbədə idarəetmə 

sisteminə olan tələbat hansı informasiyanın tələb olunmasını, onun hansı müddətə və 

hansı formada təqdim olunmasını öyrənmək zəruri hal hesab edilir.  

Qüvvədə olan obyektiv iqtisadi qanunları nəzərə almadan inzibati 

metodlarından istifadə etməklə dövlət planları vasitəsi ilə bütün təsərrüfat proseslərini 

əhatə etmək qeyri mümkün olduğu üçün plan tapşırıqları real həyatdan və onların 

həqiqi yerinə yetirilməsindən ciddi surətdə kənarlaşırdı. 

         Bazar münasibətlərinin təşəkkül tapdığı bir şəraitdə muhasibat mexanizminin 

yaradılması bütün səviyyələrdə rəhbərliyin inzibati amirlik metodundan imtina 

etməyi və iqtisadi metodla idarəetməyə, idarəetmənin geniş demokratikləşməsinə 

keçməyi tələb edir. 

       Yeni muhasibat sisteminin yaradılması hər şeydən əvvəl onu uçot, nəzarət, 

iqtisadi təhlil kimi ən mühüm funksiyaların yaxşılaşdırılmasını, bu isə öz növbəsində 

muhasibat ucotu, iqtisadi, o cümlədən  uçot və  analitik informasiyaların 

dəyişməsinin formalaşmasını və istifadəsini  nəzərdə tutur. Bazar münasibətləri 

şəraitində bu ciddi dəyişikliklər xüsusilə əhəmiyyətlidir. 
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       Bazar münasibətləri şəraitində qarşıda duran əsas vəzifə muhasibat və onun 

həyata keçirilməsinə şərait yaratmaq üçün uçotun inkişafına dair konkret kompleks 

proqram hazırlamaq hesab edilir. Bu məqsədlə qüvvədə olan uçot və hesabat 

sisteminin bütün vəziyyətini təftiş etmək, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bazar 

iqtisadiyyatlı ölkələrin təcrübəsini öyrənmək və real imkanları nəzərə almaqla 

mühasibat uçotunun, iqtisadi təhlilin və auditin təşkili və metodologiyasının optimal 

variantlarını işləyib hazırlamaq zəruridir. 

         Bir sözlə, mühasibat uçotunun ümumi sisteminin bir hissəsi hesab edilən və 

"Məsrəf Məhsul buraxılışı -Nəticə" modelinə əsasən müəssisə və onun struktur 

bölmələrinin idarə edilməsi ilə əlaqədar vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edən 

uçotun təşkili və metodologiyasını yaratmaq vaxtı çatmışdır. Bunun üçün iki 

problemi həll etmək lazımdır. Birinci problem sovet uçot təcrübəsində toplanmış 

təcrübə nəzərə alınmaqla müvafiq bazar iqtisadiyyatı və beynəlxalq standartlar 

şəraitinə uyğun idarəetmə uçotunun təşkilati və metodoloji əsasını işləyib hazırlamağı 

nəzərdə tutur. Bu zaman ucotun forması və funksiyasının yerinin dəyişdirilməsi 

informasiyaların xarici və daxili istehlakcılarının marağına uyğun həyata 

kecirilməlidir. 

         Problemin öyrənilmə səviyyəsi. İdarəetmə uçotunun nəzəri metodoloji və 

praktiki istiqamətlərinə keçmiş Sovet İttifaqı dövründə kifayət qədər diqqət 

yetirilmirdi. Lakin həmin dövrün mühasibat uçotu sahəsindəki alimlərindən 

L.İ.Abalkin, N.Q.Çumaçenko, S.S.Sotabuldin, K.N.Naribayev, S.A. Stukov, 

V.İ.Valuyev, V.B.İvaşçeviç, R.S.Bezrukix, A.S.Marqulis, İ.İ.Poklad, M.X. İebrax, 

İ.A.Bosmanov və digərləri nəzəri və praktiki əhəmiyyət kəsb edən tədqiqatlar 

aparmış və müəyyən elmi fikirlər söyləmişlər.  

       Qeyd edilən problemlərin bəzi məqamlarının öyrənilməsinə azərbaycanlı 

alimlərdən Q.Ə.Abbasov, V.İ.İsayev, H.İ.Namazəliyev, S.M.Səbzəliyev, 

S.M.Qasımov, A.B.Abbasov və başqaları diqqət yetirmişlər. 

        Lakin  qeyd etmək  lazımdır  ki, hələlik ölkə  səviyyəsində muhasibat  

uçotunun səviyyəsinin  formalaşmasının nəzəri  metodoloji və praktiki tərəfləri 
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kompleks şəkildə araşdırılmamış və öyrənilməmişdir. Belə araşdırılma və tədqiqat 

işləri nə namizədlik nə də doktorluq dissertasiyalarının mövzusu olmamışdır. Həm də 

sözü gedən məsələlər idarəetmə uçotunun Beynəlxalq standartlarına uyğun təqdim 

edilməmişdir.                 

        Dissertasiya işinin əsas məqsədi bazar münasibətləri şəraitində sənaye 

müəssisələrində idarəetmə uçotunun təşkili prinsiplərini hazırlamaqdan ibarətdir. İşdə 

qoyulmuş məqsədə müvafiq olaraq qarşıya aşağıdakı əsas istiqam?tlərin tədqiq edilib 

həyata keçirilməsi durur: 

• Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsalat uçotunun formalaşdırılmasının 

zəruriliyinin əsaslandırılması; 

• muhasibat uçotunun mahiyyətinin, onun idarəetmə sistemində yerinin 

müəyyən edilməsi, muhasibat uçotu sistemində idarəetmə funksiyasının 

qarşılıqlı təsirinin təmin edilməsi; 

• Bazar münasibətlərinin meydana gəlməsi şəraitində sənaye müəssisələri üçün 

muhasibat uçotunun metodoloji əsasının işlənməsi; 

• İstehsal məsrəflərinin, məhsul buraxılışının və kənarlaşmalar üzrə nəticələrin 

idarəedilməsi sisteminin əsaslandırılması və ona dair konkret tədbirin 

görülməsi. 

          Tədqiqatın predmeti və obyekti Azərbaycan Respublikasında və dünya 

miqyasında mühasibat uçotunun əsas alt sistemi olan muhasibat uçotunun 

formalaşmasının nəzəri və praktik problemlərinin araşdırılması tədqiqatın predmeti 

hesab edilir. 

 Tədqiqatın obyekti kimi "Azərneftkimyamaş" sənayesi açıq səhmdar cəmiyyəti 

hesab edilir. Tədqiqatı yerinə yetirmək üçün informasiya bazası neft maşınqayırma 

müəssisələrinin uçot və hesabat məlumatları, sahə eləcə də iqtisadi cəhətdən inkişaf 

etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələrin müəssisələrində uçotun, iqtisadi təhlilin və 

nəzarətin təşkilinə dair qüvvədə olan materialları olmuşdur.  

       Tədqiqatın  nəzəri və praktiki əsasını sənaye müəssisələrində uçot və 

hesabatın,  iqtisadi təhlilin  və  nəzarətin təşkilinə dair  normativ sənədlər, idarəetmə 
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sisteminin təkmilləşdirilməsinə, uçot, iqtisadi təhlil və nəzarətin idarəetmə 

funksiyasının inkişafına dair ölkə və xarici iqtisadçıların eləcə də digər xüsusi 

ədəbiyyat mənbələri təşkil edir. 

          Yerinə yetirilən işin elmi yeniliyi bazar iqtisadiyyatının fəaliyyət göstərdiyi 

şəraitdə beynəlxalq standartlar nəzərə alınmaqla sənaye müəssisələrində idarəetmə 

uçotunun təşkili və istiqam?tl?ri üzrə verilmiş təkliflər, formalaşdırılmış tövsiyələr 

hesab edilir. Aparılmış tədqiqat nəticəsində aşağıdakı elmi nəticələr alınmışdır: 

• İstehsalat uçotunun bazar iqtisadiyyatının və beynəlxalq standartların 

tələblərinə cavab verən yeni istiqam?tl?rin zəruriliyinin əsaslandırılması;  

• Bazar münasibətləri şəraitində idarəetmə uçotunun mahiyyəti və onun 

əhəmiyyətının açıqlanması; 

• Ümumi (Maliyyə) və idarəetmə bölgüsü şəraitində mühasibat aparatının 

təşkilinin müəyyənləşdirilməsi; 

• Uçot və hesabatın qaydaya salınmasının təmin edilməsi üzrə təkliflərin 

formalaşdırılması; 

• Mərkəzləşdirilmiş və qeyri mərkəzləşdirilmiş uçot prosesinin 

əlaqələndirilməsi, onun optimallaşdırılmasına nail olunması üzrə tövsiyə 

işlənməsi; 

• Ümumi mühasibatlıq nəzərə alınmaqla muhasibat uçotunun hesablar planının, 

qarşılıqlı əlaqə variantının işlənməsi və istifadəsinə dair təklif verilməsi; 

• Kommersiya hesabının inkişafı və dərinləşməsi şəraitində məhsulun maya 

dəyərinin tərkibinin dəqiqləşdirilməsi; 

         Aparılmış tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti bazar münasibətləri üçün zəruri 

sayılan əmtəə material ehtiyatlarının optimal təminatına, müəssisənin istehsal 

resurslarının səmərəli istifadəsinə, bütövlükdə müəssisənin və onun struktur 

bölmələrinin fəaliyyətinin düzgün qiymətləndirilməsinə, ayrı ayrı məhsul növlərinin 

qiymətinin və onların rentabelliyinin düzgün müəyyən edilməsinə yönəldilən 

muhasibat uçotunun təşkilinə dair tövsiyələr hazırlanması və i.a.- dan ibarətdir. 
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        İşin həcmi və strukturu. Girişdən, üç fəsildən, nəticədən, istifadə olunmuş 

ədəbiyyat siyahısından, əlavələrdən ibarətdir. Dissertasiya işinin həcmi 92 

kompüterdən çıxmış səhifə 2 cədvəl və 1 sxem təşkil edir. 

       Girişdə tədqiqat mövzusunun aktuallığı, onun məqsəd və vəzifələri 

formalaşdırılmışdır.  

       Birinci fəsil "Bazar təsərrüfatçılığı şəraitində ucot sisteminin beynəlxalq ucot 

sisteminə uyğunlaşdırılması problemləri", milli uçot sisteminin təşkili prinsiplərini; 

mühasibat ucotunun vahid sistemini, standartlarını və mühasibat uçotunun idarəetmə 

uçotu ilə əlaqəsi açıqlanır.   

       İkinci fəsil "Mühasibat uçotunun metodiki əsasları"nda istehsal məsrəfləri və 

kommersiya hesabının inkişafı səraitində maya dəyərinin formalaşmasına dair zəruri 

uçotun aparılmasını və onun əsasında iqtisadi işlərin yerinə yetirilməsini ucot 

prinsipinə uyğun yerinə yetirilməsini həyata kecirmisdir. 

    Üçüncü "Mühasibat uçotunun məlumatları əsasında iqtisadi təhlilin təşkili və 

metodikası fəsil adı altında müəssisə və təşkilatlarda əmələ gələn problemlər təhlil 

edilmiş və əsaslandırılmış nəticə çıxardaraq əməli təkliflər verilmisdir.  

         Dissertasiyanın nəticə bölməsində çıxarılan əsas nəticələr geniş şərh edilmiş və 

aparılmış tədqiqatın nəticəsi üzrə muhasibat uçotuna və təhlilinə dair əsaslandırılmış 

təkliflər verilmişdir. 
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            I FƏSİL. BAZAR TƏSƏRRÜFATÇILIĞI ŞƏRAİTİNDƏ UÇOT 

SİSTEMİNİN BEYNƏLXALQ UÇOT SİSTEMİNƏ 

UYĞUNLAŞDIRILMASI PROBLEMLƏRİ 

 

1.1. Mühasibat işinin təşkili prinsipləri, mərkəzləsdirilmiş və qeyri 

mərkəzləşdirilmiş uçotun qarşılıqlı münasibətləri.  

 

Mühasibat isinin strukturu müəssisənin həcmindən, təşkilatın istehsalının 

xüsusiyyətindən, idarəetmənin mərkəzləşmə səviyyəsindən, fəaliyyət xarakteri və 

uçot informasiyalarının işlənmə üsulundan asılı olaraq formalaşır. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühasib və mühasibat aparatının funksiyası köklü 

surətdə dəyişmiş və mühasib daxili ehtiyatların axtarılıb tapılmasında və məqsədli 

istiqamətə yönəldilməsində, istehsalın effektliyinin və rentabelliyinin yüksəlməsinə 

istiqamətlənən əsaslandırılmış idarəetmə qərarının qəbul edilməsinin hazırlanmasında 

müəssisə rəhbərinin ən başlıca köməkçisi hesab edilir. 

   Bununla əlaqədar olaraq mühasib təsərrüfat əməliyyatlarının əks etdirilməsi, 

məlumatların toplanması və hesabatların tərtibi üzrə hərəkətsiz işlərin yerinə 

yetirilməsi ilə deyil idarəetmə dairəsində özünə məxsus yer tutmalıdır. 

  Bunun üçün mühasib adi hesabdar deyil, yüksək səviyyəli iqtisadçı olmalıdır. 

  Mühasibat isinin əsas vəzifəsi fəaliyyətin idarəedilməsi, istehsal məsrəflərinin 

aşağı salınması, idarə olunması, daxili tələbat və xarici istehlakçılar üçün hesabatın 

tərtib olunması və s. üçün zəruri sayılan informasiyaların təmin edilməsini həyata 

keçirən aktiv tədqiqat laboratoriyasına çevrilməlidir. 

      ABŞ, Fransa və digər iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə mühasibat 

aparatının təşkili və onun təcrübədə tətbiqi strukturunun öyrənilməsi göstərir ki, kiçik 

müəssisələrdə tamamilə mühasibin işləməsi tələb olunmur. Burada ilk informasiya və 

ilk sənədlərin çıxarışı və işlənməsi bir yaxud bir neçə hesabdar (Kontor xidmətçisi) 

tərəfindən aparıla, uçotun daha mürəkkəb funksiyası isə ictimai mühasib, auditorlar 

vasitəsilə yerinə yetirilə bilər. 

      İctimai məsələlərin səviyyəsi və həcmi xüsusi şöbənin yaradılmasını 
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doğrultmadığından xırda və orta müəssisələrdə əsas fəaliyyətdən başqa əsl 

mühasibatlıq işi olmayan digər məsələlərin həlli də uçot xidməti tərəfindən yerinə 

yetirilir. Bu cür halda vergi bəyannaməsinin hazırlanması, maliyyə və bir sıra hüquqi 

məsələlərin həlli uçot işçilərinə həvalə edilir.  

       Uçot xidmətinin fəaliyyət dairəsi və onun strukturu şirkətin özünün 

strukturundan və fəaliyyət xarakterindən, idarəetmə xüsusiyyətindən, 

informasiyaların işlənmə üsulundan asılı olaraq müxtəlif şəkildə formalaşır, ancaq 

həmişə maliyyə və istehsalat mühasibatlığı arasında hədd qoymadan fəaliyyət 

göstərir. 

       Mühasibatlıq şirkətin digər xidmətlərinə nisbətən tam müstəqil fəaliyyət 
göstərir. Ancaq onun tabe olduğu baş direktordan başqa nəzarətçi də mühasibatlığın 
fəaliyyəti ilə tanış olmaq hüququna malikdir ki, bu da müəssisənin idarəedilməsində 
mühasibatlığa xüsusi əhəmiyyət verilməsini təsdiq edir. 
       İstehsalat nişanələri üzrə işin təşkili zamanı maliyyə mühasibatlığının baş 
mühasibi daxili yoxlama və nəzarəti təşkil edən baş auditora, bilavasitə ayrı ayrı 
sənaye müəssisələrində muhasibat uçotuna rəhbərlik edən bir sıra mühasiblər şirkətin 
nəzarətçisinə tabe olur. 
       İşin fəaliyyət nişanələri üzrə təşkili zamanı həm baş mühasib tərəfindən 
rəhbərlik edilən maliyyə mühasibatlığı həm də baş mühasib kalkulyator başda 
olmaqla mərkəzləşdirilmiş idarəetmə mühasibatlığı şirkətin nəzarətçisinə tabe edilir.  
      Bu mühasibatlıqlardan başqa istehsal məsrəflərinin smetasını tərtib edən, 
uçotun mexanikləşməsini və kontor işinin təşkilini həyata keçirən şöbələr başda 
olmaqla baş auditorla birlikdə daxili təftiş şöbəsi də fəaliyyət göstərir. 
      Beləliklə, uçot aparatının istehsalat nişanələri üzrə bölmələri əsasında 
muhasibat uçotunun qeyri mərkəzləşdirilmiş, həmçinin fəaliyyət nişanələri üzrə 
mərkəzləşdirilmiş prinsipləri təmin olunur. 
       Bu zaman muhasibat ucotunun vəzifələrinə nəinki istehsal məsrəflərinin uçotu 
və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası, həm də xərclər üzərində operativ 
nəzarət, istehsal prosesinin normal gedişatına təsir göstərən amillərin təhlili daxil 
edildiyindən muhasibat uçotunun qeyri mərkəzləşdirilməsi daha effektli forma hesab 
edilir. 
       Ümumi yaxud maliyyə mühasibatlığı müştəri və malsatanlarla bağlı olan 
əməliyyatların, əmək haqqına görə fəhlə və qulluqçularla hesablaşmaların, pul 
vəsaitlərinin, hesablaşma və kredit əməliyyatlarının, maliyyə nəticələrinin, fondların, 
büdcə ilə hesablaşmaların uçotunu aparır, qanunvericiliyə müvafiq olaraq ümumi 
jurnal (Baş kitab) aparır, icmal mühasibat sənədlərini: Balans, mənfət və zərər, 
həmçinin ümumi fəaliyyət haqda hesabat tərtib edir, uçotun metodoloji problemlərini, 
o cümlədən şirkətin hesablar planını, mühasibat uçotunun formalarını işləyib 
hazırlayır, mühasibat sənədlərinin tərtib edilmə qaydasını, onların müəssisədə əsaslı 
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şəkildə istifadəsini müəyyən edir, bütün xərclər smetasının icrasını və i.a, nı yerinə 
yetirir. 
       Sözü gedən vəzifələrə müvafiq olaraq əmək bölgüsü üzrə hər bir əməliyyatın 
aparılması mühasibatlıqda müəyyən uçot işçi qrupuna həvalə edilən əməliyyat növləri 
üzrə həyata keçirilir. 
       Bu zaman mühasibat aparatında əşyalar, hər şeydən əvvəl fəaliyyət nişanələri 
üzrə xüsusi şöbələr: Müştərilərlə hesablaşmalar, malsatanlarla hesablaşmalar, əmək 
haqqına görə hesablaşmalar, kassa və bank, sosial məsələlər, vergiyəcəlbetmə, smeta, 
statistika işi və xüsusi şöbənin işini tənzimləyən həmçininin icmal sənədləri 
hazırlayan uçot qrupları (Altşöbələr) yaradılır.  
       Halbuki hər bir sahibkar uçotun məqsədini, məzmununu, metodunu və mühasibat 
aparatının təşkilini müstəqil müəyyən etdiyindən sadalanan altşöbələrin (Statistika, 
sosial sahələr və i.a. Şöbələr) bir neçəsi ümumi mühasibatlığın tərkibinə daxil 
olmayaraq ayrıca struktur kimi fəaliyyət göstərə bilərlər. Bununla birlikdə 
mühasibatlığa heç bir aidiyyatı olmayan müstəqil şöbə kimi fəaliyyət göstərə bilən 
digər (Məsələn, maliyyə şöbəsi) şöbələr ümumi mühasibatlığın tərkibinə daxil edilə 
bilər. 
       Mühasibatlığın vəzifələri müəyyən edilən zaman onların işçilərinin istehsal 
məsrəflərinin baş vermə yerləri və məsuliyyət mərkəzləri üzrə smetalarının tərtib 
olunması, xərclərin smeta və normadan kənarlaşmalarının müəyyən edilməsi, həqiqi 
və standart məsrəflərin uçotunun aparılması, bitməmiş istehsalın inventarzasiyasının 
həyata keçirilməsi, ayrı ayrı məhsul, sifariş yaxud xidmət növləri üzrə istehsal 
məsrəflərinin bölüşdürülməsi, məhsulun maya dəyərinin hesablanması, istehsal 
olunmuş məhsulun maya dəyəri haqda hesabatın tərtib olunması və istehsal 
məsrəflərinin həmçinin satışın nəticələrinin təhlilinin aparılması ilə məşğul 
olduqlarını nəzərə almaq lazımdır. 
       Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə mühasibat aparatı işlərinin səmərəli təşkili haqda 
məsələyə böyük diqqət yetirilir.    
       Məsələn, Amerika ədəbiyyatlarında müəssisə, firma və şirkətlərdə uçot və 
maliyyə şöbələrinin təşkilinin əsas prinsipləri haqda çoxsaylı təkliflər mövcuddur. Bu 
təkliflərin əsas mahiyyəti hər bir uçot işçisi üçün uçotun yazılı surətdə müvafiq 
qaydada aparılmasından irəli gələn öhdəliyin dəqiq təyin edilməsindən ibarətdir. Bir 
və ya bir neçə qrup şəxslər arasında qarşılıqlı münasibətin əlaqələndirilməsi də yazılı 
surətdə müəyyən edilməlidir. Müdiriyyət və digər işçilər bir mənbədən gələn 
göstərişə tabe olmalıdır.  
       Uçot heyətinin bütün fəaliyyəti hər bir tərəfin fərdi öhdəliyinə müvafiq məntiqi 
funksiyasına əsaslanır. Bu baxımdan icraçıların hərəkəti ilə əlaqədar olan proseslər 
əməyin effektliyinin yüksəldilməsi istiqamətində qruplaşdırılmalıdır.  
       Təşkilati strukturun layihələşdirilməsi zamanı müəssisənin maliyyə və 
mühasibat şöbələrinin işi üzərində nəzarətin təmin edilməsində iştirak edən işçilər 
haqda məlumatın əldə edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Uçot, maliyə xidmətinin 
formal təşkili prosesinin işlənməsində effektli daxili nəzarət sisteminin təşkilinə 
xüsusi diqqət yetirilməlidir. 
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       Uçot, maliyyə funksiyasının mərkəzləşdirilməsi və qeyri, mərkəzləşdi 

rilməsinin optimal birləşdirilməsinin təyin edilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. 

       Maliyyə və uçot funksiyasının həyata keçirilməsinin əsas məqsədi istehsalın 

üzərində nəzarətin və onun tənzimlənməsinin təşkili hesab edilir. 

       Mühasibat aparatı işinin səmərəli təşkilinin mühüm prinsiplərindən biri 

mövcud uçot heyətindən effektli istifadə etmək hesab edilir. Məhz bu səbəbdən 

aparatın hər bir mütəxəssisi bütün iş günü ərzində tam verimlə işləməli və işlə tam 

təmin etmək mümkün olmadıqda onları qarışıq vəzifələrdə istifadə etməyə çalışmaq 

lazımdır. 

      Fransa şirkətləri daxili əməliyyatların yayılması məcəlləsini əldə etmişlər. O, 

bütün uçot əməliyyatlarının icrası üzrə təlimatlar toplusunu, bütün şöbələrin mütləq 

vəzifələrinin hərtərəfli əhatəsini, baş vermiş əməliyyatların həyata keçirilməsində 

məsul olan şəxslərin və müəssisənin bölmələri arasında baş verən zəruri sənədlərin 

siyahısını özündə əks etdirir. 

      Ölkə təcrübəsində bu vəzifələrin əksəriyyətinin həlli qüvvədə olan əsasnaməyə, 

təlimata, göstərişlərə və i.a. Əsaslanmaqla yerinə yetirən baş mühasibə həvalə edilir. 

       Lakin bir sıra normativ sənədlərdə baş mühasibin başlıca hüquq və vəzifələri 

əhatəli nizama salınmış ancaq onlarda mühasibatlığın işinin effektliyini təmin edən 

tövsiyələr verilməmişdir. 

      Mühasibat aparatının işinin təşkilini və konkret təkliflərin işlənib 

hazırlanmasını nəzərdən keçirərkən qeyd etmək olar ki, istehsalın və idarəetmənin 

həmçinin müvafiq iyerarxiya səviyyəsinə uyğun təsərrüfat proseslərinin idarə 

olunması üçün zəruri sayılan informasiyaların tərkib və həcminin təşkili formalarını 

müəyyən etmək, bunlardan asılı olaraq üfiqi və şaquli istiqamətdə mühasibat aparatı 

strukturunu formalaşdırmaq, şöbə və onun işçiləri həmçinin uçot qrupları arasında 

yerinə yetiriləcək funksiyaları təyin etmək və sənəd dövriyyəsinin işlənilib 

hazırlanmasını həyata keçirmək, ilk uçotun, zəruri tələb olunan qruplaşmada 

məlumatların ümumiləşdirilməsini, təhlilini və i.a. Təmin etmək üçün daha effektli 

metod və formaların seçilməsi zəruri şərt hesab edilir. 
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      Mühasibat strukturunun üfiqi istiqamətdə formalaşdırılması əşya, xətti və 

fəaliyyət nişanələri üzrə bölünə bilən qrupların (Altşöbələrin) müəyyən edilməsini 

nəzərdə tutur. 

       Əşya nişanələri üzrə şöbələr əsas vəsaitlərin, materialların, pul vəsaitləri və 

maliyyə nəticələrinin, hesablaşma əməliyyatlarının, fəhlə və qulluqçularla 

hesablaşmaların, hazır məhsulların uçotu şöbələrinə və idarəetmə uçotu şöbəsinə 

bölünə bilər.  

       Vahid mühasibat aparatının fəaliyyət göstərməsi şəraitində mühasibat uçotunun 

satış üzrə təşkili məsələləri ölkə təcrübəsində müvəffəqiyyətlə həll olunmuş, 

idarəetmə mühasibatlığı aparatının strukturu və təşkilinin işlənməsi problemi isə hal, 

hazıra kimi həll olunmamışdır. 

        Qeyd edək ki, xarici iqtisadi ədəbiyyatlarda struktur, təşkilati və funksiyanın 

tərkibi məsələləri haqda sözü gedən informasiyalar kommersiya sirri kateqoriyasına 

aid edildiyindən əhatə edilməmişdir. Keçmiş sovet dövrünün uçot sistemində isə bu 

məsələ heç bir maraq oyatmadığından tamamilə işlənməmişdir. 

        Fəaliyyət nişanələri üzrə uçot işləri texnoloji proseslərin prinsiplərinə görə uçot 

işləri arasında bölüşdürülür, yəni birinci qrup, sənədlərin düzgün tərtibi və qəbulu 

üzərində nəzarəti həyata keçirir, ikinci qrup, hesabi hesablamaları yoxlayır və ilk 

sənədlərin qruplaşmasını aparır, üçüncü qrup, uçot registrlərini tərtib edir, dördüncü 

qrup, hesabatın tərtib edilməsini və i.a. Yerinə yetirir. 

        Fransa müəssisələrinin mühasibatlığında xüsusi şöbə, ümumi şöbə yaradılır. İlk 

informasiyaların toplanması və onun üzərində nəzarət iki səviyyədə: Müdafiəedici 

sənədlərin operativ xidmət tərəfindən alınması zamanı xüsusi şöbə və mühasibatlığın 

ümumi şöbəsi tərəfindən yerinə yetirilir. 

 Ölkə təcrübəsində mühasibat aparatı işinin təşkilində əşya strukturu daha geniş 

yayılmışdır. Uçotun təşkilinin xətti strukturu uçot işçiləri arasında əmək bölgüsünü 

çətinləşdirir, ancaq məlumatların işlənməsini informasiyaların baş vermə vaxtına və 

yerinə yaxınlaşdırdığından müəyyən üstünlüklərə malikdir. 

       Təşkilatın mühasibat aparatı işinin fəaliyyət strukturu, uçot prosesinin tam 
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mexanikləşməsi və avtomatlaşması, yəni uçot prosesinin iki nöqteyi, nəzərdən iki 

xidmət şöbəsində: Bir tərəfdən uçot informasiyalarının işlənməsi üçün onları toplayan 

və hazırlayan mühasibatlıqda, digər tərəfdən isə uçot məlumatlarının işlənməsini və 

icmal məlumatların tərtib edilməsini yerinə yetirən mexaniki işləmə şöbəsində 

işlənməsi şəraitində daha effektlidir. 

       Mühasibatlıq işlənmiş məlumatları təhlil edir və təsərrüfat prosesinin idarə 

olunması üzrə qərar qəbul etmək üçün zəruri məlumatları müəssisə rəhbərinə təqdim 

edir. 

       Birlik və müəssisənin daxili struktur bölmələrinin uçot funksiyasının 

bölüşdürülməsini əhatə edən şaquli istiqamətdə mühasibat aparatı işinin təşkili haqda 

məsələ nəzərdən keçirilərkən struktur bölmələrinin müstəqillik səviyyəsi, onların 

coğrafi vəziyyəti, fəaliyyət və texnoloji prosesin xüsusiyyəti nəzərə alınmalıdır. 

       Struktur bölmələrin (Müəssisələrin, sexlərin) müstəqil balansa ayrılması 

zamanı hər bir bölmə üçün qurtarmış uçot siklinə və öz balansına malik olan ayrı 

mühasibatlıq yaradılır. Bu cür halda müəssisə yaxud birliyin mühasibatlığı struktur 

bölmələrinin balansını icmallaşdırmaqla müəssisə yaxud birliyin balansını 

formalaşdırır. 

       Müstəqil balansa ancaq struktur bölmələrin bir hissəsi ayrılan hallarda digər 

bölmələrin fəaliyyəti məcmuu ümumi balansda ümumiləşdirilir yaxud müəssisənin 

müstəqil balansına daxil edilir.  

       Mühasibatlığın strukturu uçotun 1) material resursları, 2) əmək 

Resursları, 3) qeyri müstəqim xərclər yarımqrup mühasiblərindən ibarət olan 

idarəetmə uçotunun rəhbər qruplarını nəzərdə tutur.  

       Yarımqurup mütəxəssislərin funksiyasına nəinki məsrəflərin uçotunun 

aparılması həm də keyfiyyətin normalaşmas?nı, resursların istehlakının təhlilini tam 

əhatə etmək, onların səmərəli istehlakı üzərində nəzarəti təşkil etmək də daxildir. 

       Qrup rəhbəri məsrəflərin icmal uçotunu, məhsul növləri üzrə maya dəyəri, 

rentabelliyin təhlilini idarəetmə qərarının münasib variantının seçilməsini təmin edir.  

       Material resurslarının uçotunu əhatə edən yarımqrup, material məsrəflərinin 
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uçotunu (Məsrəflərin baş vermə yerləri, məsuliyət mərkəzləri, məmulatlar, iş növləri 

və i.a. üzrə), hazır məhsulların uçotunu, material resurslarının (Xammalın, materialın, 

yanacağın, ehtiyat hissələrinin, yarımfabrikatın, bitməmiş istehsalın, hazır məhsulun, 

AQTX əşyaların) effektli istifadə edilməsinin təhlilini, onlar üzərində nəzarəti təmin 

edir. 

       Əmək resurslarının uçotunu aparan yarımqrup, işlənmiş vaxtın və hasilatın 

uçotunu aparır, onların işçilər və baş vermə yerləri, məsuliyyət mərkəzləri, məmulat, 

iş növləri və i.a. üzrə qruplaşmasını həyata keçirir, əmək resurslarının effektli 

istifadəsinin təhlili və onların üzərində nəzarəti təmin edir. 

       Qeyri, müstəqim xərclərin uçotunu təmin edən yarımqrup, müvafiq xidmət və 

şöbələrlə birlikdə istehsalatda müstəqim xərc hesab olunmayan xərclərin smetasını 

işləyib hazırlayır, uçot işini və əsas müstəqim məsrəflərin istehlakının istiqaməti üzrə 

bölüşdürülməsini təmin edir, onların səmərəliliyinin təhlilini və nəzarətin 

aparılmasını həyata keçirir. 

   Yarımqrupların fəaliyyətlərinin nəticələri mühasibatlığın son iş mərhələsini 

təmin edən muhasibat uçotunun qrup rəhbəri tərəfindən ümumiləş dirilir və təhlil 

edilir. 

1.2. Mühasibat uçotunun vahid uçot sistemi və standartlarının 

yaradılması istiqamətləri. 

 

Mühasibat uçotunun inzibati amirlik əvəzinə bazar sisteminin təşəkkül tapdığı 

hal hazırkı dövründə ölkə iqtisadiyyatında çox mürəkkəb proseslər baş verir. Bununla 

əlaqədar olaraq hər bir təsərrüfat subyektinin qarşısında hər şeydən əvvəl 

iqtisadiyyatda baş verən ayrı-ayrı problemlərin düzgün istiqamətləndirilməsi vəzifəsi 

durur. 

  Mühasibat uçotunun inzibati amirlik metodunun uzun tarixi təcrübəsi, 

müəssisənin fəaliyyəti prosesində onun müstəqilliyini, təşəbbüskarlığını, istehsalat, 

təsərrüfat və maliyyə məsələlərinin operativ həllinə yaradıcı yanaşmasını təmin edə 

bilməməsi özünü göstərmiş və bu cür hallar daim təkrar olunmuşdur. 
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  Ölkədə, bazar münasibətlərinə keçidin müasir mərhələsi, sahələrin inkişafında, 

tələb və təklif arasındakı qeyri bərabərliyin, qarşılıqlı əlaqələrdə baş verən 

kənarlaşmanın, resurslarda əmələ gələn çatışmazlıqların mövcudluğu ilə xarakterizə 

olunur ki, bunlar da nəticədə istehsalın həcminin aşağı düşməsinə səbəb olur. 

Sahibkarlığın sərbəstliyi onu müəyyən səviyyədə normal istehlak bazarına deyil, 

malsatanın inhisar bazarına gətirib çıxardır ki, belə halda istehsalın effektliyinin 

yaxşılaşdırılmasına, resurslardan səmərəli istifadə edilməsi hesabına deyil, qiymətin 

artırılması hesabına nail olunur. Nəticədə istehlakçının tələbatının tələb olunan 

səviyyədə ödənilməsinə, məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, istehsal 

məsrəflərinin aşağı salınmasına, mütərəqqi texnologiyanın tətbiq edilməsinə, 

qiymətin aşağı salınmasına olan maraq zəifləyir. 

  Bazar iqtisadiyyatı şəraitində köhnə təsərrüfat mexanizminin ləğv edilməsini 

və yenisinin yaradılmasını tələb edir. Bazarın formalaşdırdığı şəraitdə müəssisənin 

normal həyat fəaliyyətinin təmin edilməsinin aktual vəzifələrindən biri müvafiq 

münasibətlərin planlaşma (Proqnozlaşma) və uçotda yerini təyin etmək hesab edilir. 

İnzibati amirlik sistemi şəraitində planlaşma və uçotda direktivlik və ünvanlıq 

prinsipinə ciddi rəayət edilirdi ki, bu da plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində 

yuxarı təşkilatların aparacağı nəzarəti təmin edirdi. 

Xalq təsərrüfatında istehsalın planlı təşkili sistemi resursların 

mərkəzləşdirilməsi və onların ağır sənayeyə uyğun inkişafına istiqamətləndirilməsi 

məqsədilə yaradılması keçən əsrin otuzuncu illərin birinci yarısına təsadüf edir. 

İdarəetmənin mərkəzləşdirilmiş xarakterinə Böyük Vətən müharibəsi illərində daha 

çox diqqət yetirilirdi. Bu sistem əsasən son illərə qədər saxlanmış və bu da öz 

növbəsində idarəetmədə iqtisadi metodun rolunu aşağı salmış, inzibati metodun 

tətbiqi sahəsinin əsaslandırılmadan genişlənməsinə gətirib çıxarmışdır. 

Planlı rəhbərlik sistemi əsasən böyük həcmli plan tapşırıqlarının müəssisələrə 

çatdırılmasını həyata keçirir və onun üzərində nəzarət aparırdı. Bu cür hal təsərrüfat 

hesabı münasibətlərini və hətta təsərrüfatçılığın iqtisadi metodla idarə olunmasını 

aşağı salmaqla ikinci plana salmışdır. 
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İqtisadiyyata planlı rəhbərliyin mərkəzləşdirilməsinin gücləndirilməsi 

rəhbərliyin və müəssisə kollektivinin marağına uyğun gəlməməsinə gətirib 

çıxarmışdır. Plan tapşırıqları əsasən göstəricilərin miqdarının həcmini artırmağa 

istiqamətləndirilmişdir. Məhz bu səbəbdən istehsalın texniki cəhətdən 

təkmilləşdirilməsinə maraq zəifləmiş və belə hal modernizasiya, yeni texnika və 

texnologiyanın tətbiqi planının yerinə yetirilməsinin geri qalmasına səbəb olmuşdur. 

"Kadr dəyişikliyi, idarəetmə orqanının tez-tez yenidən təşkili, iqtisadiyyatda 

radikal islahat, müəssisənin fəaliyyətində nəzarətin gücləndirilməsi və s". Tədbirlər 

əhəmiyyətli nəticələr verməmiş, təsərrüfat mexanizminin yenidən qurulmasına 

əsaslandırılmış yollar göstərə bilməmişdir. Direktiv planlaşdırma, idarəetmənin 

mərkəzləşdirilməsi iqtisadi metodların fəaliyyət dairəsini aşağı salmış müəssisənin 

hüqüq dairəsini və müstəqilliyini məhdudlaşdırmışdır. 

Məhz bu səbəbdən toplanmış təcrübəyə istinad edərək müxtəlif mülkiyyət 

formalı əmtəə istehsalçısının bilavasitə xalq təsərrüfatı planının və özünüidarəetməyə 

lazım olan zəruri məlumatların iştirakçısı olması üçün müsabiqə planlaşdırılmasına 

keçilməsini məqsədə uyğun hesab etmək olar. Bu zaman bütün iştirakçıların verdiyi 

təkliflərdən ictimai istehlakçıların və əmtəə istehsalçılarının marağına tam cavab 

verən optimal variant seçilməlidir. Bu cür halda dövlət sifarişi razılıq əsasında qəbul 

edilməli və onlar müəssisəyə müəyyən priaritet, güzəşt və mükafat (Vergi 

dərəcələrinin, kreditə görə faizlərin aşağı salınması, istehsalın inkişafı üçün dövlət 

investisiyasının verilməsi və i.a). verilməklə təqdim edilməlidir. 

Mühasibat uçotu bir qayda olaraq şaquli istiqamətdə nəzarətin aparılmasına 

tabe edilir. Bu zaman nəzarət subyekti kimi müəssisənin istehsalat, maliyyə və 

təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətlərini xarakterizə edən çoxsaylı 

göstəricilərin hesabat sistemini formalaşdıran Maliyyə Nazirliyi, yuxarı təşkilat və 

digər nəzarətedici orqanlar çıxış edir. Bununla əlaqədar olaraq əsas vəzifəsi müəssisə 

fəaliyyətinin vəziyyəti və nəticəsi haqda dövrü iqtisadi informasiyaları və çoxsaylı 

hesabat formalarının tərtib edilməsini təmin etmək olan mürəkkəb ciddi müəyyən 

olunmuş uçot sistemi yaradılmalıdır. 
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XX əsrin 90-cı illərində mühasibat uçotunun bazar iqtisadiyyatının tələblərinə 

cavab verən səviyyəyə çıxarılması yolları dövri olaraq mətbuatda müzakirə 

edilmişdir. Burada əsasən mühasibat uçotunun sadələşdirilməsi baxımından hesablar 

planının məzmunu və əhəmiyyəti, audit formasında müəssisənin fəaliyyətinə 

nəzarətin inkişafı, daxili və xarici istehlakçılar üçün mühasibat uçotunun ayrılması, 

müxtəlif mülkiyyət formalı müəssisələrdə uçotun təşkili haqda məsələlərə 

baxılmışdır. 

  Uçotun aparılmasını müəyyən edən yeni qəbul edilmiş standart, əsasnamə 

(Standart) və digər sənədlərin xarakterik xüsusiyyəti onların ayrı ayrı, xüsusi və şəxsi 

məsələlərin həllinə dair qüvvədə olan uçot sistemini tamamlamaqdan, müxtəlif 

mülkiyyət formalarının və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı ilə bağlı yeni uçot 

obyektlərinin meydana gəlməsini əhatə edən problemlərin həllinə 

istiqamətləndirməkdən ibarətdir. Bu zaman müəssisənin idarəolunmasına yönəldilən 

uçot sisteminin metodoloji əsasının, rolunun və məzmununun kökündən yenidən 

qurulmasına diqqət yetirilməlidir. 

 Mühasibat uçotunun mövcud sistemi xeyli səviyyədə təsərrüfatın ekstensiv 

metodla aparılmasına meyl göstərir. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, yeni 

təsərrüfatçılıq şəraitində mühasibat uçotunda baş verən dəyişikliklər istehsalın 

intensivləşdirilməsinin əsas problemlərinin həllini əks etdirmir. Bunun nəticəsində 

idarəetmənin və təsərrüfat hesabının məzmunu ilə mühasibat sistemi arasında 

uyğunsuzluq əmələ gəlir. Müstəqillik, tam təsərrüfat hesabı, müəssisənin daxili 

bölmələrində təsərrüfat hesabı şəraitində uçotun inkişafı istiqamətləri haqda iqtisadi 

ədəbiyyatlarda müxtəlif fikirlər mövcuddur. 

      Bir qrup iqtisadçılar təsərrüfat hesabına münasibətdə uçota məhdud tələbatın 

olması, digər qruplar isə bu tələbatın xeyli artması ilə kifayətlənirlər. Məsələn, 

təsərrüfat hesabına təlabatın olması baxımından qüvvədə olan uçot sistemini 

qiymətləndirərkən əksər müəlliflər ilk növbədə onun idarəedilən obyektin vəziyyəti 

haqda zəruri informasiyaları təmin etməsini söyləyir və bu istiqamətdə belə bir 

sistemin hər bir müəssisədə aparılmasını vacib məsələ hesab edirlər. Əlbəttə, sözü 
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gedən fikirlər əsaslı olmadığından onlarla razılaşmaq olmaz.  

    Qüvvədə olan uçot və hesabat sisteminin onun obyektindən başlamış 

ümumiləşdirilmiş nəticənin təqdim olunması formasına qədər bütün normativ 

sənədlərin metodoloji təftişini aparmaq zəruri sayılmalıdır.    

 Uçotun gələcək inkişafı konsepsiyasını müəyyən etmək məqsədilə bazar 

iqtisadiyyatlı ölkələrin təcrübəsinin öyrənilm?si və mühasibat uçotunun təşkili və 

metodologiyasının optimal variantının real imkanlarının işlənməsi zəruri sayılmalıdır. 

Bu zaman nəinki bizim ölkədə, həm də bütün ölkələrdə mühasibat uçotunun 

təşkilinin ümumi prinsiplərinə müvafiq yeni uçot və hesabat sistemi yaratmağa 

çalışmaq lazımdır. 

   Bizim fikirimizcə, iqtisadiyyatımız bazar münasibətlərinə keçdikcə daxili 

təsərrüfatın idarəetmə vəzifəsini həyata keçirmək üçün ümumi uçota əlavə olaraq 

idarəetmə uçotu sistemini yaratmaq zəruridir və məqsədəuyğundur. 

   Müəssisənin öz işinə görə tam müstəqil olduğu bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

"Məsrəf Məhsul buraxılışı Nəticə" modeli əsasında idarəetmə üçün uçot sistemi 

yaratmaq obyektiv zərurət sayılır. 

  İstehsal daxili kommersiya hesabı formasının fəaliyyəti şəraitində sözü gedən 

model nəinki müəssisə həm də onun bölmələri səviyyəsində qəbul edilə bilər. 

   Qərb tərəfkeşlərinin fəaliyyəti təlimat və ciddi müəyyənləşdirilmiş 

mühasibatlıqdan başqa dünya bazarında ciddi rəqabət şəraitində müəssisənin effektli 

idarəedilməsinin ən mühüm vasitəsi hesab edilən bizim təsərrüfatçılara yaxşı tanış 

olan mühasibat mədəniyyəti mövcuddur. 

  Bizim fikrimizcə, bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində gələcəkdə istehsalı 

intensivləşdirmək məqsədilə uçotun məqsəd və vəzifəsi başlıca olaraq müəssisənin və 

onun struktur bölmələrinin istehsal tələbatının idarə olunmasına yönəldilməlidir. Bu 

cür halda idarəetmə uçotunun yeni tamlıqla istehsalın optimallaşdırılması məqsədinə 

tabe edilən effektli sistemi meydana gəlir. Bu cür uçotun təşkili hər şeydən əvvəl 

müəssisələrin və onların struktur bölmələrinin tələbatına tabe edilməlidir. 

   Ümumi mühasibatlıqda maliyyə nəticələri çəkilmiş məsrəfləri ödəmə 
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dövründən asılı olmayaraq malların və xidmətlərin malalana verdiyi anda buraxılmış 

(Satılmış) dəyəri ilə müqayisə etməklə müəyyən edilir. Bunun nəticəsində yüklənmiş 

mal və satılmış məhsulların maya dəyərini hesablamaq zəruriyyəti yaranmır və bu da 

əmək tutumunun uçotunu aparmağı xeyli aşağı salır. 

   Bununla əlaqədar olaraq mühasibat standartları üzrə Beynəlxalq Komitə, 

hesabları balans (Balansın tərtibində iştirak edən) və əməliyyat ("Məsrəf buraxılış" 

metodu üzrə maliyyə nəticəsinin müəyyən edilməsində və idarəetmə 

mühasibatlığında istifadə olunan) hesablarına bölməyi təklif etmişdir. Bu cür bölgü 

maliyyə nəticəsini müxtəlif, ancaq hesablamaya yaxud ölçüyə gələ bilən metodlarla 

müəyyən etməyə şərait yaradır. Bu metodlara nəzər yetirək: 

• Aktiv və passiv hesabların qalıqlarının ölçülməsi ilə; 

• Ümumi mühasibatlıqda məsrəf elementləri əsasında "Məsrəf buraxılış" metodu 

ilə; 

• Struktur bölmələri məsuliyyət mərkəzləri üzrə detallaşdırılmış məsrəf 

maddələrindən istifadə etmək əsasında idarəetmə mühasibatlığında "Məsrəf 

buraxılış" metodu ilə; 

• Məlum dövrdə məsrəflərin bitməmiş istehsalda dəyişməsindən alınan nəticəyə 

düzəliş verilməklə əmələ gələn məsrəfləri ölçmək yolu ilə.   

    Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində mühasibat uçotu sahəsində iki problemi 

həll etmək zəruridir.  

Birinci problem bazar iqtisadiyyatı və beynəlxalq mühasbat standartları 

şəraitinə müvafiq olaraq mühasibat uçotunun nəzəri, təşkilati və metodoloji əsasını 

işləyib hazırlamağı nəzərdə tutur. 

   Mühasibat uçotunun vəzifə və funksiyalarının yenidən istiqamətləndirilməsi 

bir tərəfdən informasiyaların alınması xarici istehlakçıların xeyrinə həyata 

keçirilməli, digər tərəfdən idarəetmə mühasibatlığı yaratmaq, işçi hesablar planını, 

uçotun təşkili və metodologiyasını, məsrəflərin baş vermə yerləri və məsuliyyət 

mərkəzləri üzrə nəzarət və təhlilni aparmaq istəyən daxili istehlakçıların marağını 

gözləməklə yerinə yetirilməlidir. 
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   İkinci problem uçot sistemində hesablama texnikası vasitələrindən geniş 

istifadə etməyi nəzərdə tutur. 

  İqtisadçılar müəssisənin idarəolunmasını kalkulyasiyasız təsəvvür edə 

bilməmələrini öz araşdırmaları ilə təsdiq edirlər. Lakin rəqabət, qiymətlər tələb və 

təklifin təsiri ilə formalaşdırıldığından həqiqi maya dəyərinin özü isə satış qiymətinə 

təsir etmədiyindən kalkulyasiya etməni mənasız hesab edir. Bununla birlikdə bazar 

şəraitində müəssisənin real maliyyə vəziyyətindən asılı olmayaraq məhsul və 

xidmətlərin alış qiyməti keçmiş qiymətdən (Konyunkturadan) formalaşdırıldığından 

sözü gedən məsələ geniş tədqiqat obyekti sayılmalıdır. 

 
           1.3. Mühasibat uçotunun idarəetmə uçotu ilə qarşılıqlı əlaqəsi. 

 

Təsərrüfat uçotu, idarəetmə funksiyası kimi onun bütün elementləri nəzarət, 

planlaşdırma (Proqnozlaşdırma), iqtisadi təhlil və s. qarşılıqlı əlaqə ilə təsirə malikdir. 

  Müəssisə və onun struktur bölmələrinin fəaliyyəti iqtisadi obyektlərin, 

hadisələrin, proseslərin, keyfiyyət məzmunu ilə qırılmaz surətdə bağlı vəziyyətini əks 

etdirən iqtisadi göstəricilərə əsasən idarə olunur. 

   Təsərrüfat əməliyyatlarının idarəolunması sistemində birbaşa və əks əlaqə 

informasiyaları təqdim edən iqtisadi göstəricilər planlaşdırma, mühasibat uçotu və 

təhlil sisteminin çox hissəsini əks etdirir və onun tənzimlənməsi və nəzarətin 

artırılmasında istifadə olunur.     

  Planlaşdırma (Proqnozlaşdırma) idarə olunan obyektin fəaliyyət dairəsini və 

tələb olunan səviyyəsini müəyyən edir və konkretləşdirir. 

   Operativ texniki, mühasibat və statistika uçotu idarə olunan obyektin 

vəziyyətinə müşahidəni və həqiqi vəziyyət haqda informasiya təqdim etməyi həyata 

keçirir.  Plan (Proqnoz) və hesabat informasiyaları vasitəsilə təsərrüfat fəaliyyətinə 

qiymət verilir, son nəticəyə təsir göstərən amillərin təhlili aparılır, istehsalın 

gedişatının tənzimlənməsi üzrə idarəetmə qərarının qəbul edilməsi üçün təklif və 

tədbirlər formalaşdırılır. 
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    Müəssisələrdə qurulan qüvvədə olan təsərrüfat uçotu sistemi mühasibat 

uçotunun digər uçot sisteminə nisbətən aparıcı rola malik olması ilə xarakterizə 

olunur. Bir qayda olaraq statistika və operativ texniki uçotla alınmış məlumatları 

ümumiləşdirmək və əlaqələndirməklə iqtisadiyyat və texnoloji şöbə və xidmətlər 

məşğul olur. 

   Bunun əsas səbəbi statistika və operativ texniki uçot sisteminin təşkilati 

cəhətdən rəsmiyyətə salınmaması hesab edilir. 

   Operativ uçot ən çox təsərrüfat əməliyyatının baş verdiyi yerdə (Sexdə, sahədə, 

iş yerində, anbarda və i.a). Təşkil olunur. Onun məlumatları müəssisənin 

fəaliyyətinin idarəolunması və ona gündəlik cari nəzarətin (Maddi texniki təchizat 

müqavilələrinin uçotu və ona nəzarətin aparılması, məhsulların, göstərilmiş 

xidmətlərin buraxılışı, yüklənməsi və satışının uçotu, məhsul keyfiyyətinin uçotu və 

onun üzərində nəzarətin təşkilini və i.a). Aparılmasında istifadə olunur. Sözü gedən 

məlumatlar uçot formasında sənədlə rəsmiyyətə salınmaqla əldə edilə bilər.  

  İdarəetmə uçotu sistemində mühasibat uçotu: Əmək haqqının və ona görə 

sosial sığortaya ayırmaların?n hesablanması və bölüşdürülməsi, əsas fondların 

amortizasiyası və onların təmirinə çəkilən məsrəflər, maddi dəyərlərin mövcudluğu, 

hərəkəti və bölüşdürülməsi, materiallar üzrə məsrəflərin həm də əmək məsrəfləri, 

istehsala xidmət və onun idarəolunmasına nəzərdə tutulan xərclərin normadan 

kənarlaşması, məhsulun maya dəyəri, bitməmiş istehsalat qalığı, hazır məhsulların 

buraxılışı, mövcudluğu yüklənməsi və satışı və əldə edilən gəlir haqda 

informasiyaları formalaşdırır. 

  Statistika uçotu idarəetmə uçotu dairəsində material, əmək və maliyyə 

resursları üzrə operativ texniki və mühasibat uçotunun sonrakı informasiyalarının 

alınmasını təmin edir. 

Beləliklə, bütün üç uçot növü istehsalat resurslarının istifadəsi və onların 

qarşılıqlı əlaqəli vahid sistemi özündə əks etdirən informasiyaları formalaşdıraraq 

tələb olunan ümumiləşdirilmiş məlumatlar təqdim edir. 

    Bunlarla birlikdə operativ, texniki, mühasibat və statistika uçotunun əsas 
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məqsədi planlaşdırma (Proqnozlaşdırma), nəzarət, iqtisadi təhlil və tənzimləmə üçün 

müvafiq xidmətləri təmin edən informasiya ilə təmin etmək hesab edilir. 

   Qeyd edilənlərlə yanaşı nəzarət, idarəetmə funksiyasının əsas vasitəsi olub 

idarəetmənin bütün digər elementləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olub onların həyata 

keçirilməsinə müvafiq düzəlişlər verir. Nəzarət, müəssisə və onun struktur 

bölmələrinin fəaliyyətindəki zəif yerləri və nöqsanları vaxtlı vaxtında müəyyən 

etməyi və onların düzəldilməsi və sonradan baş verməməsinə istiqamət verməyi 

təmin edir. 

     İdarəetmə nəzarəti resursların effektiv istifadəsini təmin etməli və müəssisənin 

iqtisadi siyasətinin hazırlanması və müvafiq qərarın qəbul edilməsində əsas vasitə 

olmağa xidmət etməlidir. 

   Nəzarət prosesində həqiqi nəticələr normativ və normativlərdən 

kənarlaşmalarda aparılan düzəlişlərin nəticələri ilə müqayisə edilir. 

   Fəaliyyət normativini işləyib hazırlayan zaman fəaliyyətin və məlum nəticəyə 

səbəb olan amillər müəyyən edilməklə əldə edilmiş keçmiş nəticələrin cari təhlili 

aparılır. 

  Təhlil zamanı həqiqi göstəricilər normativlə müqayisə edilir və nöqsanlar, 

kənarlaşmalar müəyyən edilərkən onların səbəbləri təyin edilir. 

        Təhlilin mənbəyi cari məlumatlar (Operativ texniki və mühasibat uçotu) və 

idarəetmənin bütün səviyyələrində dövri hesabatlar (Aylıq, kvartallıq və i.a) ola bilər. 

Hər idarəetmə səviyyəsində qərar qəbul etmək üçün hesabatın müddət və həcmi tələb 

olunan informasiya tələbatından asılı olaraq işlənib hazırlanır. Bu zaman idarəetmə 

səviyyəsi nə qədər aşağı olarsa informasiyanın daha hərtərəfli təqdim edilmə vaxtı tez 

təmin oluna bilər. 

   Hesabatın qurulması uçotun məsuliyyət mərkəzləri və əsas nəzarət tələb edən 

nöqtələr prinsipinə əsaslanır ki, bu da ümumi fəaliyyətdə baş vermiş məsrəflər və 

zəruri göstəricilərin bir hissəsinin müəyyən edilməsinə məsuliyyət daşıyan konkret 

rəhbərin məsuliyyətini müəyyən etməyə şərait yaradır. 

   Nəzarət sisteminin tətbiqi müəssisə rəhbərlərini öz qüvvələrini ən mühüm 
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problemlərin həllinə yönəltməyə istiqamətləndirir. Müəssisənin fəaliyyəti iş 

prosesində plana, "Kənarlaşma üzrə idarəetmə" proqnoza və normativə müvafiq 

həmçinin-i prinsipinə uyğun qurulan hallarda ona rəhbərlik edən rəhbərin əsas diqqəti 

xüsusi qərar qəbul etmək tələb olunan və normal şəraitdən əmələ gələn müxtəlif 

kənarlaşmalarla bağlı vəziyyətin düzəldilməsinə yönəldilməlidir.  

   İstehsala məsrəflərdə, məhsul buraxılışında, material dəyərlilərinin ehtiyatında, 

bitməmiş istehsalatda və i.a da əmələ gələn kənarlaşmaların operativ təhlili vaxtlı 

vaxtında zəruri qərarlar çıxarmağa və tənzimləyici hərəkətlər etməyə şərait yaradır. 

    Həqiqi nəticələrin normativ göstəricilərə yaxınlaşdırılması nəzarətin əsas və 

yekun fazasını özündə əks etdirir. Bu zaman kənarlaşma nə qədər tez müəyyən olunsa 

effektiv fəaliyyət bir qədər çox təmin oluna bilər. 

     Beləliklə, tənzimləmə idarəetmə sisteminin ümumi sisteminə nəzarət kimi çıxış 

etdiyindən onun digər funksiyalarına da təsir göstərir. Bu zaman idarəedən plana, 

məqsədə, vəzifəyə, resursların yenidən bölüşdürülməsinə, əlavə işçi heyətinin 

ayrılmasına yenidən baxmaq yolu ilə kənarlaşmalara düzəliş verilə bilər. 

  İdarəetmə uçotu sistemində planlaşma (Proqnozlaşdırma) müəssisənin gələcək 

fəaliyyətində effektiv işləməsini təmin etmək üçün tələb olunan qərarı müəyyən edir. 

    Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsaldaxili planlaşdırma və proqnozlaşdırma 

hər bir müəssisənin öz arzusunu malsatan, malalan və rəqiblərə çatdırmağa əsaslanır. 

Müəssisə öz fəaliyyətini optimallaşdırmağa çalışmalı və bunun üçün: Nə etmək lazım 

olduğunu, nəyin və kim tərəfindən yerinə yetirilməsini planlaşdırmalı və sonra uçot 

vasitəsilə onun yerinə yetirilməsi üzərində nəzarət aparmalı və alınmış nəticənin 

təhlilini aparmalıdır.  Təsərrüfatdaxili planlaşdırma və proqnozlaşdırma qarşıya 

qoyulan son məqsədə çatmaq üçün əhəmiyyətli yollar axtarıb tapmalıdır. Bu zaman 

hər bir struktur bölmə son məqsədə nail olmaq üçün öz töhfəsini verməlidir. Bu isə 

məlumdur ki, istehsaldaxili proqnozlaşdırma olmadan qeyri mümkündür. 

   Müəssisənin qüvvədə olan plan və proqnozları qarşıya qoyulan məqsədə 

çatmaq üçün struktur bölmələrin qüvvəsini birləşdirməyə çalışmışıq. İstehsalın həqiqi 

gedişatının plan və proqnozun tələbinə müvafiq təmin edilməsində, başlıca 
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qiymətləndirici göstərici idarəetmənin bütün funksiyalarının (Uçot, nəzarət, təhlil, 

tənzimləmə və i.a). yerinə yetirilməsi hesab edilir. 

   Bazar münasibətləri şəraitində, müəssisənin fəaliyyəti onun daxili 

imkanlarından asılıdır. Buna görə resursların istifadə amilləri ilə yanaşı xarici amillər 

də nəzərə alınmalıdır.  Bu isə onun proqnozlaşdırılması və marketinq tədqiqatının 

aparılmasını, qərar qəbul edilən zaman investisiya ilə bağlı maliyyə riskinin müəyyən 

edilməsini tələb edir. 

  Təsərrüfatdaxili planlaşma və proqnozlaşdırmada satış və kommersiya 

proqnozu mühüm rol oynayır. Kommersiya proqnozu gələcəkdə müəyyən dövr 

ərzində buraxılan məhsula olan gözlənilən tələbin qiymətləndirilməsini ifadə edir. 

Proqnozlar satış bazarının istehsal gücünün, qiymətin, rəqabətin, maya dəyərinin 

təhlilinə əsasən işlənib hazırlanır və alınmış informasiyanın nəticəsinə görə idarəetmə 

qərarı qəbul edilir. 

   Yuxarıda göstərilənlər idarəetmə uçotunun müəssisələr səviyyəsində 

planlaşdırma və proqnozlaşdırma ilə qarşılıqlı əlaqəsinin olmasını və bir halın 

müəssisələrin məhsullarının istənilən çeşiddə və həcmdə istehsalını həyata keçirməyə 

imkan yaradan mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma və idarəetmənin inzibati, amirlik 

sistemində qeyri mümkünlüyünü təsdiq edir. 

   Kommersiya təhlili (Marketinq tədqiqi) istehlakçının tələbatının təmin 

edilməsi haqda informasiyaların alınmasına imkan yaradır. Texniki imkanlar, dəyər 

ifadəsilə çəkilmiş məsrəflər və əldə edilən mənfəətin səviyyəsi, istehlakçının tələbini 

ödəyən məhsulun keyfiyyəti və s. nəzərə alınmaqla sözü gedən informasiyanın əldə 

edilməsi məhsul çeşidinin planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması prosesində baş 

verir. 

  Bu proses yeni məmulatın yaradılması haqda fikrin meydana gəlməsindən 

başlamış onun istehsalına başlayan dövrə qədər, fasiləsiz baş verir.  

   İş prosesinin dəyişmə səviyyəsinə müvafiq olaraq istehsal proqramının 

tənzimlənməsi həyata keçirilir. 

   İstehsal proqramının tənzimlənməsi iki səbəblə əlaqədardır. Hər şeydən əvvəl 
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onlar proqram hazırlanan zaman nəzərə alınan həqiqi proqnozdan kənarlaşmalar və 

məhsul buraxılışının planlaşdırılan və proqnozlaşdırılanlardan kənarlaşmaları ilə 

əlaqədardır. 

  Təklif və məhsul buraxılışı uzun müddət bir istiqamətdə gedən hallarda 

mövcud olan ehtiyatlar da artıq ya da aşağı ola bilər. Bununla əlaqədar olaraq artıq 

olan və çatışmayan ehtiyatlar tələbata uyğun olaraq tənzimlənməlidir. 

  Mənfəət və rentabelliyə təsir göstərən məsrəf və digər amillər üzərində cari 

nəzarət uçot metodu vasitəsi ilə təmin edilir, alınmış nəticələrin təhlilinə əsasən isə 

istehsalın tənzimlənməsi üzrə idarəetmə qərarı qəbul edilir. 

  Beləliklə, uçot, planlaşdırma, proqnozlaşdırma, təhlil və tənzimləmə istehsalın 

idarəedilməsində qarşılıqlı surətdə bir, birləri ilə əlaqəli olurlar. 

   İdarəetmə uçotu sistemində məhsul keyfiyyətinin idarəolunması mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

   Məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması, istehlakçının tələbinə cavab verən 

məhsulların, yerinə yetirilən işlərin yaxud xidmətlərin keyfiyyət səviyyəsinin 

müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. 

  Bu vəzifənin həyata keçirilməsi üçün planlaşmanın, proqnozlaşdırmanın, 

uçotun, nəzarətin, tənzimlənmənin qarşılıqlı əlaqəsini təmin etmək lazımdır. Bu 

qarşılıqlı əlaqəyə, keyfiyyətin idarə olunma sisteminin yaradılması və ona vahid 

yanaşma ilə nail olmaq olar. 

  Bazar şəraitində keyfiyyətin idarə olunması daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu məhsulun keyfiyyəti, istehsala məsrəflər və əldə edilən mənfəət arasında sıx 

əlaqənin olması ilə əlaqədardır.  

 İdarəetmə uçotu dairəsində planlaşma, uçot, nəzarətin, tənzimləmə, təhlil, 

proqnozlaşdırma funksiyasının həyata keçirilməsi zamanı əsas inteqrasiya amili kimi 

onların bir birləri ilə kommunikasiyasının təşkili çıxış edir. 

    Kommunikasiya latıncadan tərcümədə münasibət, əlaqə mənasında işlədilir. 

İdarəetmə uçotunda kommunikasiya, yüksək məqsədlərə nail olmaq üçün 

mütəxəssislər arasında baş verən əlaqə, informasiya, fikir və ideya mübadiləsi 
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prosesini ifadə edir. 

   Kommunikasiya öz sadə formasında informasiyanın bir şəxsdən digərinə 

ötürülməsini ifadə edir. Bu zaman verilən informasiya onu alanın başa düşdüyü 

səviyyədə olmalıdır. 

  Beləliklə, kommunikasiya sistemi başlıca məqsədə, az məsrəflərlə yüksək 

rentabellik əldə etmək üçün bütün elementlərini vahid məqsədə yönəltməyi 

birləşdirir. 

  İdarəetmənin uçotu sistemində kommunikasiyanın effektliyinin yüksəldilməsi 

əks əlaqənin mövcudluğu şəraitində təmin olunur. Bu özünü şaquli v? vertikal 

sxemdəki səviyyədə büruzə verir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                        İdarəetmə obyekti  
 
 
Planlaşdırma                                                            Operativ, mühasibat,  
                                             Tənzimləmə                  statistika uçotu 
 
 
 
Proqnozlaşdırma                                                            Nəzarət 
 
 
                                                  Təhlil 
 
Sxem 1. İdarəetmə uçotu sistemində idarəetmə funksiyasının qarşılıqlı əlaqəsi. 
 
   Kommunikasiyanın effektliyinin yüksəldilməsi iki əsas istiqamətdə yerinə 

yetirilir. 
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1) Verilən informasiyanın məzmun və formasının yaxşılaşdırılması; 

2) İnformasiyanın verilməsində düzgün vasitə və üsulların seçilməsi. 

İnformasiyanın yaxud ən çox həm ilk həm də icmallaşdırılmış məlumatların 

qüvvədə olan təcrübəsi icmallaşdırılmış və hesabat formasında təqdim edilir. Bu 

informasiyalar başlıca olaraq müəssisənin və onun struktur bölmələrinin 

idarəolunmasına deyil, xarici istehlakçılar üçün nəzərdə tutulur. 

  Real həqiqəti müşahidə və əks etdirmək prosesi müşahidə edilən obyektlər 

haqda çoxsaylı məlumatlar verməyə imkan yaradır. 

İdarəetmə uçotunun əsas vəzifəsi bu məlumatlardan idarəetmə informasiyası 

üçün zəruri olanları götürüb istifadə etməkdən ibarətdir. Bunun üçün informasiyanın 

idarə olunmasında maraq doğuran məlumatlar götürülüb təhlil edilməlidir. 

   Məlumatların sistemləşdirilməsi və ümumiləşdirilməsi gələcəkdə iqtisadi təhlil 

aparmaq üçün informasiya mənbəyi hesab edilən uçot sistemində həyata keçirilir. 

   İqtisadi təhlilin aparılması zamanı uçot göstəricilərinin mahiyyəti, onların ayrı 

ayrı amillərinin təsir səviyyəsi müəyyən edilir və idarəetmə üçün məqsədyönlü zəruri 

informasiyalar formalaşdırılır. 

İqtisadi təhlil prosesində plan və uçotda olmayan yeni göstəricilər (İndekslər, 

əmsallar, orta veriçinalar, korrelyasiya göstəriciləri və digərləri) meydana çıxır. 

  Beləliklə, iqtisadi təhlil idarəetmə qərarı seçmək üçün zəruri olan müxtəlif 

informasiyalar yaradır və təsərrüfatda istifadə olunmasına istiqamətlər verir. 

  İdarəetmə uçotu sistemində formalaşan iqtisadi informasiyalar idarəetmə 

qərarının işlənməsi və mövcud vəziyyəti qiymətləndirmək üçün idarəedən sistem 

tərəfindən istifadə olunur.  
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II FƏSİL. MÜHASİBAT UÇOTUNUN QURULMASININ METODİKİ 
ƏSASLARI 

 
        2.1.  İstehsal məsrəflərinin uçotu və təsnifləşdirilməsinin prinsipləri. 
 
          Mühasibat uçotunun metodoloji cяhяtdяn яsaslandırılmış tяşkili istehsal 

mяsrяflяrinin düzgün tяsnifatынdan xeyli dяrяcяdя asılıdır. Bu asılıлыq mяsrяflяrin 

nяinki daha yaxşı planlaşdırılmasынı vя uçotunu aparmağa, hяm dя tяhlil işinin 

hяrtяrяfli aparılmasынa, ayrı-ayrı mяsrяf növlяri arasынdakı nisbяti müяyyяn 

etmяyя, onlarын maya dяyяrinя vя istehsalın rentabelliyinя göstяrdiyi tяsir 

sяviyyяsini hesablamağa şяrait yaratması ilя яlaqяdardır. 

     Mяsrяflяrin tяsniflяşdirilmяsi zяruriliyi, onların tяrkibinя, iqtisadi 

mяzmununa, mяhsulun texnoloji cяhяtdяn hazırlanması prosesindя roluna, 

istehsal hяcmi ilя яlaqяsinя, mяhsulun maya dяyяrinя daxil edilmя üsuluna vя s. 

görя müxtяlif нювя малик olması ilя яlaqяdardır. 

      Hяm ölkя, hяm dя xarici ölkя iqtisadi яdяbiyyatlarında mяsrяflяrin tяsnifat 

qruplaşması vя tяtbiq edilяsi terminlяr haqda vahid bir fikir yoxdur. 

      Qeyd edяk ki, hal - hazırda mяsrяflяri ancaq bir neçя nişanяlяrя bölmяklя 

möhkяmlяndirilmiş qruplaşmasынa vя яksinя daha açıqlanmış vя tam tяsnifatının 

apaрыlmasынa çox fikir verilir vя onun tяtbiq edilmяsini mяqsяdяuyğun hesab 

edirlяr. 

       Bu zaman mяsrяflяrin başvermя sahяlяrinя, йерляриня, istehsal hяcmi ilя 

яlaqяsinя, яmяlя gяlmя vaxtına, mяhsulun hazırlanmasındakı iqtisadi roluna, 

mяsuliyyяt mяrkяzlяrinя, nяzarяt edilmя sяviyyяsinя görя qruplaşmasına lazımi 

diqqяt yetirilmir. 

      Bazar münasibяtlяrinin genişlяndiyi bir şяraitdя bu qruplaşmanын 

müяssisяnin fяaliyyяtindя vя uçot göstяricilяrinin doğruluq sяviyyяsinin 

yüksяldilmяsindя, hяmçinin iqtisadi tяhlilin apaрыlmasынын tяmin edilmяsindя 

böyük tяcrübяvi яhяmiyyяti vardır. 

       ABŞ sяnaye firmalarынda istehsal xяrclяrinin tяsnifatı, informasiyaya olan 

tяlяbatdan asılıdır. Burada, hяtta çox hallarda bir fırmanın daxiлindя 
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idarяеtmяyя olan tяlяbatdan asılı olaraq mяhsulun maya dяyяrinin hesablanması 

üçün mяsrяflяrin müxtяlif qruplaşmalarынdan istifadя edilir. 

      Mяsrяflяrin qruplaşması, maya dяyяrinin hяrяkяtini, mяsrяflяrin uçotu vя 

kalkulyasiyasынын aparılmasını, maya dяyяri vя mяnfяяt arasındakı qarşılıqлы 

ялaqяnin müяyyяn еdilmяsini, istehsal hяжminin kritik nöqtяsinin hesablanmasını, 

xяrclяrin operativ planlaşdıрыlması vя onların üzяrindя nяzarяtin aparılmasıны vя 

s. öyrяnmяk mяqsяdi ilя apaрыlır. 

      İstehsala mяsrяflяrin tяsnifatı onların qruplaşmasının ümumi metodoloji 

яsaslarına toxunmadan müяssisяnin ayrı-ayrı sahяlяrinin idarя edilmяsinя olan 

tяlяbatın spesifиk xüsusiyyяtlяrini müяyyяn sяviyyяdя яks etdirmяlidir. 

       Mяsrяflяrin hяm ölkя, hяm dя xarici tяcrübяdя tяtbiq olunan 

qruplaşmasынын nяzяri vя tяcrübяvi cяhяtdяn mяqsяdяuyğunluğuнu bir qяdяr 

geniş яhatя edяk. 

      Ölkя tяcrübяsindя istehsala mяsrяflяrin яsas qruplaşması onların eyniadlı 

iqtisadi elеmentlяr vя kalkulyasiya maddяlяri üzrя qruplaşmaya bölünmяsindяn 

ibarяtdir. 

       Eleмentlяr üzrя qruplaşmanын яsasынı onlarын tяyinatынdan vя başvermя 

yerlяrindяn asılı olmayaraq iqtisadi cяhяtdяn eyniadlı xяrclяr tяşkil edir. İqtisadi 

elementlяrя bölünmяklя apaрыlan qruplaşma maya dayяri üzrя planın tяrtib 

olunması, bütün мяhsul istehsalынa sяrf olunan plan vя hяqiqi xяrclяrin müqayisя 

oлунмası üçün zяruridir. Mяsrяflяrin bu cür qruplaşması hяm idarяetmя, hяm dя 

ümumi mühasibatlıqda istifadя olunur. 

     Ayrı-ayры mяsrяf elementlяrinin müxtяlif sahяlяrdя nisbяti fяrqli 

olduğundan istehsalın iqtisadi cяhяtdяn xarakterizя olunmasынda mяsrяflяrin 

elementlяr üzrя qruplaşdıрыlması böyük яhяmiyyяt kяsb edir. 

       Müяssisяlяrdя ayrı-ayrı mяsrяflяrin sяviyyяsi, istehsaлын tяşkiли sяviyyяsi, 

müяssisяnin yeni tеxnika ilя tяchiz edilmяsi, яmяk mяhsuldarlığınын sяviyyяsi, 

istehsalын tяmяrküzlяşmяsi, birlяşmяsi vя ixtisaslaşması ilя müяyyяn olunur. 

      Maya dяyяrinin dinamik quruluşunun öyrяnilmяsi bir neçя il яrzindя mяs-
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rяflяrin quruluşunun öyrяnilmяsindя baş verяn dяyişikliyi müяyyяn etmяyя şяrait 

yaradır.            

 Mяsrяflяrin tяsnifatının apaрыlması probleminin hяllinя müxtяlif baxışlar 

ölkя müяssisяlяrindя vя xarici firmalarda qüvvяdя olan qruplaşmalaрыn 

müqayisяsindя daha çox nяzяrя çarpır. 

        Müqayisяli tяhlilя яsasяn мяsrяf еlеmяntlяrынin bizim tяrяfımizdяn tяklif 

olunan yeni nomeнklaturasынын işlяnib hazırlanmasına imkan yaranmışdır. 

       Mяhsulun planlaşdırılmasıны, uçotunu, kalkulyasiyasıны vя maya dяyяrinin 

тяhlilini aparmaq üçün mяsrяflяr, kalkulyasiya maddяlяri üzrя qruplaşdırıлыr.                      

      Mяsrяflяrin düzgüн qruplaşması hяr şeydяn яvvяl maya dяyяrinin obyektiv 

vя dяqiq müяyyяn edilmяsindяn, planlaşmanын, uçotun vя istehsal mяsrяflяrinin, 

mяnfяяtin tяhlilinin keyfıyyяtli apaрыlmasынdan asıлыdır. 

      Sözügеdяn qruplaşma, qiymяtin müяssisя tяrяfindяn tяyin olunmasınын, 

tяsяrrüfat hesabынın hяyata keçirilmяsinin яsası hesab edilir vя hяm maya 

dяyяrinin quruluşunu xarakterizя еtmяk, hяm dя daha mühüm olan mяsrяflяrin 

aşağı salınması üçün istehsaldaxili ehtiyatların müяyyяn olunmasынda istifadя 

олунур. 

       Xarici müяssisяlяrdя mяsrяflяr maddяlяr üzrя qrупlaşdıрыlmır. Lakin 

mяsrяflяr elementlяr üzrя qruplaşdırılarkяn istehsal mяsrяflяri analitik uçotda 

xeyli dяqiqlяşdirilir. 

      Kalkulyasiya maddяlяrinin kompleks xırdalanması 1996-cı ildя "Mяhsulun 

(işin, xidmяtin) maya dяyяrinя daxil edilяn xяrclяrin tяrkibi haqqынda яsasnamя" 

vя Nazirlяr Kabineтиnin "Mяhsulun (işin, xidmяtin) maya dяyяrinя daxil edilяn 

bяzi xяrclяrin tяnzimlяnmяsi haqqında" 1997-ci ildя qяbul edilmiş qяrarı ilя 

apaрыlmış vя 1 yanvar 2001-ci ildяn qüvvяyя minmiş "Vergi Mяcяllяsi" ilя 

dяqiqlяşdirilmişdir. Bu normativ sяnяdlяrdя, яvvяllяr nяzяrdя tutulmuş 9 maddя 

яvяzinя 13 maddяdя verilmiş vя bununla uçotun analitikliyinin yüksяldilмяsinя 

geniş şяrait yaradılmışdır. Bununla birlikdя sahяlяrin xüsusiyyяtlяrindяn asıлы 

olaraq kalkulyasiya maddяlяrinin tяrkibinя яlavя maddяlяrin dя daxil edilmяsinя 
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icazя verilmişdir. Xüsusilя sяnayedя alınmış yarımfabrikatlar, dяstlяşdirici 

mяmulatlar vя birlяşmiş müяssisяlяrin xidmяtlяri, texnoloji mяqsяd üçün enerji, 

nяqliyyat, tяdarük xяrclяri vя i.a. bunlara aid etmяk olar. 

        Koмplеks maddяlяrin xırdalanması vя onların yuxarıda adı çяkilяn mяsrяf 

növlяri üzrя müstяqil kalkulyasiya maddяsinя bölünmяsi maya dяyяrinin vя onun 

ayры - ayры elementinin formalaşmasında uçotun nяzarяt funksiyasını artırır, 

istehsal mяsrяflяrinin tяhlili zamanı mühüm vasitя olan hеsabat kalkulyasiyasınын 

analitikliyini yüksяldir. Lakin mяsrяflяri ayrı-ayrı maddяlяrя bölяn zaman 

apaрыlan bölgü, onun iqtisadi mяzmununu vя mяqsяdli tяyinatынı deyil, birinci 

halda яsas meyar kimi xüsusi çяkisini, ikinci halda isя kompleks xяrclяrin 

bölüşdürmя prinsipini tяyin etmяyя çяtinlik yaradır. 

       İstehsal prosesindяki iqtisadi яhяmiyyяtinя görя mяsrяflяr яsas vя яlavя 

xяrclяrя bölünür. 

        Яsas xяrclяr, istehsal prosesini tяsяввür etmяk mümkün olmayan vя 

konkret mяhsulun tяrkibinя daxil edilяn istehsalын texnolоji prosesi ilя bilavasitя 

яlaqяdar xяrclяrdяn ibarяtdir. 

      Яlavя xяrclяr istehsalata xidmяt vя idarяetmя xяrclяrini özündя birlяşdirir. 

    Mяsrяflяrin, sюzцgedяn qruplaшmasы idarяetmя uçotunun яsas hяlledici 

konsepsiyasы hesab edilir. Яsas mяsrяflяr вя idarяetmя vя xidmяt цzrя (яlavя) 

xяrclяr xarici tяcrцbяdя baшqa istiqamяtdя: yяni onlar яsas mяsrяflяri mяhsula 

чяkilяn mяsrяflяr, яlavя xяrclяri isя dюvrи xяrclяr adlandырыrlar. 

       İstehsal olunmuş mяhsulların maya dяyяri mяhsula çяkilяn mяsrяflяrin 

mяblяği ilя müяyyяn olunur, dövri xяrclяr isя tяsяrrüfat fяaliyyяtinin aid olduğu 

dövrün nяticяsinя aid edilir. 

        Bir qayda olaraq istehsala mяsrяflяr konkret mяhsul istehsalı иля анжаг 

onlaрыn hamısı ilя eyni olmayan hяcmдя баьлыdır. Иstehsalın hяcmindяn asılıлыq 

xarakterinя görя mяsrяflяr, yarıdяyişяn vя daimi xяrclяrя bölünür. Xarici 

яdяbiyyatlarda sözügedяn qruplaşma istehsal mяsrяflяrinin hяrяkяtini xarakterizя 

edir. 
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       Bu cür tяsnifatın яsas mahiyyяti мцхтялиф növ mяsrяflяrin istehsalın 

hяcminin dяyişmяsinя müxtяlif başqa istiqamяtdя tяsir göstяrmяsindяn ibarяtdir. 

Bеlя asılıлыq uyğunлуг тяшкил етмир vя buna görя dя onlar dяyişяn, yaxud daimi 

xяrclяr deyil, yarıdяyişяn vя şяrti daimi xяrclяr kimi çıxış edirlяr. 

       Mяsrяflяrin mяlum şяrtlя şяrtidaimi vя yarıdяyişяn xяrclяrя bölцнмяси иля 

aparılan qruplaşması maya dяyяrinin aşağı salынması üzrя tapşırığын tяyin    

edilmяsi, yeni texnika vя texnologiyanın tяtbiqi, elяcя dя istehsal mяsrяflяrinin 

planlaşdırılması  vя tяhlili üçün effektliyin müяyyяn edilmяsi zamaны böyük 

яhяmiyyяtя malikdir. 

       İstehsal ehtiyatlarından effektli istifadяni va onların sяmяrяli sяrf olunması 

üzяrindя nяzarяti tяmin etmяk, elяcя dя bölmя strukturlarынın яldя etdiyi 

nailiyyяtlяri qiymяtlяndirmяk, mяsrяflяrin başvermя yerlяri vя mяsuliyyяt 

mяrkяzlяri üzrя qrуplaşdıрыlmasıны tяlяb edir. 

         Göstяrilяn nişanяlяr üzrя mяsrяflяrin düzgün qruplaşdıрыlması vя uçotun 

tяşkil edilmяsi üçün hяr şeydяn яvvяl müяssisяnin tяsяrrüfat fяaliyyяtindя onlaрыn 

mahiyyяtini, tяyinatıны vя яhяmiyyяtini müяyyяn еtmяk lazımdır. 

       Lakin qeyd edяk ki, hal-hazıra kimi hяm ölkя, hяm dя xarici tяcrübяdя bu 

mяsяlя üzrя vahid fikir birliyi olmamış vя buna görя dя onlaрыn tяcrübяyя 

tяtbiqindя gerilik яmяlя gяlmişdir. Halbuki bazar münasibяtlяri vя istehsaldaxili 

kommersiya hesabı şяraitindя göstяrilяn mяsяlя üzrя qruplaşmanın inkişafı 

idarяetmя uçotunun tяkmillяşdirilmяsinin яn başlıca istiqamяtlяrindяn biri hesab 

edilir. 

         P.S.Bezrukix mяsrяflяrin başvermя yerlяrini, uçot vя kalkulyasiya 

obyektlяrini xüsusi olaraq nяzяrdяn keçirir. Bu zaman mяsrяflяrin başvermя 

yerlяri dedikdя sex vя digяr struktur bölmяlяri, uçot obyekti dedikdя isя dövrlяr, 

mяrhяlяlяr, hissяlяr vя i.a. başa düşülür.  

        V.B.İvaşkeviç mяsrяflяrin başvеrmя yerlerinя xяrc yerlяri kimi baxır vя 

onlara istehsal, sex vя şöbяlяri, mяsrяf mяrkяzlяrinя isя avadanlıq, maşın vя iş 

yerlяri qruplarıны aid edir. Belяliklя, burada mяsrяflяrin yer vя mяrkяzlяri 



 33

 
 
 

anlayışına hяdd qoyulur vя onlar dяqiq açiqlaныr. Bu zaman xяrc yerlяrinя 

onlarын ilk başvermя mяrkяzlяrinin mяcmuu kimi baxıлыr. 

         S.A.Stukov mяsuliyyяt mяrkяzlяrinя istehsalı, onlarын daxilindя isя müvafiq 

rяislяr, ustalar, briqadirlяr vя i.a. tяrяfındяn rяhbяrlik edilяn sexlяri, briqadaları, 

sahяlяri aid edir vя o elmi dövriyyяyя yeni terminin мяsrяf mяrkяzlяrinin, 

mяsrяflяrin başvermя yerlяrinin dя daxil olmasıны яsaslandırmaq istяyir.  

       Belялiklя, iqtisadçılar arasında birinin mяsrяf mяrkяzlяrinin vя onların 

başvermя yerlяrinin eyni anlayış, lakin terminologiya müxtяlifliyinin olmasıны, 

digяrinin cüzi fяrqlяrля onlarын ayрыlmasынын mяqsяdяuyğun olmamasını hesab 

etmяsi, üçüncünün isя onlaры ayırmağı vя xüsusi olaraq nяzяrdяn keçirmяyi iddia 

etmяsi fıkirlяri мövcuddur. 

       Bizim fıkrimizcя, яgяr söhbяt bu vя ya digяr halda mяsrяflяrin mяqsяdя-

uyğunluğu, йяни qяnaяtлi istifadя edilmяsi vя яvяzinin qaytaрыlması sяviyyяsi 

üzяrindя nяzarяtdяn gedirsя, mяsuliyyяt mяrkяzlяri anlayışı bölgü anlayışынa 

nisbяtяn daha genişdir. 

         "Mяsrяf yeri" termинinin özü Macarıstanda, Polşada tяtbiq edilir. 

Rumынiyada mяsrяf mяrkяzi ilя birlikdя mяsuliyyяt mяrkяzi, köhnя ADR dя isя 

mяsuliyyяt sahяsi ayрыca nяzяrdя tutulur. Bu anlayışlar prinsip etibarı ilя eyni 

mяzmuna malikdir. 

        Müяyyяn xяrc növünün formalaşması ilя яlaqяdar olan mяsrяf yerlяrindяn 

fяrqli olaraq mяsrяf mяrkяzlяri onlarын foрмalaşmasынda mяsuliyyяt sahяsini 

özündя яks еtdirir. 

        Mяsrяflяrin başvermя yeri, mяsrяf mяrkяzlяri иля вя бунлара münasibяtinя 

görя онларын bir hissяsi ilя üst-üstя düşя bilяr. Mяsяlяn, mяsrяflяrin ayrıca uçotu 

tяşkil olunan briqadada, bir neçя iş yeri яhatя edilяn zaman bu cür hallar baş verя 

bilяr. 

       Başverмя yerlяri üzrя яmяlя gяlяn mяsrяflяr müxtяlif tяsnifat nişanяlяri üzrя 

aşağıdakı kimi: 

- onlarын aparılma ardıcıllığından asılı olaraq - ilk, araлыq, son mяsrяflяr üzrя; 
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- istehsal prosesinя münasibяtinя görя-istehsal vя xidmяtedici mяsrяflяr üzrя; 

- fяaliyyяt sahяlяrinя aidiyyatынa görя-istehsal vя kommersiya faaliyyяti üzrя; 

- xяrclяrin mяqsяdli tяyinatına görя-mяhsulун mяnimsяnilmяsinя, keyfiyyяtinin 

yaxşılaşdırılмasına, reklam edilmяsinя çяkilяn mяsrяflяr vя i.a. üzrя qruplaşdıрыla 

bilяr. 

         Göstяrilяn nişanяlяr üzrя mяsrяflяrin qruplaşdıрыlması vя onlaрыn uçotunun 

tяşkil edilmяsi иdarяetmя uçotu sistemindя kяnarlaşmalar üzrя mяsrяflяrin idarя 

edilmяsinя şяrait yaradır. 

       Bu zaman qeyd etmяk lazımdır ki, material dяyяrlilяrinin vя яmяk 

ehtiyatlarınm mühafızяsinя vя istifadяsinя görя bilavasitя heç bir mяsuliyyяt 

daşımayan müяssisя vя bölmя strukturlarынın rяhbяrlяrinя belя bir mяsuliyyяtin 

ümumilikdя hяvalя edilmяsi, mяsrяflяrin müяyyяn мяsuliyyяt mяrkяzlяri ilя 

konkret başvermя yerlяri arasынda qarşılıqlı яlaqяsinin olmamasını sübut edir. 

Bütün bunlar son nяticяdя mяsuliyyяtsizliyя gяtirib çıxarmaqla ayrı - ayры bölmя 

vя müяssisяnin idarяetmя xidmяtinin iş nяticяsini qiymяtlяndirmяyя vя hяr bir 

işçinin яldя edilяn son nяticяyя qoyduğu payı müяyyяn etmяyя şяrait yaratmır. 

Buna görя istehsal ehtiyatlaрыnын istifadяsini norma vя başvermя sяbяblяrindяn 

asılı olaraq norмadan kяnarlaşmalar vя tяqsirkarlar üzrя, tяsяrrüfatçıлыq 

nяticяlяrini isя mяsuliyyяt mяrkяzlяri üzrя qruplaşdırmaq vя uçotunu tяşkil etmяk 

lazımdır. Bu cür uçot tabeçilik prinsipi, sex - sahя-briqada - iş yeri üzrя 

qurulmalıdır. 

          İstehsala xidмяt vя idarяetmя xяrclяrinя uyğун olaraq smeta işlяyib 

hazırlamaq vя mяsrяflяri simasızlaşdırılmış kimi uçota almaq, funksionaл 

bölmяlяr üzrя isя hяmin mяsrяflяrin müяyyяn hissяsi üçün konkret mяsuliyyяt 

mяrkяzlяri müяyyяn etmяk lazımdır. Mяsяlяn, bu mяsuliyyяt mяrkяzlяriня - 

müяssisя tяrяfынdяn tяdarük vя tяchiz edilяn xammal vя material ehtiyatlaрыna 

görя çяkilmiş xяrclяr üçün maddi - tcxniki tяchizat şöbяsiня, qablaşdırma, 

nяqliyyat, reklam vя i.a. çяkилmiş xяrclяr üçün - tяdarük şöbяsiня; kadr hazırlığı 

vя işçi qüvvяsinin kütlяvi toplanması ilя яlaqяdar çяkilяn xяrclяr üçцn isя kadrlar 



 35

 
 
 

şöbяsiня щяваля етмяк olaр. 

       Mяsrяflяrin bu cür qruplaşdıрыlması, başvermя yerlяri vя mяsuliyyяt 

mяrkяzlяr üzrя uçotun tяşkil edilmяsinя, onların noмalaşdınlmasынa daha яsaslı 

yanaşılmanı tяmin etmяklя, formalaşmaları üzяrindя daha tяsirli nяzarяtin hяyata 

keçirilmяsinя, son nяticяdя isя tяsяrrüfatçılığın bütün sяviyyяlяrindя tяsяrrüfat 

hesabının möhkяmlяnmяsinя geniş şяrait yaradar. 

        Yapon mütяxяssislяrinin fikrincя mяsuliyyяt mяrkяzlяrinin yaradılması, 

effekтsiz sahяlяrin tez müяyyяn edilmяsinя, aşağı effektliliyin sяbяblяrinin aşkar 

оlunmasынa vя vяziyyяti tяnzimlяmяk üçün яsaslı tяdbirlяr görülmяsinя şяrait 

yaradır.  

        İstehsal proseslяri vя ehtiyatları üzяrindя nяzarяt mяrkяzlяrinin 

genişляndiriimяsi, normativ mяsrяflяrin hesablama sistemiнin tяtbiq edilib-

edilmяmяsindяn asılı oлmayaraq, lazımi sяviyyяdя tяqdim oluнуr.   

 Aparıcı bazar iqtisadiyyatlı ölkяlяrin tяcrübяsi göstяrir ki, mяsrяflяrin 

foımalaşmasına, onlarын mяsuliyyяt mяrkяzlяri üzrя uçotunun, nяzarяtin vя 

tяhlilin aparılmasынa aşağı idarяetmя sяviyyяli nümayяndяlяrdяn (briqadirlяrdяn, 

ustalardan, sex rяislяrindяn vя i.a.) ibarяt tяyin olunmuş mяsul şяxslяrin nяzarяti 

altında avadanлыq, iş, mяhsul növlяrini, hяmçinin texnoloji proseslяri 

detallaşdırmaqla nail olmaq olar. Bu zaman mяsuliyyяt mяrkяzi rяhbяrlяrinin 

nяzarяt yеtirяcяyi normal iş şяraitindяn kяnarlaşmanын sяviyyяsini, 

fяrqlяndirilmiş şяkildя tяyin etmяk mяqsяdяuyğundur. 

       Qeyd edilяnlяri яyani olaraq Нефт-машынгайырма сянайеси müяssisяlяrinin 

timsalında nяzяrdяn keçirяk. Bu müяssisяlяri зярури материалларла tяmin etmяk 

üçün zяruri maddi bazası (qяbul mяntяqяsi vя anbarı, laboratoriya işçi qüvvяsi vя 

inzibati idarя heyяti) olan xüsusi tяdarük xidmяti nяzяrdя tutulur. 

         Tяdarük edilmiş материалларын maya dяyяri haqda informasiyalaрыn 

analitikliyini tяmin etmяk mяqsяdilя Нефт-машынгайырмасы müяssisяlяrinin 

kalkulyasiyasında xammal, material vя onların tяdarükü xяrclяrini ayrıca nяzяrdя 

tutmaq mяqsяdяuyğundur. Bu zaman istifadя olunmuş xammalын hяqiqi maya 
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dяyяrini aşağıdakı analitik qruplaşma üzrя uçota almaq lazımdır: 

1. Xammalın alış dяyяri; 

2. Tяdarük anbar xяrclяri; 

3.  Satıla bilяn tullantılar; 

4. Tullantı çıxılmaqla xammaлыn dяyяri; 

5. Яsas vя kömяkçi materiallar. 

        Tяklif edilяn nomenklaturaya müvafıq olaraq "Xammalın alış dяyяri" 

maddяsindя keyfıyyяt (xammalын qeyri-standartlığı, qeyri-növlülüyü) üçün 

nяzяrdя tutulan güzяşt çıxılmaqla, xammal онлары tяhvil verяnlяrdяn alынmasına 

dair rяsmilяşdirilmiş müqavilядя алыш  qiymяtilя göstяrilmяlidir. Alış dяyяrinя 

материалларын tяdarük mяntяqяlяrinя daşınmasına qяdяr çяkilяn nяqliyyat xяrclяri 

dя daxil edilir. 

        "Tяdarük - anbar xяrclяri" maddяsi яmяliyyat vя ümumtяdarük 

xяrclяrindяn ibarяtdir. Яmяliyyat xяrclяrinя bilavasitя miqdarı tяdarükün 

hяcmindяn (материалларын daşınması xяrclяrindяn, tяdarük aparatынын яmяk 

haqqından vя s.) asılı olan ayrı-ayры хаммал вя материалларын tяdarükü ilя 

яlaqяdar olan xяrclяr daxildir. Ümumtяdarük xяrclяri inzibati idarя aparatı üçün 

çяkilmiş xяrclяrdяn, ezaмiyyя vя mühafızя xяrclяrindяn, kontorun, tяdarük 

mяntяqяsinin, bazanın saxlanması xяrclяrindяn vя sair xяrclяrdяn (dяftяrxana, 

poçt-telеqraf vя s.) forмalaşır. 

        Бу заман хammalın dяyяrindяn qaytarылan tullantылаrın (zay хаммал вя 

материалларын) dяyяri çıxılır. 

        Yuxarıda qeyd edilяnlяr nяzяrя aлыnmaqla Нефт-машынгайырма сянайеси 

müяssisяlяrinin mяhsullarının tam maya dяyяri xammal vя materiallaрыn tяdarükü 

üzrя xяrclяr, bir maddяdя ümumilяşdirilmяklя birlяşdirilmiş xяrc qruplarını 

özündя яks etdirir. Bununla яlaqяdar olaraq emal üzrя xяrclяri aşağıdakı 

nomenklaturada uçota almaq tяklif edilir: 

I. Müstяqim xяrclяr. 

1. Xammal vя materiallar. 
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2.  İstehsalat işçiляrinin яsas яmяk haqqı. 

------ Müstяqim xяrclяr üzrя müxtяsяr maya dяyяrinin yekunu. 

II. Yarıdяyişяn texnoloji mяsrяflяr. 

3.  Texnoloji mяqsяd üçün yanacaq vя enerji. 

4. İstehsala hazırlıq vя onlarын mяnimsяnilmяsi xяrclяri. 

5.  Qablaşdırma xяrclяri. 

III.  Ümumistehsalat xяrclяri. 

6. Yarıdяyişяn xяrclяr. 

7.  Daimi istehsal xяrclяri. 

------ Sеx maya dяyяrinin yekunu. 

IV. Ümumtяsяrrüfat xяrclяri. 

8. Yarıdяyişяn xяrclяr. 

9. Daimi ümumtяsяrrüfat xяrclяri.  

----------------Kommersiya maya dяyяrinin cяmi. 

         "Яsas яmяk haqqı" maddяsindя bilavasitя ayrı - ayrı mяhsul növünün 

istehsaлы ilя mяşğul olan istehsalat işçilяrinin яmяyinin ödяnilmяsi üzrя xяrclяr 

uçota alınır. 

          İki ilk maddяlяrin yekunu marjинal mяsrяflяri özündя яks etdirir. 

         Yaрыdяyişяn xяrclяrя müxtяlif mexanizmlяrin, aqreqatlarын işlяmяsi, istifadя 

olunan yanacaq, buxar, elektrik enerjisi, su, vя s. mяsrяflяri özündя birlяşdirяn 

"Texnoloji mяqsяd üçün yanacaq vя elektrik enerjisi" maddяsindя uçota alınan 

xяrclяr aid edilir. "Qablaşdırma üzrя xяrжlяr" maddяsindя mяhsulların yeşik vя 

digяr qablaşdırma inventarlarına qablaşdırılması ilя mяşğul olan işçilяrin яmяk 

haqqı, fabrikat sexinin istehsal vя idarяetmя xяrclяri, yeşiklяrin (qaytarılmayan 

taralardan başqa), qablaşdırma materiallarынын arasынa qoyulan vя bükmя üçün 

istifadя olunan kağızlar, kartonlar, dяstlяrin arasına qoyulan nazik metal 

lövhяciklяr, yaxud fanлrlяr, mismarlar vя s. maya dяyяri, mяhsulların 

qablaşdırılması ilя mяşğul olan işçilяrin яmяk haqqı uçota alınır. "İstehsaлыn 

hazırlanмası vя mяnimsяnilmяsi xяrclяri" maddяsindя yeni istehsal vя 
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aqreqatların, mяhsul növü vя texnoloji proseslяrin mяnimsяnilmяsi vя istehsalı 

xяrclяri яks etdirilir. 

       Daimi xяrclяr iki istiqamяtdя: sex, sahя vя briqadaya bölünmяklя daxili 

analitik qruplaşmaya malik sex "Ümumistehsalat xяrclяri" maddяsi sяviyyяsindя 

vя xidmяtedici şöbя vя onların daxilindя mяsrяf maddяlяri dairяsindя 

detallaşdırılan müяssisя "Ümumtяsяrrüfat xяrclяri" maddяsi sяviyyяsindя 

qruplaşdıрылыr. 

        Dünya tяcrübяsindя tam olmayan, ancaq qismяn istehsal xяrclяrini özündя 

яks etdirяn "Mяhdudlaşdırılmış maya dяyяri" kateqoriyası vя göstяricisi geniş 

vüsяt almışdır. Lakin bu zaman istehsal xяrclяrinin qruplaşmasında istehsalın 

mяhdudlaşdırılmış maya dяyяrinin quruluşunu formalaşdıran hяcmindяn asılı 

olan dяyişяn mяsrяflяrя vя istehsalın hяcminin dяyişmяsindяn asılılığı olmayan 

bilavasitя maliyyя nяticяsinя silinяn daimi mяsrяflяrя bölmяk prinsipi яsas kimi 

qяbul edilir. 

        Bu zaman bir qayda olaraq dяyişяn xяrclяr яn çox müstяqim xяrclяrlя, 

daimi xяrclяr isя яlavя xяrclяrlя üst-üstя düşür. Buna müvafıq olaraq kalkulyasiya 

maddяlяri aşağıdakı kimi qurulur: 

1.  Müstяqim material mяsrяflяri. 

2. Müstяqim яmяk haqqı. 

3.  Яlavя xяrclяr (şяrti-daimi vя daimi xяrclяri dя daxil etmяklя) 

          Maya dяyяrinin ancaq dяyişяn xяrclяrlя mяhdudlaşdırılması onun 

normalaşdırılmasını, uçotunu vя tяhlилini sadяlяşdirir, kalkulyasiya maddяlяrinin 

sayını xeyli ixtisara salır. Bununla birlikdя smeta tяrtib edilяn (tяqribi nяzarяt 

aparılan) zaman şяrti-daimi xяrclяr, maddяlяr üzrя sмetadan kяnarlaşmalar 

nяzяrя alınmaqla isя başvermя yerlяri vя mяsuliyyяt mяrkяzlяri üzяrindя nяzarяt 

(cari nяzarяt) güclяndirilir. 

         Яlavя xяrclяrin bütün üsullarla kalkulyasiyaya daxil edilmяsinin dяqiq 

nяticя vermяmяsi nяzяrя alınsa, maya dяyяri hяmişя tяqribi ola биляр. 

         Yuxarıda göstяrilяn üç maddя üzrя ümumilяşdirilяn mяsrяf mяblяьlяri 
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satışdan olan gяlirlя üzlяşdirilir vя illik hesabatдa эюстярилир. 

         Xarici ölkяlяrdя mяsrяflяr qruplaşdırılan zaman яsas diqqяt онлара даир 

informasiyaларın istehlakçıларa йюнялдилмясиня верилир. Buna görя maddяlяr üzrя 

informasiyalaрыn yığcam sяviyyяdя olmasından, maya dяyяrinin mяzmununu 

detallaşdırmağa vя daha geniş açıqlanmasına şяrait yaratmayan mяsrяflяrin 

quruluşundan asılı olaraq göstяrilяn qruplaşmaya dair яsaslı mühakimя yeritmяk 

qeyri-mümkündür. 

       Daxili tяlяbatı ödяmяk mяqsяdilя xarici firmalaрыn idarяetmя mühasibatлыğы, 

nяzarяt vя tяhlilin apaрыlması üçün istehsala çяkilmiş mяsrяflяr, onların başvermя 

yerlяri, mяsuliyyяt mяrkяzlяri, mяmulatlarын mяsrяf növlяri üzrя zяruri informa-

siyaların яldя edilmяsini tяmin edяn müstяsna detallaşdırıcı qruplaşmaya malik 

olurlar. 

         Buna görя hяqiqi buraxılrmş mяhsulun maya dяyяrini hesablayan zaman 

birlяşmiş "Яlavя xяrclяr" maddяsindяn istifadя edilir. Bu zaman sex vя sahяlяrin 

hesabat kalkulyasiyasынda mяlum sexin ümumistehsalat xяrclяri vя onun 

buraxdığı mяhsulun maya dяyяrinя aid edilяn ümumtяsяrrüfat xяrclяrinin payı 

ayрыca яks etdirilir. 

         Sözü gedяn qruplaşma mяlum sexin işindяn asılı olan ümumistehsalat 

xяrclяri üzяrindя nяzarяti tяmin edir, bu xяrclяr üzrя smetadan kяnarlaşmalarын 

яmяlя gslmяsindя sahя vя sex rяhbяrlяrinin mяsuliyyяtini artırır. 

        Müxtяsяr maya dяyяrinin tяtbiqi zamaны marjinal gяlir vя mяnfяяt 

aşağıdakı kimi müяyyяn edilir: 

1.Satışdan оlan gяlir                                                                                         100000 

2.Dяyişяn xяrclяr (materiallar, яmяk haqqı, яlavя xяrclяrin dяyişяn hissяsi) 60000 

3.Marjinal gяlir                                                                                                    40000 

4.Daimi                                                                                                                 30000 

5.Mяnfяяt                                                                                                              10000      

        Mяsrяflяrin müxtяsяr maya dяyяrinin tяrkibindя qruplaşdmlması zamaны 

onlarын dяyişяn vя daimi, müstяqim vя яlavя xяrclяrя bölünmяsindя çяtinlik яmяlя 
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gяlir. 

        Dяyişяn xяrclяrя xammal, material, alınmış yarımfabrikat, dяstlяşdirici 

mяmulat, istehsal işçilяrinin яsas яmяk haqqı xяrclяrini daxil etmяk olar. Hяm 

xarici, hяm dя ölkя tяcrübяsindя şяrti-dяyişяn xяrclяrя amortizasiya mяblяğindяn 

formalaşan avadanlıqlarын saxlanması vя istismaры xяrclяrini, avadanlıq vя 

nяqliyyat vasitяlяrinin saxlanması vя tяmiri xяrclяrini daxil edirlяr. 

       Bяrabяr vaxt dövrü яrzindя bяrabяr hissяlяrlя amortizasiya hesablanan 

sahяlяrdя avadanлыq vя nяqliyyat vasitяlяrinя hesablanmış amortizasiya mяblяği 

daimi xяrclяr, hazırlanmış mяhsulun miqdarынa mütяnasib olaraq müяyyяn 

edildikdя isя dяyişяn xяrclяr hesab edilirlяr. 

       Eyniadлы mяhsul buraxan sahяlяrdя, yaxud fяrdi istehsalatda bu xяrclяr 

müstяqim xяrc, digяr sahяlяrdя isя çoxnomenklaturalı - яlavя xяrclяr hesab edilir. 

         Buna görя ayrı-ayrı sahяlяrin spesifık xüsusiyyяtindяn asılı olaraq uçot 

metodikası işlяnib hazırlanarkяn hansı mяsrяflяrin ayrı-ayры hazır mяhsul 

növlяrinin maya dяyяrinя daxil edilmяsi, hansılarınын isя bilavasitя maliyyя 

nяticяsinя (dяyişяn, yaxud daimi xяrclяrя) aid edilmяsini hяll еtmяk zяruridir. 

       Bizim sahяdя daimi xяrclяrя inzibati - idarя, xidmяtedici heyяtin яmяk 

haqqı, kirayя haqqı, bina, avadanlıq, istehsalat inventarları, qeyri-maddi 

aktivlяrin amortizasiyası, kadrlarын hazırlanması xяrclяri, istиlik vя işıqlandırma 

üçün yanacaq vя enerji xяrclяri, poçt-tеleqraf vя dяftяrxana xяrclяri vя i.a. daxil 

edilir. 

         Xarici tяcrübяdя daimi xяrclяr diskresion vя tяsbit edilmiş xяrclяrя bölünür 

ki, bu da онлары daimi xяrclяrin istifadяsi qaydasından asılılığıны göstяrir. Tяsbit 

edilmiş xяrclяr müяssisяnin gücünü xarakterizя edir vя o, яsasяn tяcrübяvi olaraq 

cari istehsalын hяcminя deyil, onun genişlяndirilmяsinя istiqamяtlяndirilяn 

investisiyaны юзцндя якс етдирир. Onlara яmlakын sığortalanması, aparat işçilяrinin 

яmяk haqqı da daxil edilir. Daimi diskresion xяrclяr qяbul edilmiş qяrardan irяli 

gяlяn daimi xяrclяrin idarя edilmяsi, reklam şirkяtlяrinin saxlanması, işçilяrin 

ixtisasынын artırылması ilя bağлы xяrclяrdяn ibarяtdir. Bu xяrclяr müяssisяnin 
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maliyyя çяtinliyi яmяlя gяlяn hallarda azaldıla bilяr vя müяssisяnin cari fяaliyyяt 

göstяricilяrinя (maya dяyяrinя, mяhsulun hяcminя, mяnfяяtя) яhяmiyyяtli tяsir 

göstяrmяdяn minimum hяddя qяdяr çatdırıla bilяr. 

      Yuxarıda göstяrilяnlяr mяsrяflяrin idarяetmя uçotu sistemindя 

qruplaşmasынын müxtяlif istiqamяtdя aparılмasынı sübut edir. Onlaрыn ölkя 

tяcrübяsindя tяtbiqi, istehsalı tяnzimlяyя bilяn яsaslandırılmış idarяetmя qяrarынын 

qяbul edilmяsinя geniş yollar aça bilяr. 

 
          2.2. Kommersiya hesabının inkişafı şəraitində maya dəyərinin 

formalaşması. 
 
        Bazar (xeyriyyə satışı) iqtisadiyyatı səraitində maya dəyərinin iqtisadi 

təbiətinin, onun qurulusunun və müəssisənin iqtisadi həyatında rolunun gələcəkdə 

oyrənilməsi ən aktual problemlərdən biridir. 

        Bazar (xeyriyyə satışı) səraitində istehsalın artımnın ən baslıca mənbəyi onun 

intensiv inkisaf amili-si: qarağac və texnikanın nailiyyətlərindən genis istifadə etmək, 

məhsulun keyfiyyətini daima artırmaq, əmək və maddi məsrəflərini ixtisar etmək, 

əmək məhsuldarlığını yüksəltmək və i.a. hesab edilir. 

        Bununla əlaqədar olaraq effektli təsərrüfatcılığın ən muhum vasitəsi kimi maya 

dəyərinin artan əhəmiyyəti daha aydın nəzərə çarpır və unsiyası əhəmiyyətini daha 

genis büruzə verir. 

      Maya dəyəri, təsərrüfatçılığın əsas gostəricisi kimi hər seydən əvvəl onun 

mahiyyətini, onun iqtisadi təbiətini ayd?nlasd?rmaga və bunun əsasında məhsulun 

maya dəyərinə daxil edilən məsrəflərin elmi əsaslandırılmış həddinə dair təkliflərin 

islənib hazırlanmasını tələb edir. Ancaq məsələyə bu istiqamətdə yanasma iqtisadi 

cəhətdən əsaslandırılmış ucot sisteminin islənib hazırlanmasına və maya dəyərinin 

təhlilinin əsas istiqamətlərini muəyyən etməyə sərait yaradır. 

    Bazar səraitində əmtəə, pul munasibətləri daha real və əsaslandırılmış inkisaf əldə 

edir. Bu adam dişləyən iti şəraitdə hər bir muəssisənin praktiki fəaliyyətində mühum 

rol oynayan maya dəyəri əsas iqtisadi kateqoriyalardan biri hesab edilir. 
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      İqtisadiyyatın idarə edilməsində əmtəə pul munasibətlərinin ayrı ayrı sahələrdə 

lazımi səviyyədə qiymətləndirilməməsi, onların insanların maddi marağının və 

istehsalın effektliliyinin yüksəldilməsinə aktiv təsirinin əhəmiyyətinin inkar edilməsi 

təsərrüfat hesabını xeyli zəiflətmisdir. Halbuki qeyd edək ki-si, saglam əmtəə, pul 

münasibətlərinin fəaliyyət göstərməsi təsərrufatcılıq ücün kollektivin keyfiyyətindən, 

rəhbərliyin bacarıq və təşəbbüskarlığından asılı olan nəticələr əldə etməyə geniş 

imkan yaradır. 

      Maya dəyərinin növü tarixi və məntiqi maddi əsasını istehsal məsrəfləri təşkil 

edir. Maya dəyəri onların pul forması kimi obyektiv xarakterə malikdir. 

     Maya dəyəri bilavasitə dəyərlə baglı olub onun ayrılmaz bir hissəsi hesab edilir. 

Bununla birlikdə maya dəyəri ilə dəyər arasında muəyyən fərqlər mövcuddur. 

      Dəyər, istehsalın istehlak edilmiş vəsaitlərinin (Maddiləşmiş əməyin) 

dəyərindən və maddi istehsal işcilərinin yaratdığı məhsulun (həm özu, həm də 

mulkiyyətçi üçün) dəyərindən yaranır, maddi istehsal iscilərinin mulkiyyətci ucun 

yaratdığı məhsulun dəyəri isə maya dəyərinə daxil edilmir. 

      Beləliklə, maya dəyəri mülkiyyətçi ucun yaradılan məhsulun dəyərinin həcmi 

qədər azlıq təşkil edir ki-si, buşel da dəyərlə maya dəyəri arasındakı kəmiyyət fərqini 

əmələ gətirir. 

     Deməli, məhsulun maya dəyəri, istehsalın istehlak vasitələrinin dəyəri və 

maddi istehsalda isləyən iscilərin əməyinin odənisi ilə olculən dəyərin ayrılmaz 

hissəsidir. 

     Kommersiya hesabının əsas prinsipi (təsərrüfat müstəqilliyi, çəkilmis xərcin 

gəlirlə ödənilməsi, müəssisə və onun iscilərinin əldə edilən maliyyə nəticəsində 

çəkilmis məsrəflərin əldə edilən nəticə ilə müqayisə edilməsini tələb edir. Maya 

dəyəri məhsul istehsalına cəkilən məsrəflərlə, onların satışının müqayisə edilməsində 

əsas göstərici kimi çıxış edir. 

     Bununla əlaqədar olaraq maya dəyərinə daxil edilən məsrəflərə hər seydən 

əvvəl mənfəət hesabına odənilən məsrəflərə hədd qoyulması üzrə qüvvədə olan 

təcrübəyə yenidən baxmaq və müvafiq tədbirlər hazırlamaq mühum əhəmiyyət kəsb 
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edir. 

     Maya dəyərinə daxil edilən, eləcə də digər mənbələr hesabına ödənilən 

məsrəflərə hədd qoyulmasının əsasını ictimai məhsulun dəyərini istehsalın istehlak 

vasitələrinin dəyərinə, əməyin ödənişi fonduna və izafi məhsulun dəyərinə bölmək 

təşkil etməlidir. 

 

      Bizim fikrimizcə, bu və ya digər xərci məhsulun maya dəyərinə daxil yaxud 

bilavasitə mənfəətə köməyi etmək ucun muəssisənin təsərrufat hesablı fəaliyyətini 

xarakterizə edən maya dəyərinin iqtisadi kateqoriya və göstərici kimi mahiyyətini, 

eləcə də istehsalın idarə edilməsində onun əhəmiyyətini nəzərə almaq lazımdır. Maya 

dəyərinin tərkibinə daxil edilən məsrəflər ictimai zəruri xarakter dasımalı, 

müəssisənin əsas fəaliyyəti ilə baglı olmalı və bilavasitə dəyərin yaranmasında istirak 

etməlidir. 

    Qeyd edək ki, təsərrüfatçılığın effektliliyi maya dəyərinin tərkibini suni 

məhdudlasdırmaq yaxud genisləndirməklə deyil, istehlak resurslarından istifadənin 

səviyyəsi ilə xarakterizə olunmalıdır. 

        İscilərin sosial səraitinin yaxsılaşdınlması, sosial sığorta, pensiya təminatı və 

məşğulluq fonduna ayırmalar üzrə xərclərin maya dəyərinə daxil edilməsinin 

qanunauyğunluğu haqda iqtisadi ədəbiyyatlarda müxtəlif  fikirlər vardır. 

      Bir sıra iqtisadçılar bu ayırmaların məhsulun maya dəyərinə daxil edilməsinin 

əsaslı olmasını hesab etsələr də mənfəətin movcud olmasından asılı olmayaraq 

müvafiq məbləğin vaxtlı- vaxtında köçürülməsinə zəmanət verilməsinə əsaslanmaqla 

onların maya dəyərinə daxil edilməsi təcrubəsinə bəraət qazandırırlar. Bazar 

iqtisadiyyatına kecidlə əlaqədar təsərrufatçılıq şəraitinin dəyişdirilməsi mənfəət 

yoxdursa iscilərin nəinki sosial vəziyyətinin yaxsılaşdınlmasına ayırmaların, hətta 

əmək haqqının ozunun olmaması kimi fikirlərin məzmununun dəyisməsinə də səbəb 

olur.  

      Digər iqtisadçılar sosial xərclərin ancaq muəssisənin özu tərəfindən istehlak 

edilən hissəsinin maya dəyərinə daxil edilməsini müdafiə edirlər. 
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     Üçüncü təbəqəyə daxil olan iqtisadçılar onların həqiqi istehsal məsrəfləri 

olmamasını nəzərə alaraq məhsulun maya dəyərinə hissə ilə daxil edilməsini söyləyir 

və bu fikri müdafiə edirlər. 

      Bizim fikrimizcə, sosial sığorta, pensiya və məşğulluq fondlarına ayırmaların 

maya dəyərinə şotland beretisi yaxud qismən daxil edilməsini söyləyən iqtisadçıların 

fikirlərini əsaslı hesab etmək olmaz. Bu ayırmalar istehsal məsrəflərinə köməyi 

edilməməlidir. Onlar, hər seydən əvvəl milli gəlirin yenidən bolusdurulməsi hesab 

edilir. Bu ayırmalar direktiv normalara əsasən maya dəyərinə daxil edilərək bilavasitə 

xalis gəlirin yenidən bölüşdürülməsi elementini özundə əks etdirdiyindən işçi 

qüvvəsinin istehsalına həqiqi məsrəflər kimi baxıla bilməz. Bundan basqa, məhsulun 

maya dəyərinin hesablanması zaman onların böluşdürülməsi zəruriyyəti meydana 

gəldiyindən qüvvədə olan ucot və kalkulyasiya təcrubəsi qarşıya qoyulan məqsədə 

nail olmağı xeyli çətinləşdirir. 

      Bu ayırmaların maliyyə (Biznes) planında planlaşdırılması 

(Proqnozlaşdırılması) və onların müəssisənin mənfəətinə köməyi edilməsi istehsal 

xərclərinin daha real əks etdirilməsinə, plan və ucot işinin aparılmasını 

sadələsdirməyə şərait yaradır. 

       Bazar iqtisadiyyatı və müxtəlif mülkiyyət formasının fəaliyyət göstərdiyi bir 

şəraitdə qeyri, məhsuldar xərclərin maya dəyərinə daxil edilməsi haqda məsələ 

mülkiyyətçiyə həqiqi istehsal məsrəflərinin səviyyəsi haqda zəruri informasiyalar 

əldə etmək laz?m olduğundan gündəlikdən çıxarılmamalıdır. Söylənilən fikirlər bizə 

əsas verir qeyd edək ki, qeyri məhsuldar xərclər müəssisənin mənfəəti hesabına 

silinməlidir. 

      Qeyri məhsuldar xərcləri vergiyə cəlb etmədən əvvəl yaxud sonra mənfəət 

hesabına silinməsi ən aktual problemlərdən biridir. 

       Qeyri məhsuldar itkilər istehsal prosesində əmələ gələn zərər olduğundan real 

mənfəət (gəlir) məbləğini müəyyən etmək ücün müəssisə həmin zərərin məbləğini 

özünün sərəncamında qalan mənfəət məbləğindən çıxılmalıdır. 

       Bununla birlikdə qeyd etmək lazımdır ki, mənfəət məbləğindən qeyri 
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məhsuldar xərclərin hamısı deyil, məlum şəraitdə zəruri hesab edilən normativ itkilər 

istisna edilməklə, yerdə qalan məbləğ çıxılmalıdır. 

     Yuxarıda sadalanan qeyri məhsuldar xərclərin maya dəyərinin tərkibindən 

çıxılması (zəruri hesab edilənlərdən basqa) maya dəyərini real istehsal xərclərinə 

yaxınlaşdırmağa şərait yaradır və müəssisənin təsərrüfat hesablı fəaliyyətinin mühüm 

göstəricisi kimi maya dəyərinin rolunu artırır. 

        Maya dəyəri göstəricisi fərdi istehsalçının müəssisə və onun struktur 

bölmələrinin xərclərini əks etdirir. 

       Neft maşınqayırma sənayesində maya dəyərinin hesablanması zamanı 

istehsalın hazırlanması və mənimsənilməsi, yeni texnoloji proseslərin tətbiq edilməsi, 

əməyin mühafizəsi, həmçinin təbiət, texniki təhlukəsizlik və i.a. tədbirlərin yerinə 

yetirilməsi ilə bağlı aşağı salınmış məsrəf məbləgini, qalan struktur bolmələrində isə 

maya dəyərindən basqa xammalın, materialın, alınmış yarımfabrikatların, yanacağın, 

enerjinin, dasıma xərclərinin qiymət və tariflərə etdiyi dəyisiklikləri düzəltmək 

lazımdır. Sexlərin fəaliyyətləri qiymətləndirilərkən tədarük edilmis xammaln maya 

dəyəri və müvafiq məhsul çıxarını, həmçinin onun istehsalına çəkilən məsrəflərlə 

əlaqədar keyfiyyət göstəriciləri əsas göturulməlidir. 

        Beləliklə, maya dəyəri göstəricisindən istifadə imkanlarını genişləndirmək, 

onun çoxsaylı imkanlarından genis istifadə etmək ucun butun səviyyələrdə tətbiq 

edilməsinə dair müvafiq şərait yaratmaq, eləcə də göstəricinin özünü (onun 

formalaşma qaydasını uçotunu, hesablanmasını, təhlilini, nəzarət və tənzimlənməsini) 

təkmilləsdirmək lazımdır. 

          Bazar munasibətlərinə kecid idarəedici orqanın fəaliyyətini, maya dəyərindən 

istifadənin nəticəsini passiv gözləməkdən, onu formalaşdıran istehsal məsrəflərinin 

aktiv idarəedilməsinə istiqamətləndirmək zəruriliyini kəskinləsdirir. 

      Bu zaman məhsulun maya dəyərinin fomalaşmasına təsir göstərən bütün 

amillər eyni səviyyədə dəyişmir. Burada hər bir təsərrüfat hesablı bölmənin təsərrüfat 

orqanları müsbət və mənfi təsiredici amilləri araşdırır və onlara qarşı zəruri tədbirlər 

görürlər. 
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         Uzunillik ölkə və xarici təcrübə göstərir ki, müəyyən istiqamətli duyğuya 

uymaqla maya dəyərinin asagı salınmasına nail olmaq olmaz. Bundan basqa, digər 

mwəssisələrin təcrübəsini əsas götürüb ayrı- ayrı dəyərlilər üzrə xərcləri ixtisar etmək 

də müsbət nəticə verə bilməz. 

        Maya dəyərinin daima azalmasına nail olmaq üçün istehsalın hər bir 

mərhələsində istifadə olunan materialı, əmək, maliyyə ehtiyatlarına, həmçinin hər bir 

yerində texniki, iqtisadi və təşkilati tədbirlərlə baglı olan ehtiyatlara müntəzəm və 

daima qənaət etmək yolları axtarılıb tapılmalı və iş prosesində tətbiq olunmasına nail 

olunmalıdır. 

       Bunlardan basqa, sözü gedən ehtiyatları müəyyən edib iş prosesində tətbiq 

etmək ücün müvafiq şərait (mustəqillik, nəticəyə görə məsuliyyət və s). 

yaradılmalıdır. Məhz bütün bunlar istehsal ehtiyatlarının idarəedilməsinin əsas 

məqlsədinə xidmət etməyə şərait yaratmış olar. 

       Müəssisənin və onun struktur bölmələrinin idarə edilməsində maya dəyərindən 

istifadə, məsrəf göstəricisinin butun istehsal prosesinə və onun hər bir elementinə 

(ehtiyatlardan qənaətlə istifadə edilməsinə, istehsal dövrunun sürətləndirilməsinə, 

ayrı- ayrı istehsal əlaqələrinin optimallaşdırılmasına, yeni texnika və texnologiyanın 

tətbiq edilməsinə və i.a). tənzimləyici və həvəsləndirici təsir göstərməyə əsaslanan 

qarşılıqlı istehsal münasibətləri sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur. 

      Məhsulun maya dəyəri istehsala operativ və cari təsir etmə alətinə cevrilməli 

və müvafiq qərar qəbul etmək üçün əsas istiqamətverici bir işə xidmət etməlidir. 

     Bazar iqtisadiyyatı şəraitində məhsulun həyati dövrünün maya dəyəri (HDMD) 

böyuk əhəmiyyətə malikdir. HDMD, istehsalın mənimsənilməsi və onun fəaliyyət 

göstərdiyi dövrdə məmulatların istismarı ilə bağlı məcmu cari xərcləri özündə əks 

etdirir. HDMD göstəricisi eyni məmulatların hazırlanması və sınaqdan kecirilməsi ilə 

əlaqədar tədqiqatın aparılması; məmulatın bilavasitə hazırlanması; məmulatın 

istehlakçıda istismarı və ona xidmət göstərilməsi; məmulatın buraxılması dövrundə 

onun ayrı- ayrı modifikasiyasının hazırlanması ilə əlaqədar olan məsrəfləri özundə 

əks etdirir. 
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        HDMD aşagı salınmasına məsrəfləri həm istehsalçıda, həm də istehlakçıda 

ixtisar etməklə nail olmaq olar. Bu zaman birinciyə idarəetmə ucotu sistemi vasitəsilə 

müəyyən edilən normadan kənarlaşmanın köməyi ilə istehsal məsrəflərinin 

idarəedilməsini təşkil etməklə, ikinciyə isə məhsulun keyfiyyətini yüksəltməklə nail 

olmaq olar. 

      Bu göstəricidən istifadə edilməsi yeni texnikanın, texnologiyanın tətbiqinə, 

onun effektliliyini qiymətləndirməyə, istehsalın təşkilini, məhsul istehsalının və əldə 

edilən mənfəətin həcmini proqnozlaşdırmağa şərait yaradır. 

 
          2.3. Mühasibat uçotunun müasir metodlarından istifadə imkanları 
 
       Resursların səmərəli istifadəsinin, yəni həqiqi uçotunun təmin edilməsi, onların 

hər bir iş yerində, sahədə, bölmədə, bütövlükdə xidmət və müəssisədə istifadəsi 

üzərində operativ təhlil və ciddi nəzarətin aparılması problemlərinin həlli qarşıya 

qoyulan vəzifənin yerinə yetirilməsinə cavab verən metodların tətbiqini tələb edir. 

       Məlumdur ki, müəssisə və təşkilatların istehsal prosesi kəmiyyət və keyfiyyət 

göstəriciləri ilə xarakterizə olunur. Kəmiyyət göstərici həm bütövlükdə müəssisə həm 

də onun bölmələri üzrə buraxılan məhsulun həcmi, onun nomenklaturası, buraxılışın 

ahəngdarlığı və i.a.miqdar uçotu göstəricisini müəyyən edirsə onların fəaliyyətinin 

keyfiyyət göstəricisi isə iki qarşılıqlı əlaqəli mərhələni özündə əks etdirən canlı və 

maddiləşmiş əməyin uçotu göstəricisini xarakterizə edir. 

       Əsas diqqət müəssisənin və onun struktur bölmələrinin iş keyfiyyətini 

xarakterizə edən göstəricilərin yaxşılaşmasına verilən bazar münasibətlərinə keçid 

şəraitində istehsalat resurslarının istifadəsinin uçotu, nəzarət və təhlilin aparılma 

metodları xüsusi aktuallıq kəsb etdiyindən, onların bazar iqtisadiyyatının tələblərinə 

uyğun qurulması tələb olunur. 

       Ölkə təcrübəsində istehsal məsrəflərinin planlaşdırılması və uçotu, məhsulun 

maya dəyərinin kalkulyasiyası vahid metodoloji əsasa uyğun qurulmuşdu. "Sənaye 

müəssisələrində məhsulun maya dəyərinin planlaşdırılması və uçotuna dair 

əsasnamə" Bu cür metodoloji əsası 2000- ci ildən qüvvədə olan vergi məcəlləsi eləcə 
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də bu məsələ üzrə sahələr təlimatlar hesab edilir. 

       Bununla birlikdə müəssisədə metodoloji, texnoloji, təşkilati xüsusiyyətlərin və 

uçot, hesablama işlərinin mexanikləşmə səviyyəsinin, eləcə də uçot qarşısında 

qoyulan məqsədin vahid prinsiplər əsasında qurulması uçot, nəzarət və iqtisadi təhlili 

sisteminin seçilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.  

       Bu və ya digər uçot metodunun tətbiqi sahəsinin düzgün müəyyən edilməsi hər 

şeydən əvvəl onların məzmun və elmi əsaslandırılmış təsnifləşdirilməsini tələb edir. 

Bu ilk növbədə idarəetmə uçotunun məqsəd və vəzifəsini dəqiqləşdirməyə və 

konkretləşdirməyə, onun qabaqcıl və mütərəqqi metodlarının təcrübəvi olaraq 

tətbiqini genişləndirməyə imkan yaradır. 

       İstehsal məsrəflərinin uçotunun metodoloji bazasının təkmilləşdirilməsi üçün 

hər şeydən əvvəl ölkə və xaricdə toplanan təcrübənin ümumiləşdirilməsi, normativ və 

metodiki materialların tənqidi təhlili tələb olunur. 

       Son illərin iqtisadi ədəbiyyatlarında məsrəflərin uçotu və məhsulun maya 

dəyəri kalkulyasiyası metodlarına, onların sənayenin müxtəlif sahələrində tətbiqinə 

xüsusi diqqət yetirilir. 

         Əksər işlərdə məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasının 

əsas metodlarına dair normativ sənədlərlə təklif edilən sifariş, mərhələ və normativ 

metodlarının üstünlük təşkil etməsi haqda fikirlər söylənilir.  

        Bunlardan başqa yuxarıda qeyd edilənlərə bir sıra müstəqil metodlar kimi digər 

nöqteyi, nəzərlər də əlavə olunur. 

       Məsələn, A.S.Marqulis çıxarma sənayesində, elektrik stansiyalarında və bir iki 

növ məhsul buraxan müəssisələrdə sadə metoddan istifadə edilməsini söyləmişdir. 

L.M. Kantor iriseriyalı və kütləvi istehsal müəssisələrində hər bir detala çəkilən 

məsrəflərin hesablanmasını özündə birləşdirən detallar üzrə kalkulyasiyasının 

tərtibinin geniş yayılmasını göstərmiş və buna qruplar üzrə kalkulyasiya metodunun 

da əlavə olununmasını açıqlamışdır.  

       Beləliklə, göründüyü kimi, adı çəkilən müəlliflərdə məsrəflərin uçotu və 

məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası metodları daha geniş nəzərdən keçirilir. 
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        Prof. Şenkov S.A. "Hesablar sistemi və müəssisənin mühasibat balansı" öz 

monoqrafiyasında bütün göstərilən metodu maya dəyərinin uçotu metodu 

adlandırmağı təklif etmişdir. Bu zaman müəllifin fikirincə, terminologiya sadələşir və 

istehsala məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiya metodlarının 

vahidliyi təmin olunur. Beləliklə, bu müəlliflər istehsal məsrəflərinin uçotu və 

məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyası metodlarını nəzərdən keçirərkən bu anlayışın 

müəssisənin informasiya sistemində eyni təyinata malik olmasını hesab etmişlər. 

       Belə ki, "Normativ metodunun əsas prinsiplərindən istifadə etməyən sənaye 

sahələrində tətbiq edilən birmərhələli, mərhələli və sifariş metodlarının sənaye 

sahələrinin müasir texnika və iqtisadiyyatının inkişafı şəraitində öz əhəmiyyətini 

itirmiş və buna görə ayrı- ayrı növ və qrup məmulatların maya dəyərinin uçotunun, 

kalkulyasiya edilməsinin və operativ təhlilinin tələblərinə cavab vermir" İ.İ.Poklad 

normativ metodunun ən qabaqcıl metod və onun gələcəyinin olmasını deyərək fikrini 

tamamlamışdır. 

        O normativ metodunun prinsiplərini mərhələli, sifariş və birmərhələli 

metodların prinsipləri ilə birləşdirərək birmərhələli, normativ, sifariş normativ və 

mərhələli, normativ metodları kimi təsnifləşdirərək istehsala məsrəflərin uçotu və 

məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası metoduna əlavələr etməyə cəhd göstərmiş 

və onların xüsusiyyətini açıqlamışdır. 

        Номатив методуна ясасян тяснифат йаратмаьа чалышан М.Х.Иебрах юзцнцн 

"SSRİ və xaricdə sənaye uçotunun əsas elementləri" (1931-жи ил), İstehsalın plan 

normativ uçotunun əsasları (1938-ci il), Sənaye uçotunun kursu". (1943-cü il)"Sənaye 

uçotunun əsasları" kitablarında və N.A.Blatov işində də (1935-ci il) cəhd 

göstərmişlər.  

Н.Г.Чумаченко сянайе мцяссисяляриндя мящсулун майа дяйяринин 

планлашдырылмасы, учоту вя калкулйасийасы цзря ясаснамяйя ясасян гябул едилмиш 

тяснифаты характеризя едяркян (1955-жи ил) «истещсал мясряфляринин, учоту вя 

мящсулун майа дяйяринин калкулйасийасы методларынын тяснифатында чатышмайан 

ян мцщцм нюгсанлардан биринин – бцтцн мцяссися вя истещсалатлары там ящатя 
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етмямясини эюстярмишдир. Vahid təsnifat kriteriyasının olmaması da digər 

nöqsanlardan biri sayılır. Metodun müəyyən edilməsinin bir halında istehsala 

məsrəflərin uçotu prinsipi, digər halda isə məhsul vahidinin maya dəyərinin 

kalkulyasiyası prinsipi nəzərə alınaraq qəbul edilir. Bundan başqa, istehsal 

məsrəflərinin uçotu prinsipində oxşarlıq olan hallarda kalkulyasiya etmə üsulları 

müxtəlif olur". 

        N.Q.Çimaçenkonun təklif etdiyi təsnifat məsrəflərin uçotu və kalkulyasiya 

obyektlərinin oxşar olmamasına əsaslanır. Müəllifin fikirincə, ayrı-ayrı hallarda 

oxşarlıq müşahidə olunsa da o, qanuni deyil, müstəsna hal kimi qəbul edilməlidir. 

       Qeyd edilənlərdən asılı olaraq uçot və kalkulyasiya metodlarının müəllif 

tərəfindən ayrıca təsnifatı verilir: 

1) İstehsal məsrəflərinin detallar üzrə uçotu; 

2) İstehsal məsrəflərinin məmulatlar üzrə uçotu; 

3) İstehsal məsrəflərinin məmulat qrupları üzrə uçotu; 

4) İstehsal məsrəflərinin sifariş qrupları üzrə uçotu; 

5) İstehsal məsrəflərinin proseslər üzrə uçotu; 

6) İstehsal məsrəflərinin istehsallar üzrə uçotu. 

        Onda normativ metodu yuxarıda sadalanan metodlar kimi çıxış edir. 

       Prof. N.Q.Çimaçenko kalkulyasiyaetmə üsullarının tərkibinə aşağıdakıları 

daxil edir: 

1) Birbaşa nişanələr üzrə hesablama üsulu ilə kalkulyasiya; 

2) Məsrəflərin toplanması üsulu ilə kalkulyasiya; 

3) Məsrəflərdən istisna etmə üsulu ilə kalkulyasiya; 

4) Məhsul vahidinin maya dəyərinin əmsal üsulu ilə kalkulyasiyası; 

5) Məhsul vahidinin maya dəyərinin nisbət üsulu ilə kalkulyasiyası; 

6)  Məhsulun kombinləşdirilmiş üsulla kalkulyasiyası; 

7) Məhsulun normativ üsulla kalkulyasiyası. 

       Qeyd etmək lazımdır ki, məsələnin bu cür qoyuluşu istehsala məsrəflərin uçotu 

və məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasının obyektləri arasında müxtəlifliyin 
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yaranmasına imkan yaradır. Belə hal məsrəflərin uçotu və kalkulyasiyaetmə 

obyektləri arasında müxtəlifliyin olması ilə bağlı əmsal və nisbi bölgü üsullarının 

geniş yayılması, kalkulyasiyaetmə zamanı indekslərdən və məsrəflərdən istisna 

etmədən istifadəetmə ilə əlaqədardır ki, bu da kalkulyasiya obyektinə bir başa aid 

edilən məsrəflər dairəsini ixtisar etməyə şərait yaradır. 

       Qeyd edək ki, istehsala məsrəflərin uçotu metoduna dair N.Q. Çimaçenkonun 

söylədiyi metodlardan ilk dördü məmulatlar metodunun, sonrakı ikisi isə mərhələ 

metodunun bütün tələbatlarına tam cavab verir. Kalkulyasiya metoduna dair 

N.Q.Çimaçenko tərəfindən verilən təkliflər bizim fikirimizcə, dolayı xərclərin texniki 

yollarla bölüşdürülməsini çətinləşdirər ki, bu da onu iqtisadi baxımdan maya 

dəyərinin kalkulyasiyası metodu ilə eyni səviyyədə görməyə imkan verə bilmir. 

        E.Gilde tərəfindən istehsala məsrəflərin uçotu metodunun aşağıdakı təsnifatı 

verilmişdir: 

1) Məsrəflərin uçotunda tətbiq edilməyən məsrəf normaları: Sifariş və mərhələ 

metodları; 

2) Məsrəfləri norma daxilində məsrəflərə və onlardan kənarlaşmalara bölməklə: 

Sifariş, normativ, mərhələli, normativ metodları.  

      İ.Basmanov məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası 

metodlarının təsnifatını nəzərdən keçirərkən, onların ən mühüm nöqsanlarından 

birinin məsrəf obyektlərinin uçot metodu ilə qarışdırıldığı qərarına gəlmişdir. Burada 

əsasən bir halda məsrəflərin uçotu obyekt, digər halda isə məsrəflərin uçotu metod 

kimi kriteriya qəbul edilir. Bunlardan asılı olaraq o, müəyyən obyektə aid məsrəflər 

haqda məlumatların onları tam xarakterizə edən heç bir şey verə bilməyəcəyi qərarına 

gəlmişdir ki, bu da metodun məsrəflərinin normalar və ondan kənarlaşmalar üzrə 

formalaşması prosesini özündə əks etdirir. Bundan sonra o istehsala məsrəflərin uçotu 

metodunun təsnifatını iki: dərk etmə və uçot obyekti üzrə əhatə edir.  

       Prinsip etibarı ilə İ.İ. Poklad tərəfindən təklif edilmiş metodların təsnifatı ilə 

razılaşan ayrı-ayrı müəlliflər məsrəflərin uçotunun mövcud metodunu normativ və 

normativsiz təsnifləşdirməyi təklif etmiş və normativsiz metoda sifariş, mərhələ və 
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məmulatlar üzrə metodun aid edilməsini, normativ metoduna isə müstəqil metod kimi 

baxılmasını söyləmişlər.  

       Bir qədər gec İ.A.Basmanov söylənilən nöqteyi, nəzəri öz işlərində geniş 

açıqlamış və onlarla, əsasən razılaşmışdır. O, istehsala məsrəflərin uçotunun iki 

nişanə üzrə təsnifatının (Dərk etmə və uçot obyekti üsulu) olduqca mürəkkəb 

olmasını söyləmiş və məsrəflərin uçotu metodunu ancaq normativ və normativsiz 

metoda bölməklə məhdudlaşdırmağı, məsrəflərin uçot obyektlərinə isə ayrıca anlayış 

kimi baxmağı təklif etmişdir. 

       Lakin qeyd edək ki, məsrəflərin uçotu metodunun bu cür təsnifatı ilə 

razılaşmaq olmaz. Göstərilən təsnifatda əsaslandırılmadan normativ metodu, həqiqi 

məsrəflərin uçotu metodu ilə deyil, onların paralel aparılan və operativliyi həmçinin 

həqiqiliyi yüksəldən sifariş və mərhələ metodları ilə müqayisə edilir. Bu cür təsnifat 

məsrəflərin dərk edilmə üsuluna deyil, uçotun obyektlər üzrə qruplaşmasına əsaslanır. 

       İstehsala məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasının 

qrup, məmulat, birmərhələli və i.a. üzrə metodunun təsnifatı, məsrəflərin uçotu 

obyektinə əsaslanır. İstehsalın təşkilində uçot obyektləri, analitik uçotun aparılma 

texnologiyası və imkan səviyyəsinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq uçot obyektləri 

iriləşdirilə və detallaşdırıla bilər. Bununla əlaqədar olaraq sifariş metodu məmulatlar, 

detallar, qruplar metodu, mərhələli metod isə keçid, birmərhələli, fazalı və i.a. metod 

adlandırılır. 

       Beləliklə, sadalanan metodlar, bizim fikirimizcə, sifariş yaxud mərhələli 

metodların, onların növlərinin və analitik uçotun nomenklaturalarını detallaşdırmaqla 

istehsala məsrəflərin uçotu metodunun konkretləşmiş forması hesab edilir. 

       Kalkulyasiyaetmə metodunun müəyyən edilməsində də müxtəlif nöqteyi, 

nəzərlər mövcuddur. 

       N.Q.Çimaçenko, İ.A.Bosmanov istehsalat uçotunun ayrı bir mərhələsi kimi 

məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiya edilməsini nəzərdən keçirərkən 

kalkulyasiyaetmə metodunu əsas götürərək onu maya dəyərinin hesablanması üsulu 

hesab etmişlər. 
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      Bununla əlaqədar olaraq N.Q.Çumaçenko maya dəyərini aşağıdakı: Bir başa 

nişanə, məsrəflərin toplanması, məsrəflərdən kənarlaşma, əmsal, indeks, 

kombinələşdirilmiş və normativ metodların biri vasitəsilə kalkulyasiyalaşdırmağı 

təklif etmişdir. Sözü gedən təsnifatı müəssisə və onun struktur bölmələrində bütün 

məcmuu məhsulun maya dəyərinin hesablanması kimi kalkulyasiyaetmə anlayışına 

daxil edən İ.A.Basmanov da müdafiə edir. O, qeyd edilən təklifi əksəriyyət hallarda 

məhsulun maya dəyərinin hesablanması metodunun kalkulyasiya vahidləri üzrə 

hesablanması metodu ilə uyğun gəlməməsi ilə izah edir. İ.A.Basmanov hər bir 

kalkulyasiya metodunun tətbiqi sahəsini və onun müxtəlif prinsiplərini 

əsaslandırarkən ancaq kalkulyasiya obyektinin və kalkulyasiya vahidinin maya 

dəyərinin normativ metodla kalkulyasiya edilməsində eyni üsuldan istifadə 

edilməsini məqsədəuyğun hesab etmişdir. 

       Qeyd etmək lazımdır ki, adıçəkilən müəlliflərin təsnifatında kalkulyasiya etmə 

metodları, istehsal məsrəflərinin uçotunun təşkilindən (normativ və qeyri- normativ) 

asılı vəziyyətdə qoyulur. Halbuki, əksər müəssisələrin təcrübəsindən göründüyü kimi, 

həqiqi məsrəflərin və operativ qaydada müəyyən edilən normadan kənarlaşmanın 

uçotunun aparılması şəraitində məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasının bütün 

metodları tətbiq oluna bilər. 

      Kalkulyasiyanın normativ metodu həqiqi maya dəyərini əldə etmək üçün əmələ 

gələn kənarlaşma və düzəlişlərlə normativ məsrəflərin hesabi hesablamasına 

əsaslanır. Bu zaman kalkulyasiya, hesablama yolu ilə müəyyən edilən yaxud sənədlə 

rəsmiləşdirilən, normadan kənarlaşmanın sistemləşdirilməsini və ilk normaya qarşı 

dəyişikliyin qeydiyyata alınmasını üstələyir.   

       Beləliklə, məhsulun normativ maya dəyərinin mövcudluğu şəraitində normativ 

metodla kalkulyasiya, normadan kənarlaşmanı operativ qaydada müəyyən etmədən 

həqiqi məsrəflərin uçotu zamanı tətbiq oluna bilər. Bu cür halda kalkulyasiya etmə, 

cari məsrəflərə, normadan kənarlaşmaların və dəyişiliklərin müəyyən edilməsi 

sisteminə istinad etmir.  

        Lakin son nəticədə uçotun və kalkulyasiyaetmənin bu cür uçotu qaydası 
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ümumi simasızlaşdırılmış uçotun aparılmasına şərait yaradır. 

      Beləliklə, normativ metodun geniş tətbiqi, məhsulun maya dəyərinin uçotu və 

kalkulyasiyası metodlarının təsnifatı məsələlərində çoxlu münaqəşələr yaradır. 

Buradan normativ metodunun təsnifatının yeni nə verə bilməsi sualı meydana çıxır. 

        Bununla əlaqədar olaraq istehsala məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyəri 

kalkulyasiyası metodlarının formalaşması nəyin müəyyən etməsini nəzərdən keçirək. 

       Metod öyrənilən predmetin dərketmə yollarının öyrənilməsini özündə 

birləşdirir. Öyrənilən predmet onun dərk edilməsi metodunun formalaşmasını 

müəyyən edir. Bu cür şəraitdə predmet həqiqi maya dəyəri və konkret obyekt yəni 

müəssisə tərəfindən buraxılan məhsul kimi çıxış edir. 

       Bununla əlaqədar olaraq uçot və kalkulyasiyaetmə metodunun müəyyən 

edilməsinə istehsalın sahəsi və növü təsir göstərir. İstehsala məsrəflərin uçotu və 

kalkulyasiyaetmə metodunun köməyi ilə konkret obyektin maya dəyəri dərk edilir. 

       Mərhələ metodu məhsulun mərhələsini və son məhsul prosesini əhatə edir. 

Sifariş metodu sifariş və buradan da uçot metodunu özündə birləşdirir. Normativ 

metodda uçot obyekti eləcə də sifariş yaxud mərhələlər, kalkulyasiya obyektində isə 

mərhələli məhsul yaxud bütövlükdə müəssisə, məhsul və sifariş çıxış edir. 

       Digər tərəfdən normativ metodunun tətbiqi istehsala məsrəflərin uçotunun və 

məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasının sifariş və mərhələ metodları şəraitində 

mümkündür.  

       Bu cür vəziyyət normativ metodunun özündən əvvəlki metodlarla qarşılıqlı 

əlaqəsini nəzərdən keçirməyə imkan yaradan istehsal məsrəflərinin uçotu və 

məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyası metodlarının təsnifatının meydana gəlməsinə 

şərait yaratmışdır. 

       Beləliklə, normativ metodu bir tərəfdən məsrəflərin uçotu və məhsulun maya 

dəyəri kalkulyasiyasının metodu kimi heç bir müstəqil əhəmiyyətə malik olmur, digər 

tərəfdən o istehsala məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasına və 

digər qüvvədə olan bütün metodlara məxsus prinsiplərə uyğun istifadə olunur. 

Normativ metod öz tətbiq olunma prinsipinə görə istehsala məsrəflərin həqiqilik və 
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operativlik nöqteyi, nəzərindən fərqlənən idarə olunması variantı kimi çıxış edir. 

       İstehsala məsrəflərin planlı idarəetmə sistemi orta normalara əsasən illik tərtib 

olunan plan kalkulyasiyasının mövcudluğunu nəzərdə tuturdu ki, bu da istehsala 

məsrəflərin idarə olunması və onlar üzərində operativ nəzarətin təşkili imkanlarını 

xeyli çətinləşdirirdi. Bundan fərqli olaraq normativ kalkulyasiya qüvvədə olan 

normalara əsasən tətbiq olunur və planlı kalkulyasiya ilə müqaisədə normadan 

kənarlaşmanın operativ müəyyən edilmsinə və onların aradan götürülməsinə 

əhəmiyyətli imkanlar yaradır. 

       İstehsala məsrəflərin planlı idarəetmə sistemində əmələ gələn kənarlaşmalar 

ayda yaxud kvartalda bir dəfə müəyyən edilir. Bu zaman planlı məsrəflərlə müqaisə 

çox hallarda mənfi kənarlaşmanın vaxtlı vaxtında müəyyən edilməsinə eləcədə bir 

neçə illər ərzində çəkilmiş həqiqi məsrəflərin real qimətləndirilməsinə imkan 

yaratmırdı. 

       Normativ metodun əsas prinsiplərindən biri, planlı kalkulyasiyada maya 

dəyərinin aşağı salınması üzrə əvvəlcədən tapşırıq verildiyi halda sözü gedən 

metodda hesabat dövrü ərzində normadan kənarlaşmanın uçotunu aparmaqdır ki, bu 

da təşkilatı texniki tədbirlərin yerinə yetirilmə prosesinin operativ idarəetmə 

imkanlarını genişləndirir və ona nəzarəti təşkil etməyə şərait yaradır. Normativ 

kalkulyasiya mütərəqqi normaların, texnoloji proseslərin və təşkilati tədbirlərin 

istehsalata tətbiqi nəticəsində əldə olunan naliyyətlər maya dəyərində öz əksini tapır 

və bu baxımdan istehsal məsrəfləri üzərində nəzarətin aparılması asanlaşır. 

        Beləliklə, normativ metod anlayışı, məsrəflərin uçotu və məhsulun maya 

dəyərinin hesablanması metodunda daha geniş anlayış hesab edilir. Bu metod istehsal 

məsrəflərinin idarə olunması metodlarından biri hesab olunur ki, bu da ondan bütün 

müəssisələrdə istifadə olunmasını bir vəzifə olaraq qarşıya qoyur. 

       Bizim fikirimizcə, sifariş və mərhələ metodları üçün ayrılan istehsala 

məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyası metodlarında da bu cür 

təsnifatın aparılmasını nəzərdə tutmaq məqsədə uyğundur. 

       Normativ metoda gəldikdə isə onu istehsala məsrəflərin operativ idarə 
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olunması metodu kimi təsnifləşdirmək lazımdır. Bu zaman məsrəflərin tam və 

məhdudlaşdırılmış idarəetmə metodunun ayrıca aparılması nəzərdə tutulmalıdır. 

        Azərbaycan Respublikasının Neft, maşınqayırma sənayesi müəssisələrinin 

çoxunda istehsal müəssisələrinin uçotu aşağıdakı qaydada yerinə yetirilir. İllik 

proqramdan asılı olaraq bütün buraxılan məhsul növləri üzrə uçot şifrəsi təhkim 

edilir. Çəkilmiş məsrəflər sexlər, sexlərin daxilində isə verilmiş şifrələr ilk sənədlərdə 

göstərilməklə məmulatlar üzrə uçota alınır. Sonra məmulat növləri üzrə çəkilmiş 

məsrəflər ümumiləşdirilir. Kvartalda bir dəfə məsrəfləri toplamaq metodu ilə 

məmulatların maya dəyəri kalkulyasiya edilir və müqayisə edilməklə həqiqi maya 

dəyəri normasından kənarlaşma müəyən olunur. Bu yolla müəyyən edilən ümumi 

kənarlaşma məbləği onun haqda, hansı səbəbdən, kimin təqsiri üzündən baş 

verməsindən asılı olmayaraq müəssisənin əmtəəlik məhsuluna daxil edilir.  Bu zaman 

istehsal məsrəflərinin uçotu və maya dəyərinin kalkulyasiyası xeyli sadələşir. 

        Lakin qeyd edək ki, bu zaman istehsal prosesində vəsaitlərin istifadəsi üzərində 

nəzarətin həyata keçirilməsi imkanları, həmçinin məhsulun hazırlanmasında itkinin, 

zayın və digər neqativ halların operativ müəyyən edilməsi çox hallarda pozulur. 

Müəyən edilmiş kənarlaşmalar ancaq son nəticəni göstərir ki, bunda kənarlaşma 

hallarının müsbət və mənfi tərəflərini xarakterizə etmir. Burada eyni zamanda 

kənarlaşmanın səbəblərini və təqsirkarları müəyyən etmək üçün lazım olan 

məlumatları ilk sənədlərdən toplamaqla öyrənilməsi zəruri olduğundan və ona çox 

vaxt tələb olunduğundan kənarlaşmaların müəyyən edilməsinin təhlilində əmək 

tutumu xeyli yüksəlir. Qeyd edilənlərlə yanaşı qəbul edilmiş idarəetmə qərarı və onun 

effektliyinin operativliyi, istehsalın gedişatının tənzimlənməsində həqiqilik, 

təsərrüfatdaxili ehtiyatların axtarılması və onun vaxtlı, vaxtında tətbiq edilməsi öz 

təsiredici əhəmiyyətini verə bilmir.  

         Bununla əlaqədar olaraq uçotun ən mühüm vəzifəsi həm norma və smetalarla 

müqayisə etməklə ümumilikdə müəssisə, həm də onun sex, sahə və briqadaları üzrə 

istehsala məsrəflərin kənarlaşmasını vaxtlı vaxtında və düzgün müəyyən etmək hesab 

edilir. Bu vəzifə daxili istehsalat ehtiyatlarının istifadəsinə daha çox diqqət yetirilən 
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müasir təsərrüfatçılıq şəraitində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İstehsalın gedişatı haqda 

operativ məlumat olmadan baş verən səhvləri müəyyən etmək və düzəltmək, istehsal 

məsrəflərinin təhlilini aparmaq qeyri, mümkündür.  

       Kənarlaşma üzrə idarəetmə bilavasitə, normalaşmadan, planlaşdırmadan, 

istehsalın təşkilindən, texnoloji prosesdən, təchizatdan, anbar təsərrüfatının 

təşkilindən, uçot, hesablama texnikasının təmin olunmasından və təsərrüfat 

fəaliyyətinin digər idarəetmə vasitələrindən asılıdır. 

        Beləliklə, normativ metoduna, istehsalın idarə olunmasını texnoloji, 

konstruktiv, material və istehsala hazırlığın təşkili və digər proseslərin arasındakı 

əlaqənin həyata keçirilməsini təmin edən sistem kimi baxmaq lazımdır. 

        V.İ.Petrova tamamilə düzgün olaraq göstərir ki, planlaşma və təsərrüfat 

fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sistemindəki dəyişikliklər istehsal məsrəflərinin 

planlaşmasının, uçotunun və təhlilinin normotiv metoduna əsaslanaraq maya 

dəyərinin idarəolunması sisteminin yaradılmasını effektli hesab etmişdir. 

        Müasir şəraitin təqdim etdiyi tələbata daha tam cavab verən istehsal 

məsrəflərinin və maya dəyərinin normativ metoduna əsasən istehsala məsrəflərin 

uçotu və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasının təkmilləşdirilməsi məsələlərinin 

tədqiqi böyük aktuallıq kəsb edir. 

        İdarəetmədə bu metodun mütərəqqiliyinə baxmayaraq təcrübədə özünə geniş 

yer ala bilməmişdir. Bu aşağıdakı səbəblərlə: uçot işləri həcminin artması haqda 

yalançı fikirlərin formalaşması, mərkəzləşmiş planlaşma və idarəetmə şəraitində 

məhsulun hazırlanmasının texnoloji prosesində istehsalın və əməyin təşkilində 

mövcud olan öz səhvlərini müəyyən etmək istəməməsi, eləcə də məsrəflər haqda 

məlumatların ümumiləşdirilməsi və onun hesabat dövrü qurtardıqdan sonra yuxarı 

təşkilata təqdim olunması ilə izah olunur. 

       Mövcud təcrübədə məsrəflərin qruplaşdırılması və uçotu bir qayda olaraq 

sahələr, briqadalar və növbələr üzrə deyil, sex və müəssisələr üzrə aparılır. Buna görə 

hər bir sex aylıq göstəricilər üzrə tapşırıqların yerinə yetirilməsinə həvəs göstərmiş və 

məsrəflərin gündəlik uçotuna həmçinin həqiqi normadan kənarlaşmasının müəyyən 
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edilməsinə az fikir verir. Bu cür halda aparılası istehsal məsrəflərinin səviyyəsi 

üzərində operativ nəzarətin aparılmasına, ondan əmələ gələn kənarlaşmanın müəyyən 

edilməsinə və normanın dəyişməsinin dəqiq uçotunun aparılmasına əsasən məsrəf 

normasının təkmilləşdirilməsinə imkan yaradan normativ metodunun nəinki daha 

mühüm üstünlükləri həm də ayrı, ayrı məmulat növünün maya dəyəri əhəmiyyətli 

dərəcədə təhrif edilir. 

       Normativ uçotunun tətbiqinin gecikməsinin digər səbəblərindən biri də 

material və əmək məsrəflərinin normalaşdırılmasında mövcud olan nöqsanlar, 

normativ təsərrüfatındakı boşluqlar hesab edilir. 

       Məsələn, ayrı ayrı neft maşınqayırma müəssisələrində hasilat normasının orta 

hesabla yerinə yetirilməsi 150-170 % təşkil edir. Əmək tutumunun 60 %, dən aşağı 

salınması hasilat normasının təkmilləşdirilməsi amilinin payına düşür ki, bu da son 

nəticədə uçot məlumatlarının keyfiyyətinin və həqiqiliyinin aşağı düşməsinə səbəb 

olur ki, bu belə bir vəziyət həqiqi xərclərin normadan kənarlaşmasını müəyyən 

etməyə imkan vermir.  

        İstehsal məsrəflərinin uçotunun və məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasının 

gələcəkdə təkmilləşdirilməsinin ən mühüm şərtlərindən biri də hər bir məmulat və 

texnoloji proses əməliyyatları üzrə birbaşa xərclər normasına, eləcə də istehsala 

xidmət və onun idarə olunması üzrə xərclər smetası maddələr və struktur bölmələrinə 

bölünməklə yenidən baxılması; Qüvvədə olan (cari) normadan kənarlaşan xərclərin 

operativ müəyyən edilməsinin təşkil edilməsi; Normanın dəyişməsinin sistemli 

uçotunun aparılması; İstehsal məsrəflərinin və məhsulun maya dəyərinin aşağı 

salınması üzrə qüvvədə olan ciddi əsaslandırılmış normativ kalkulyasiyanın tərtib 

edilməsi hesab edilir. 

       Qərb iqtisadçıları da məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyəri 

kalkulyasiyasının vahid metodla aparılmasının və hesablanmasının tərəfdarıdırlar. 

Məsələn, Amerika firmalarında istehsal məsrəflərinin uçotu və məhsulun maya 

dəyərinin kalkulyasiyasında iki sistem tətbiq olunur. Bu sistemlər sifariş üzrə (Job 

order cost sistem) uçot və proseslər üzrə (Process cost sistem) uçot sistemi adlanır. 
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       Məsrəflərin sifariş və proses üzrə uçotu sistemi ölkə təcrübəsində məsrəflərin 

uçotu və məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyasının sifariş və mərhələ metodu ilə 

ümumilikdə uyğun gəlir. Ancaq ABŞ ın sənaye firmalarının istehsalatında tətbiq 

edilən məsrəflərin uçotu sistemi öz funksiyasına görə ölkəmizin istehsal məsrəflərinin 

uçotu təcrübəsindəki metodundan daha genişdir. Bu, sözü gedən sistemin məsrəflərin 

uçotu və məhsul vahidinin maya dəyərini hesablamaqla yanaşı istehsal məsrəflərinin 

maddələri üzrə analitikliyinin və onlar üzərində nəzarətin aparılmasının təmin 

edilməsi funksiyasını da yerinə yetirməklə əlaqədardır. 

        Məhdudlaşdırılmış maya dəyərinin bizim təcrübədə hesablanması zamanı 

gəlirin formalaşması prosesini idarə etmək zəruri və mühüm olduğundan onun 

müəyyən edilməsi qarşıya əsas məqsəd kimi qoyulur. Bu cür məqsədin qoyulması hər 

şeydən əvvəl istehsalat uçotu sisteminin maliyyə uçotunun tələblərinə uyğun 

istiqamətləndirilməsi, yəni gəlirin uçotu, bütövlükdə müəssisənin və onun struktur 

bölmələrinin, "Məsrəf Məhsul buraxılışı Nəticə" sistemi üzrə idarəetmə uçotunun 

funksiyası olduğundan vergiyə cəlb etmə sisteminə yaxud təsərrüfat hesabının 

formalarına müvafiq təmin etməsi ilə əlaqədardır. 

       Ayrı-ayrı məhsul növünün istehsal həcmi dəyişən xərclərdən xammaldan, 

materialdan, işçilərin əsas əmək haqqından və şərti dəyişən xərclərdən asılı olur, 

daimi xərclər isə müəssisənin hansı həcmdə istehsal etməsi yaxud etməməsindən asılı 

olmur. Bu baxımdan məsrəflərin dəyişən yaxud daimi məsrəflərə bölünməsi böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 

       Məsələn, məhsul növünün satış qiyməti onun tam maya dəyərini ödəmirsə, 

deməli, belə istehsal zərərli hesab edilir. Ancaq, məhsulun qiymətini dəyişən və 

daimi xərclərlə üzləşdirsək və o dəyişən xərcləri və ancaq daimi xərclərin bir 

hissəsini ödəyirsə belə məhsul istehsalını müəssisə ödənilməyən daimi xərclərin 

qalan hissəsini də onsuzda ödəyəcəyindən rentabelli hesab etmək olar. Buna görə 

belə məhsulun istehsalı, mənfəət gətirməsinə baxmayaraq daimi zəruri xərclərin aşağı 

salınmasına imkan yaradır.  

      Məhdudlaşdırılmış maya dəyərinin uçotu sistemi çəkilmiş məsrəfləri ödəyə 
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bilən və mənfəəti formalaşdıran gəliri müəyyən etməyə şərait yaradır. Məsrəflərin 

qruplaşmasını ancaq material məsrəfləri üzrə apardıqda bu cür göstəricini əldə etmək 

qeyri, mümkündür. Yuxarıda göstərilən sistemin əsas çatışmazlığı tam maya 

dəyərinin hesablanmasının olduqca mürəkkəb xarakterə malik olması hesab edilir. 

       Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsala məsrəflərin uçotu və məhsulun maya 

dəyəri kalkulyasiyasının metodları tətbiq etmək və operativlik üçün aydın və sadə 

olmalıdır. Bu zaman informasiyanın operativliyi onun dəqiqliyi üçün daha 

mühümdür. İstehsal məsrəfləri haqda uçot informasiyalarının dəqiqliyi bir daha onun 

operativliyini təsdiq və sübut edir. 

       Tam maya dəyəri ilə məsrəflərin uçotu uzunmüddətli idarəetmə qərarının qəbul 

edilməsi şəraitində tətbiq oluna bilər. 

       Məhdudlaşdırılmış maya dəyəri üzrə məsrəflərin uçotu, onların (Məsrəflərin), 

məhsul buraxılışı və satışının bazar şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar satış qiymətinin 

kalkulyasiyasına son həddin qoyulmasının tənzimlənməsi və onlar üzərində nəzarətin 

təşkil olunması üzrə operativ idarəetmə qərarı qəbul etmək üçün effektli ola bilər. 

       Məhdudlaşdırılmış maya dəyəri üzrə məsrəflərin uçotu həm bütövlükdə 

müəssisə həm də struktur bölmələri üzrə də qəbul edilə bilən variant hesab edilə bilər. 

O, təsərrüfat daxili hesablaşma əməliyyatlarının təşkilini həyata keçirməklə təsərrüfat 

hesabında daxili qiymətin təşkili şəraitində daha effektli olur.  

        Bu zaman məsrəflər uçotun detallaşdırma imkanlarından asılı olaraq başvermə 

yerləri və məsuliyyət mərkəzləri üzrə qruplaşdırılır. Uçotun başvermə yerləri və 

məsuliyyət mərkəzləri üzrə aparılması dəyişən məsrəflər üzrə təşkil olunur. Daimi 

məsrəflərin uçotu da bir yerdə deyil, məsuliyyət mərkəzləri üzrə aparılır. Bunun üçün 

məlum bölmənin daimi məsrəfləri birbaşa, müəssisənin daimi məsrəfləri isə faiz 

dərəcəsinin köməyi ilə onun məsrəflərinə daxil edilir. 

       Daxili uçot qiymətləri dəyişən məsrəflərdən, bölmələrin daimi məsrəflərindən, 

müəssisənin daimi bölməyə aid edilən daimi məsrəflər payından və mənfəətdən asılı 

olaraq məmulat vahidi yaxud bütövlükdə məhsullar (xidmətlər) üzrə təyin edilir. 

        Məsələn, neft maşınqayırma sənayesi müəssisələri üçün çəkilmiş məsrəflərin 
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məsuliyyət mərkəzləri (sexlər, sahələr) üzrə qruplaşdırılması təklif olunur. Sözü 

gedən sex və sahələrdə dəyişən və daimi məsrəflərin uçotu məsuliyyət mərkəzləri 

nöqteyi nəzərindən aparılmalıdır. Bu zaman daxili qiymətlər aşağıdakıları: Hər bir 

məsuliyyət mərkəzi üzrə dəyişən məsrəfləri; Məsuliyyət mərkəzlərinin daimi 

məsrəflərini və vahid kompleks kimi müəssisənin daimi məsrəflərinin payını 

ödəməyə imkan yaratmalıdır.  

       Uçotun bu cür təşkili məhsul yaxud göstərilən xidmət növünü istehsal edənin 

mənfəətliliyinin təmin edilməsini, məlum bölmənin müəssisənin son maliyyə 

nəticəsinə qoyduğu payı, mövcud resurslar (xammallar, materiallar, avadanlıqların 

gücü, işçilərin ixtisarı) nəzərə alınmaqla onların qiymətləndirilməsinə şərait yaradır 

və o, buraxılış qiyməti üçün son hədd haqda məlumat verməyi təmin edir.  

      Bu cür halda hesabat dövürünün nəticələri aşağıdakı kimi müəyyən edilir: 

1) Cari uçot qiymətilə buraxılmış (satılmış) məhsullardan olan gəlir; 

2) Bölmələrin nəzarət edilən dəyişən: xammal material və əmək haqqı məsrəfləri; 

3)  İdarəetmə və xidmət, məhsulların qablaşdırılması, təhvil verilməsi (satışı) üzrə 

xərclər və digər yarım dəyişn məsrəflər; 

4) Marjinal gəlir; 

5) Bölmənin daimi məsrəfləri: Amartizasiya, ümumi idarəetmə xərcləri; 

6) Müəssisə tərəfindən nəzarət edilən daimi xərclərin payı; 

7) Mənfəət (4-5-6). 

       Bütövlükdə müəssisənin mənfəəti struktur bölmələrin məsuliyyət 

mərkəzlərinin mənfəət və zərərinin hesabi hesablamalar yolu ilə müəyyən edilə bilər. 

Bu zaman struktur bölmələrin və bütövlükdə müəssisənin fəaliyyət nəticəsi 

fəaliyyətin asılılığı və qeyri asılılığı, yəni struktur bölmələrinin məsrəflərinin nəzarət 

olunmaması nəzərə alınmaqla qiymətləndirilməlidir.  

       Bu zaman dəyişən məsrəflər normalar və normadan kənarlaşmalar üzrə 

səbəblər, təqsirkarlar və başvermə yerləri, daimi məsrəflər isə smeta və smetadan 

kənarlaşmalar, eləcə də başvermə yerləri nöqteyi nəzərindən uçota alınır. 

Müəssisənin məlum bölməyə aid edilən daimi məsrəfləri onun fəaliyyətindən asılı 
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olmayan məsrəflər hesab edilir. Bu cür halda maya dəyərinin hesablanması üzrə 

əmək tutumlu hesablamaların aparılmasına, daimi məsrəflərin ayrı ayrı struktur 

bölmələr arasında bölüşdürülməsinə heç bir ehtiyac qalmır.  

       Standart - Kost və normativ metodları üzrə uçot sisteminin müqaisəli təhlili 

(Əlavə 4) göstərir ki, məhsulun maya dəyərinin bu və digər metodlarla hesablanması 

şəraitində istehsal məsrəfləri norma daxilində uçota alınır. Lakin, Standart Kost 

sisteminin tətbiqi şəraitində normadan artıq olan xərclər təqsirkar şəxsə, fəaliyyət 

nəticəsinə aid edilir və istehsal məsrəflərinə daxil edilmir. Bütün bunlar, normanın 

dəyişməsinin xüsusilə onun dəyişməsinin təşəbbüskarları və təsirkarları nöqteyi 

nəzərdən cari uçotunun aparılması ilə əlaqədardır. 

       Qeyd edək ki, Standart - Kost sistemi qanunla müəyyən olunmamış və 

standartların vahid metodu, həmçinin onun uçotunun aparılmasına dair heç bir registr 

nəzərdə tutulmamışdır. Bununla əlaqədar olaraq təcrübədə bir firma daxilində 

müxtəlif normalar tətbiq olunur. Bazarda qiymətlər tez-tez dəyişdiyindən inflyasiya 

prosesi anbardakı materialların, hazır məhsulların və bitməmiş istehsalatın 

qalıqlarının dəyərlərinin hesablanmasını çətinləşdirir. Bu cür şəraitdə məhsulun 

qiymətinin müəyyən edilməsinin əsası olan, məsrəflərin orta dəyəri təyin olunur.  

        Material və əmək məsrəflərində tətbiq olunan normalar bazis (bir neçə il üçün 

müəyyən olunan və bazar qiymətinin müəyyən olunması üçün baza hesab edilən); 

Müəyyən dövrlər üzrə cari qüvvədə olan; İdeal (texnikanın, texnologiyanın, əməyin 

təşkilinin təkmilləşməsinə istiqamətlənməklə istehsala ideal şərait yaratmağı nəzərdə 

tutan) normalara bölünür. Beləliklə, normalaşdırma zamanı hər şeydən əvvəl 

normaların təyinatı, yəni onların kim və nə üçün təyin olunması nəzərə alınır. 

Material məsrəfləri üzrə standartlar iki elementdən: materialın miqdarından və 

qiymətindən asılıdır. Neft maşınqayırma sənayesində standartlar hazır məhsul istehsal 

etmək üçün komponentlər göstərilməklə zəruri standartlara əsasən müəyyən edilir. 

Bu zaman məhsulun hazırlanma texnologiyası ilə bağlı olan xammal və materiallarda 

əmələ gələ biləcək və qaçılmaz itkilər ayrıca göstərilir. Qiymət hesabına material 

sərfi normasından kənarlaşma həqiqi və standart qiymətlər arasındakı fərq kimi 
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müəyyən edilir. Standart qiymət orta, cari və gözlənilən qiymətdən ibarət ola bilər, 

ancaq hal, hazırda bazar qiymətinə daha üstünlük verilir. Üstəlik xərclər norma üzrə 

məsrəflərə daxil edilir. Kənarlaşmalar, məhsul istehsalı tapşırığının yerinə yetirilməsi 

nəticəsində standart ödənilən xərclər və həqiqi hazır məhsul həcmi arasındakı fərq 

kimi istehsalın baş verdiyi yerdə əmələ gələ bilər.             

Standart - Kost sisteminin istifadə edilməsi şəraitində məsrəflərin uçotu iki 

variantla aparılır. Birinci variantda çəkilmiş məsrəflər standart dəyərlə 

qiymətləndirilərək "İstehsalat" hesabının debetinə yazılmaqla rəsmiləşdirilir. 

        Buraxılmış məhsullar isə standart dəyərlə "İstehsalat" hesabının kreditinə 

yazılmaqla silinir. Bitməmiş istehsal da standart dəyərlə qiymətləndirilir. İkinci 

variantda "İstehsalat" hesabının debetində məsrəflər həqiqi dəyərlə uçota alınır, hazır 

məhsul isə həmin hesabın kreditindən normativ dəyərlə silinir. Bitməmiş istehsal 

qalığı isə həqiqi məsrəflərdən kənarlaşma nəzərə alınmaqla standart dəyərlə müəyyən 

olunur. 

        Uçotun normativ metodu 1925 – 30- cu illərdə ilk növbədə ancaq normadan 

kənarlaşmanın və onların bütün məhsul növləri arasında bölüşdürülməsinin 

sənədləşdirilməsini nəzərdə tuturdu. Lakin sonradan bütün həqiqi istehsal 

məsrəflərinin sənədləşdirilməsi və kənarlaşmaların sex, məmulat yaxud eyni qrup 

növləri üzrə uçotunun təşkili ümumi prinsiplər əsasında qəbul olunmuş və istifadə 

edilmişdir.    

        İebrax M.X mühasibat uçotu tərəfindən çıxarılan kənarlaşmaların nə məmulat 

nə də məmulat qruplarına heç bir aidiyyatı olmamasını söyləmiş və buna görə də 

normadan kənarlaşmaların buraxılan bütün məhsul növləri arasında bərabər 

bölüşdürülməsini təklif etmişdir. Beləliklə, normadan kənarlaşma bugünkü günə kimi 

məhsulun maya dəyərinə daxil edilir. Bu zaman istehsalatda istifadə olunan xammal 

və materiallarla bağlı normadan kənarlaşmanın çox hissəsi sex üzrə ümumilikdə və 

bütün hesabat dövrü ərzində aparılan invertarizasiyanın köməyi ilə müəyyən edilir. 

İstehsala xidmət göstərilməsi və idarə olunması üzrə xərclər istehsalın həcmindən 

asılı olaraq uçot sistemində qruplaşdırılmır. Buna görə istehsalın həcminin 
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dəyişməsinin təsirini uçota almadan kənarlaşma müəyyən edəlir, əksər müəssisələrdə 

isə sözü gedən xərclər üzrə kənarlaşma müəyyən olunmur və istehsalın idarəolunması 

və ona xidmət göstərilməsi üzrə xərclərin ümumi məbləği əsas istehsal fəhlələrinin 

əmək haqqına mütənasib olaraq bölüşdürülür ki, bu da uçotun informasiya 

funksiyasını xeyli aşağı salır. 

      Standart - Kost və normativ metodları üzrə uçot sisteminin fərqləri 2.3-cu 

cədvəldə geniş açıqlanmışdır.  

Direkt - Kost uçotu sistemində hesabat dövründə istehsal olunmuş məhsulların 

maya dəyərinə iki varianta müvafiq olaraq çəkilmiş məsrəflərin heç də hamısı daxil 

edilmir.  Birinci variantda dolayı məsrəf maddələri maya dəyərinin elementi hesab 

olunmur, ikinci variantda isə məlum dövrün xərcləri kimi müəssisənin daimi 

məsrəfləri onların baş verdiyi dövrün fəaliyyət nəticəsinə silinir. Beləliklə, daimi 

qeyri, müstəqim xərclər mal ehtiyatlarının və bitməmiş 
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                                                                                                    Cədvəl 3.1 
       Standart - Kost və normativ metodlarının uçot sistemlərinin fərqləri 
Göstəricilər 

  
Standart - Kost Normativ metodu 

1 2 3 
Tətbiq olunan 
normalar 

Bazis  
Cari  
İdeal  
Sadə  
Müəssər (Mümkün olan)  

Plan (Bazis)  
cari 

Normanın 
dəyişməsnin 
uçotu 

Cari uçot aparılır Normanın dəyişməsinin cari uçotu səbəb 
və təşəbbüskarlar nöqteyi, nəzərindən 
aparılır.  

Müstəqim xərclər 
üzrə normadan 
kənarlaşmanın 
uçotu 

Müəyyən edilən kənarlaşma 
sənədləşdirilir və təqsirkar şəxsə və 
fəaliyyət nəticəsinə aid edilir. 

Müəyyən edilən kənarlaşma 
sənədləşdirilir və təqsirkar şəxsə və 
məhsu lun maya dəyərinə aid edilir. 

İstehsalın idarə 
olunması və 
xidmət 
göstərilməsi 
üzrə smeta 
xərclərin, dən 
kənarlaşmanın 
uçotu 

Smeta dairəsində olan məbləğlər məsrəf 
hesab edilir, kənarlaşmalar hazır 
məhsulun standart norması və həqiqi 
həcmi üzrə ödənilən xərclər arasında 
fərq kimi məhsul istehsalının həcmi 
nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. 
Kənarlaşma fəaliyyət nəticəsinə aid 
edilir. 

Həqiqi məsrəf məbləği dairəsində olan 
hissə məsrəf hesab edilir. Smetadan 
kənarlaşma mütləq məbləğdə müəyyən 
edilir və istehsal məsrəflərinə daxil edilir. 

                                                                                                       
Qaydaya 
salma 

Qaydaya salınmamış və standartların 
müəyyən olunması, uçot 
registrlərinin aparılması və s. dair 
vahid metoda malik deyil. 

Normativ uçotun ümumi və sahələr standartı 
qaydaya salınmışdır. Konkret istehsal 
şəraitində məhsul hazırlama üçün fərdi 
normalardan başqa bir qrup müəssisələrə 
icmal normalar, hansı istehsal üsulundan 
istifadə etməsindən asılı olmayaraq müəyyən 
məhsul istehsalına istifadə olunan material və 
əmək məsrəflərinin xüsusi çəkisini müəyyən 
edən ümumsahələr norması təyin edilir. 

                                                                                                     
Uçotun 
aparılması 
variantı 

Variant 1. "İstehsalat" hesabının debeti 
üzrə məsrəflər standart dəyəri və 
"İstehsalat" hesabının krediti üzrə hazır 
məhsullar standart maya dəyəri üzrə 
qiymətləndirilir. Bitməmiş istehsal da 
standart dəyərlə qiymətləndirilir. 2. 
"İstehsalat" hesabının de beti üzrə 
məsrəflər həqiqi dəyərlə uçota alınır, 
onun kreditində isə hazır məhsullar 
normativ dəyərlə silinməsi həyata 
keçirilir. Bitməmiş istehsal qalığı 
kənarlaşma nəzərə alınmaqla standart 
dəyərlə müəyyən edilir. 

Variant 1. Bitməmiş istehsal və məhsul 
buraxılışı ilin əvvəlinə qüv vədə olan 
normalarla qiymətləndirilir, cari uçotda 
qüvvədə olan norma dan kənarlaşma 
müəyyən edilir. Variant 2. Bitməmiş istehsal 
və buraxılmış məhsul ilin əvvəlinə quv vədə 
olan normalarla qiymətləndirilir, cari uçotda 
isə qüvvədə olan normadan deyil, plan 
kalkulyasiyasında nəzərdə tutulan 
kənarlaşma müəyyən edilir. Variant 3. 
Bitməmiş istehsal, məhsul buraxılmışı və 
kənarlaşma cari normalarla uçota alınır.   

 
Ümumilik 

Standart - Kost və normativ metodla uçot sistemi uçot normalarına və normadan 
kənarlaşmalara əsaslanır. İdarəetmə retrospektiv mexanizmdən perspektiv mexanizmə, 
yəni tarixi hadisələrin qeydiyyatından, plan üzrə gələcəyi görməyin yollarını, işləməyə 
keçməyi nəzərdə tutur. Hər iki metod məsrəflərin tam uçotunu aparmağı nəzərdə tutur. 
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dəyərinin elementi hesab olunmur, ikinci variantda isə məlum dövrün xərcləri kimi 

müəssisənin daimi məsrəfləri onların baş verdiyi dövrün fəaliyyət nəticəsinə silinir. 

Beləliklə, daimi qeyri müstəqim xərclər mal ehtiyatlarının və bitməmiş istehsalın 

dəyərində öz əksini tapmır. Nəticədə dəyişən, yarımdəyişən və daimi məsrəflərin 

qruplaşması prinsipinə uyğun olaraq məsrəflərin bir hissəsini bölüşdürmədən və 

yenidən bölüşdürmədən istehsal məsrəflərinin uçotu variantı meydana gəlir. Standart- 

Kost və normativ sistemində daimi və dəyişən məsrəflərin məbləği ayrılmır və 

onların mənfəətə təsirini müəyyən etmək üçün əlavə hesablama aparmaq tələb olunur. 

Belə bir təlabat, bazar şəraitində müəssisənin menecerini operativ informasiyalar 

maraqlandırması ilə əlaqədardır. 

      Direkt-Kost uçotu sistemində operativ proqnozlaşdırma, cari təhlil və planlaşma 

üçün məsrəflər, istehsal həcmi və fəaliyyət nəticəsi haqda daxili hesabat tərtib 

olunmasında idarəetmə və maliyyə uçotu informasiyalarının inteqrasiyası baş verir. 

Bütün bunlar menencerə fəaliyyəti haqda informasiya əldə etmək tələb olunan 

struktur bölmələri müəyyən etməyə imkan yaradır. Direkt-Kost sisteminin 

elementlərinin ölkənin uçot təcrübəsinə tətbiqi informasiyaların alınmasının 

analitikliyini və operativliyini yüksəldir, istehsalın idarə edilməsi və ona xidmət 

göstərilməsi üzrə xərclərin bölüşdürülməsi ilə bağlı üçotda olan mürəkkəbliyi və 

əmək tutumunu aşağı salır, müəssisənin və onun struktur bölmələrinin fəaliyyət 

nəticəsinin Məsrəf – Buraxılış - Nəticə sistemi üzrə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir. 

Məhz bununla əlaqədar olaraq məsrəflərin tam bölüşdürülməsinin uçotu sistemindən, 

məhdudlaşdırılmış maya dəyərinin uçotu sisteminə (Direkt kost) keçilməsi, büdcəyə 

çatası verginin müəyyən olunmasında hesabat dövrünün mənfəət məbləğinin 

hesablama yolu ilə hesablanmasında müəyyən çətinliklər əmələ gəlir (Cədvəl 3.2). 
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                                                                                                        Cədvəl 3.2 
Maya dəyərinin üç variantla hesablanmasında xalis mənfəətin hesablaması 

        
 
            Göstəricilərin adı 

Variant 1.  
Maya dəyərinin 
bütün məsrəflərinin 
sərf edilmiş sistemi 
üzrə 

Variant 2. 
Dəyişən məsrəf- 
lərin maya dəyə 
rinin sərf edilmiş 
sistemi üzrə 

Variant 3.  
Birbaşa məsrəflərin 
maya dəyərinin 
sərf edilmiş sistemi 
üzrə 

1 2 3 4 
Satılmış məhsulların satış maya 
dəyərindən gəliri:  

 
10 000 

 
10 000 

 
10 000 

Birbaşa xammal və materiallar 6 000 6 000 6 000 
Birbaşa əmək haqqı, istehsalın 
idarə edilməsi və ona xidmət 
göstərilməsi üzrə məsrəflər. 

 
 

2 000 

 
 

2 000 

 
 

2 000 
Dəyişən 500 500 - 
Daimi  1 000 - - 
Satılmış məhsulun maya 
dəyərinin yekunu 

 
9 500 

 
8 500 

 
8 000 

Ümumi mənfəət 500 1500 2000 
Ondan çıxılır: - - - 
Tədarük üzrə xərclər 200 200 200 
İstehsalın idarə olunması və ona 
xidmət göstərilməsi üzrə xərclər: 

 
- 

 
- 

 
- 

Dəyişən - - 600 
Daimi  - 1 100 1100 
Satışdan xalis gəlir 300 200 100 

 
Göstərilən məlumatlardan göründüyü kimi, ikinci variantla hesablanan satışdan 

olan xalis mənfəət 100 min manat, birinci variantla müqayisədə üçüncü variantda 200 

min manat az olmuşdur. Bu satılmamış məhsulun keçid qalığının artması ilə 

əlaqədardır. Keçid qalığının azalması nəticənin əksinə olmasına səbəb ola bilər. 
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 III FƏSİL.  MÜHASİBAT UÇOTUNUN MƏLUMATLARI ƏSASINDA 

                    İQTİSADİ TƏHLİLİN TƏŞKİLİ VƏ METODİKASI 

   

 3.1. İqtisadi təhlilin bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq yenidən 

                    qurulması.                    
  
        Resursların istifadəsi və tələb olunan keyfiyyət və buraxıla bilən texnoloji 

tullantı nəzərə alınmaqla məhsul istehsalının həcmi üzrə tapşırığın yerinə 

yetirilməsinin təhlili üçün iş yeri səviyyəsində göstəricilər sistemi zəruridir. 

Resursların həqiqi istifadəsinin normativ və tapşırıqla müqayisəli təhlili onların 

istifadəsində qənaətin yaxud artıq xərcin (xammalda, materialda, iş vaxtında) 

olmasını, bu göstəricilərin səbəbləri və təqsirkarları üzrə təyin etməyə imkan 

yaradır. Natural ifadədə məhsul buraxılışının və normadan müəyyən kənarlaşmanın 

təhlili, işçinin qazancını müəyyən edən hasilatın aşağı salınma səbəblərini yaxud 

artımını təyin etməyə şərait yaradır. Mükafat ödənişi keyfiyyət göstəricisindən 

(zaydan, yararlı məhsul buraxılışından, növlülükdən) birbaşa asılıdır. Bu 

göstəricilər konkret şəraitdən asılı olaraq tamamlana bilər. 

        Müəssisə üçün xammaldan, materialdan, elektrik enerjisindən, briqadada 

istehsal olunmuş məhsulun keyfiyyətindən istifadə göstəricisini nəzərdə tutmaq 

zəruridir. Ayrı - ayrı sahədə, onların xüsusiyyətindən asılı olaraq ahəngdarlıq 

göstəricisindən də istifadə edilə bilər. 

        Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və sah?nin səviyyəsində iqtisadi təhlilin 

aparılması üçün göstəricilər sistemi əsas yaxud köməkçi istehsalat istiqamətində 

qurulur. 

        Hal hazırkı bazar şəraitində əsas istehsalatın sexləri minimum material və 

əmək məsrəfləri ilə verilmiş tapşırıq və çeşid həcmində yüksək keyfiyyətli ritmik 

məhsul istehsalını təmin etməlidir. Fəaliyyətin sözü gedən tərəfi hər ay təhlil 

edilməlidir. 

       Köməkçi  istehsalatın   sexləri,  əsas   istehsalatın   sexlərinin   ahəngdar   işini   
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təmin etməlidir. Bütün bunlar az məsrəflərlə elektrik enerjisi, su, buxar və s. 

verilməsini tələb edir. Buna görə bu sexlərdə fəaliyyətin qiymətləndirilməsi 

göstəricilərinin və iqtisadi təhlilin dairəsi xeyli artır. 

        Neft maşınqayırma sənayesi müəssisələrinin iş təcrübəsi göstərir ki, əsas 

istehsalatın sexləri texnoloji cəhətdən qurtarmış prosesi həyata keçirir və 

müəssisələr dairəsində təşkilati müstəqilliyə malikdir. Onlara mexaniki emal, 

yığma, hazırlıq, döymə, tökmə, qaynaq, köməkçi istehsalata isə elektrosex, tikinti, 

nəqliyyat və digərləri aiddir. 

        Neft maşınqayırma sənayesi müəssisələrinin əsas sexlərinin fəaliyyətini 

qiymətləndirmək üçün aşağıdakı göstəriciləri təklif etmək olar: 

1. Xammal və material məsrəflərinin natural və dəyər ifadəsində xərclər 

norması; 

2. Əmək məsrəfləri və əmək haqqı üzrə normalar; 

3. İstehsalatda zayın aşağı salınma faizi; 

4. Natural və dəyər ifadəsində buraxılmış məhsulun həcmi üzrə tapşırığın 

yerinə yetirilmə faizi; 

5. Maliyyə nəticəsi. 

          Köməkçi istehsalat sexləri üçündə məsrəf göstəricilərini (Material və əmək 

məsrəfləri üzrə normalar), məhsul buraxılışı həcmini (Keyfiyyət parametrləri nəzərə 

alınmaqla), işin qrafiklə yerinə yetirilməsini, eləcə də fəaliyyətin nəticələrini də 

(Təsərrüfat hesablı gəlir, marjinal gəlir, mənfəət) təyin etmək lazımdır. Bu zaman 

sadalananların axırıncılırına daxili hesablama qiyməti daxil edilməlidir. Onu həyata 

keçirmək qeyri, mümkün olduqda köməkçi sexlərin fəaliyyətini qiymətləndirmək 

üçün maya dəyəri göstəricisindən istifadə etmək məqsədəuyğundur. 

       Müəssisənin bölmələrinin fəaliyyətinin nəzəri və təcrübəvi olaraq 

qiymətləndirilməsini və həvəsləndirilməsini məhsulun maya dəyəri yaxud mənfəət 

göstəricisindən istifadə etməklə həyata keçirmək təklif olunur. Bu zaman 

kommersiya  hesabı   prinsipinin  fəaliyyət   göstərdiyi  dövrdə  bilavasitə  məqsədlər  
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formalaşan bölmələrdə sözü gedən göstəricilərin hansının fəaliyyətin idarə 

olunmasının tələblərinə daha çox cavab verir sualı meydana çıxır. 

        Bu və ya digər məhsulun istehsalında qapalı ixtisaslaşma ilə bağlı ayrıca, 

müstəqil, təsərrüfat hesabı prinsipi əsasında fəaliyyətin aparılması bizim fikirimizcə 

marjinal gəlir yaxud mənfəət göstəricisindən istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. 

         İnzibati amirlik metodunun tətbiq olunduğu dövrdə struktur bölmələrin 

təsərrüfat hesabına keçirilməsi ən çox normal xarakter daşıyırdı. Burada müəssisənin 

ahəngdarlığı, hər hansı bölmənin iş keyfiyyətinə görə heç bir həvəsləndirici sistem 

tədbiri və zərərlə işləyən bölməyə iqtisadi sanksiya verə bilmirdi. Bu əmək 

məsələlərində də öz əksini tapmırdı. Bundan başqa, mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma 

sistemi bazar münasibətlərinin tələblərinə uyğun olmayan bir sıra hərəkətlər, yəni heç 

bir tələb olmadan əmtəə material dəyərlilərinin, əsas vəsaitlərin və digər zəruri 

əşyaların tədarükünü yerinə yetirdiyindən və bu da vəsaitin kapitala cevrilməsinə və 

digər neqativ nəticələrə gətirib çıxardığından müəssisənin son fəaliyyət nəticəsi 

bölmə yaxud xidmətin fəaliyyət nəticəsindən də asılı olmurdu. 

       Müxtəlif mülkiyyət formalı müəssisələrin inkişafı şəraitində bütün struktur 

bölmələrin fəaliyyət nəticələri haqda müəssisə müdiriyyəti və kollektivinin obyektiv 

informasiyaya real marağı meydana çıxır. Bu zaman struktur bölmələrin marjinal 

gəlir göstəricisi, bütün işçi heyətinin mükafatlandırılması üçün ümumi nəticəyə 

qoyulan payın həcminin ən mühüm göstərici kimi çıxış edir.  

        İqtisadi təhlilin təşkili onun göstəricilərini planlaşma, uçot və nəzarətin 

göstəriciləri ilə sıx əlaqələndirməklə idarəetmənin digər funksiyalarının qarşılıqlı 

əlaqəli təhlilini təmin edir.  Bu cür əlaqə istehsal prosesinin kompleks və qarşılıqlı 

əlaqəli öyrənilməsi, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi üçün dəyər və izafi dəyərin 

yaradılması və proqnozlaşdırma ilə bağlıdır.  

       Sözügedən problemin həlli təhlilə cəlb edilən struktur bölmələrin fəaliyyət 

göstəricilərinin sistemini hazırlayan zaman biz tərəfdən nəzərdən keçirilmişdir.  

       İqtisadi     təhlilin   təşkilində   analitik   işin    həyata   necə  keçirilməsinin   
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mərkəzləşdirilməsi və qeyri, mərkzləşdirilməsinin zəruri nisbətinin təyin olunması 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Sözü gedən məsələnin həlli planlaşma və uçotun 

mərkəzləşmə səviyyəsini təyin etməyə imkan yaradır. İqtisadi təhlilin nəzəri və 

təcrübəvi təşkili iki istiqamətdə inkişaf etmişdir. Birinci, istiqamət bütün işlərin 

iqtisadi təhlil üzrə ayrı xidmət sahəsində yerləşməsini yaxud idarəetmə aparatında 

xüsusi icraçının ayrılmasını özündə əks etdirir. İkinci, ixtisaslaşma müəssisənin 

müxtəlif bölmə və xidmətlərinin analitik işinin bölünməsini özündə birləşdirir. 

         İqtisadi ədəbiyyatlarda əməyin ixtisaslaşmasına imkan yaradan, böyük 

üstünlüyə malik birinci istiqamətə üstünlük verilir. Təcrübədə təhlilin aparılmasının 

qeyri, mərkəzləşdirilmiş sisteminə rast gəlinir. 

       İqtisadi təhlilin həm birinci həm də ikinci istiqamətinin özlərinə məxsus 

müsbət və mənfi cəhətləri vardır. İqtisadi təhlilin mərkəzləşdirilmiş sisteminin 

təşkilinin üstünlüklərinə bütün analitik işlərin mərkəzləşdirilməsini, ayrı - ayrı 

göstəricilərin vahid mərkəzdə iqtisadi təhlil metodikasının işlənməsi və 

təkmilləşdirilməsinə daha çox imkanın olmasını, aparılmış təhlilin nəticələrinə görə 

məsuliyyətin artırılmasını, analitik hesablamanın mexanikləşdirilməsi və 

avtomatlaşdırılmasına daha çox imkanın yaranmasını aid etmək olar. 

       Bu zaman bütün rütbəli rəhbər işçilər hazır təcrübəvi nəticədən və 

əsaslandırılmış idarəetmə qərarı qəbul etmək üçün təhlilin çıxardığı və verdiyi 

təkliflərdən istifadə edə bilərlər. 

        İqtisadi təhlilin idarəetmə funksiyası kimi müstəqil xidmətə ayrılmaması və 

mexanikləşdirmə avtomatlaşdırma səviyyəsinin mövcud səviyyədə olması hallarında 

təhlilin mərkəzləşdirilmiş sisteminin təşkilində olan nöqsanlar onun vaxtlı vaxtında 

aparılmamasından ibarətdir. Qeyri, mərkəzləşdirilmiş sistemdə istehsalın gedişatına 

operativ nəzarət etmək, baş vermiş prosesin tənzimlənməsi üzrə vaxtlı vaxtında 

müvafiq qərarlar qəbul etmək imkanları kifayət qədərdir. Qeyri, mərkəzləşdirmədə 

müəssisənin bütün bölmələrinin işçiləri və rəhbərinin iqtisadi təhlil işində geniş 

iştirakı təmin  edilir. Bu zaman idarəetmədə iqtisadi təhlilin rolunun yüksəldilməsinin  
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qarşısına qoyulan əsas vəzifə, iqtisadi və texniki xidmət sahələrinin analitik 

funksiyalarını müəssisə və onun struktur bölmələrində inkişaf etdirməkdən ibarətdir.  

       İqtisadi təhlilin qeyri - mərkəzləşdirilmiş forması müəssisənin struktur 

bölmələrinin təsərrüfat daxili kommersiya hesabının tələbi ilə razılaşdırılmalıdır. 

        Bu baxımdan iqtisadi təhlilin təşkilində mərkəzləşdirmə prinsipinin şərtlərini 

əsas götürmək məsələnin həllində mühüm rol oynayır. Mühasibat uçotu haqda qanun 

təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi təhlilinin aparılmasını baş mühasibə həvalə edir. Baş 

mühasib əsasən mühasibat balansı və hesabatının məlumatları üzrə ümumilikdə 

müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili ilə məşğul olmalıdır. Lakin qeyd 

edək ki, analitik iş həcminin böyük həcmdə olmasından, hər bir sahənin texnoloji və 

təşkilati xüsusiyyətlərinin böyük tələbatından və digər yüksək əmək tutumlu iş 

həcmindən asılı olaraq iqtisadi təhlilin kompleks aparılmasını, mühasibat aparatının 

gücü ilə həyata keçirmək nəzərə çarpan çətinliklərlə qarşılaşa bilər.  

        Bu cür halda struktur bölmələrin fəaliyyətinin iqtisadi təhlili ilə kimin məşğul 

olması haqda həlli xüsusi tədqiqat aparılmasını tələb edən tamamilə düzgün sual 

meydana çıxır. Bizim fikrimizcə, struktur bölmələrin fəaliyyətinin iqtisadi təhlilinin 

aparılmasını idarəetmə mühasibatlığının aparatına, fəaliyyətin və maliyyə nəticəsinin 

təhlili üzrə işin əlaqələndirilməsini isə maliyyə mühasibatlığına həvalə etmək 

məqsədəuyğun olar.  

        Kommersiya sirri ilə bağlı olan rəqabətin inkişaf etdiyi bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində hər şeydən əvvəl daxili təhlilin aparılması dairəsində idarəetmə uçotunun 

həcmi ilə tam tanış olmağa hüququ çatan strukturlar məşğul ola bilər. Onlara, 

müəssisəni idarə edən menecerləri, struktur bölmənin xətti xidmət, bölmələrin uçot 

nəzarət qruplarını və idarəetmə mühasibatlığının işçilərini aid etmək olar. Bunlarla 

birlikdə iri müəssisələrdə yerinə yetirilən işin həcmindən asılı olaraq xüsusi analitik 

xidmət yaratmaq məqsədəuyğun sayılmalıdır. 

        Xarici təcrübədə daxili iqtisadi təhlilin aparılmasının dörd formasını: 1) 

İdarəetmə  təhlili  qruplarını;   2) Əməliyyatldarın  tədqiqi   qruplarını;  3) Funksional  
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mütəxəssislər tərəfindən analitik işlərin yerinə yetirilməsini; 4) Kənar şəxslərin təhlil 

işinə cəlb edilməsini tətbiq etmək olar. 

         Təcrübəvi mütəxəssislərdən formalaşan təhlilin idarəetmə qrupu bütün 

informasiya mənbələrinə girməyə malikdir və təşkilatın bütün fəaliyyətinin 

müntəzəm təhlili ilə məşğul olur. Bu cür qrup iri firmalarda və şirkətlərdə təşkil 

olunur. Məsələn, ABŞ da bir mütəxəssis hesabı ilə illik satış dəyərinin həcmi 2 

milyon dollar olan işin təhlilini aparan azad mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulan 

koplekt normativdən istifadə edilir. 

       Əməliyyatların tədqiqini aparan qrup da azad təcrübəli mütəxəssislərdən ibarət 

iri firmalarda formalaşdırılır. Onların fəaliyyəti əsasən əmək məhsuldarlığının 

yüksəldilməsi məsələlərinin həllinə yönəldilir və bu işin yerinə yetirilməsi üçün 

müxtəlif mütəxəssislər (Fizika, mühəndis mexanika, riyaziyyat yaxud statistika, 

iqtisadiyyatda riyazi metoddan istifadə edən, bioloq, psixoloq və məsrəflərin təhlili 

ilə məşğul olan mütəxəssislər) cəlb edilir. Təhlilin təşkilinin xüsusiyyəti qrupun 

seçilməsindən və onların təhlil işinə hazırlanmasından, təhlil üçün metodun müəyyən 

edilməsindən ibarətdir. 

          Xarici firmalarda daxili təhlil bir qayda olaraq funksional xidmət və bölmələr 

tərəfindən yerinə yetirilir. Bu işçilər, ayrıca analitik qrupların mövcudluğundan asılı 

olmayaraq təhlil işini həyata keçirirlər, həm də xüsusi analitik qrupların olması 

şəraitində struktur bölmə və xidmətlərin fəaliyyətinin təhlilini aparırlar. Təhlil işinə 

təcrübəli mütəxəssislər xarici məsləhətçilər də cəlb edilə bilər. Bir qayda olaraq sözü 

gedən mütəxəssislərə idarəetmə sisteminin işlənməsi və tətbiqi, baş verən halların 

təhlili, smetanın tərtibi, istehsalat uçotu sisteminin işlənməsi və tətbiqi, təchizat və 

ehtiyatların tənzimlənmə sisteminin işlənməsi və i.a. tapşırılır. 

       Beləliklə, müxtəlif sahələrdən cəlb edilən mütəxəssisləri birləşdirən xarici 

məsləhətçilər əsasən mütərəqqi idarəetmə və uçot metodlarının tətbiqi, istehsalın 

təşkili ilə məşğul olur. 

        İqtisadi təhlilin ən mühüm elementlərindən biri də analitik cədvəlin tərtibi 

hesab edilir. Bu zaman bütün cədvəllər aşağıdakı tələblərə: əks etdirilən məlumatların 



 74

 
 
 

dəqiqliyini və maksimum tamlığını təmin edən xüsusi müxtəlif mürəkkəb sütunların 

olmasına cavab verməlidir. 

       Bununla birlikdə obyektin vəziyyətini qiymətləndirmək və idarəetmə qərarı 

qəbul etmək üçün tam analitik informasiya əldə etməyə imkan yaradan, uçot 

informasiyalarının işlənməsinə çəkilən məsrəfləri minimuma endirməklə tərtib edilən 

cədvəllərin konstruksiyası çox sadə anlaşılan olmalıdır. 

         İdarəetmə uçotu sistemində iqtisadi təhlilin təşkili informasiya, təminatı 

məsələlərinin həllini tələb edir. İnformasiyanın təminatı sistemi obyektin cari 

vəziyyəti, iqtisadi təhlil və idarəetmənin effektliyi haqda zəruri və tələb olunan 

həcmdə informasiyaların məcmuunu özündə əks etdirir. İqtisadi təhlil üçün 

informasiya sistemi vasitəsilə planlaşmanın, normalaşdırmanın, uçotun, aparılan 

tədqiqat və eksperimentlərin məlumatları tərtib olunur.  

          İstifadə olunan informasiyalar məsrəf növləri və idarəetmə səviyyəsində 

struktur bölmələrin nəticəsi üzrə verilmiş parametrlərdən kənarlaşmanın təhlilinin 

tələbatını təmin etməlidir. 

       Təhlil zamanı istifadə olunan informasiya, qarşıya qoyulan vəzifəyə əsasən 

müəyyən edilir. Təhlil təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks tədqiqi məqsədi ilə aparılan 

hallarda müəssisələrin, təşkilatların bütün məlumatlarından istifadə edilir. Struktur 

bölmələrin fəaliyyətinin təhlili zamanı isə ancaq həmin fəaliyyəti xarakterizə edən 

məlumat mənbələrindən istifadə olunur. 

         Təhlil prosesində istifadə olunan bütün iqtisadi informasiyaları üç əsas: plan – 

normative, uçot - hesabat, qeyri – uçot qrupa bölmək olar.                           

        Müəssisənin və onun struktur bölmələrinin iqtisadi informasiyalarının plan 

məlumatları onların müəyyən dövr (Ay, kvartal, il) ərzində istehsal təsərrüfat maliyyə 

fəaliyyətinin proqramını xarakterizə edir. Struktur bölmələr, müəssisələr səviyyəsində 

operativ istehsal planları, aylıq, dekadalıq, gündəlik, növbəlik informasiyaları, əhatə 

edir. 

         Normativ  məlumatlar  bütün  növ  xammal  və  materialların,  yanacaq   enerji  
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resurslarının, əmək və əmək haqqının, avadanlıqların işlərinin, istehsal gücünün, işçi 

heyətinin, istehsal və digər istifadə yerlərinin, idarəetmə aparatı xərclərinin, 

ümumtəsərrüfat və ümumistehsalat xərclərinin normalarını, normativlərini və 

normativ göstəricilərini özündə əks etdirir. 

        Müəssisə və struktur vahidləri səviyyəsində xammal, material, tullantı, zay, 

əmək məsrəfləri, yanacaq enerji, avadanlıqların işi, onların saxlanması və istismarı, 

xidmətedici təsərrüfata xidmət, məhsul, iş, xidmətin maya dəyərinin normalarından 

istifadə edilir. 

         Müəssisələr səviyyəsində isə ümumtəsərrüfat xərclərinin, idarəetmə aparatının 

sayı və onların saxlanması xərclərinin normativlərindən istifadə olunur. 

         Uçot hesabat məlumatları, struktur bölmələrin və müəssisənin uçot və hesabat 

göstəricilərinin nəticələrindən əldə edilir. Onlara müəssisə və struktur vahidləri 

səviyyəsində sexdaxili uçot, istehsal məsrəfləri, operativ uçot səviyyəsində isə hasilat 

haqda məlumat, boşdayanma, məhsul keyfiyyəti haqda məlumat, kənarlaşma, həqiqi 

xammal, material, yanacaq, məhsul, yaxud əməliyyat vahidinə əmək sərfi 

göstəriciləri, briqadanın, əsas və köməkçi istehsal sexlərinin hesabatı daxildir.  

          Mühasibat, operativ texniki və statistika uçotuna əsasən tərtib edilən və jurnal 

orderlərdə, dövriyyə cədvəllərində, kartoçkalarda, uçot kitablarında, arayış 

açıqlamalarda əks etdirilən istehsala məsrəflərin icmal uçotu müəssisələrin hasilat 

göstəriciləri səviyyəsində tərtib olunur. Qeyri uçot məlumatları olan müəssisə və 

struktur vahidlərinin işi haqda məlumatlar uçot və hesabatın informasiya 

mənbələrində öz əksini tapmır. Onlara, auditor yoxlamaları aktlarında, laboratoriya 

analizinin tədqiqatlarında, istehsalat müşavirələrinin protokollarında, müdiriyyətin 

əmr və sərəncamlarında, iş gününün şəkilinin çəkilməsində, xronometraj 

müşahidələrdə əks etdirilən məlumatları aid etmək olar. 

        Beləliklə, iqtisadi təhlil müxtəlif tələblərə tabe edilən mürəkkəb prosesləri (iş 

növlərini) özündə əks etdirir. İqtisadi təhlil anlayışına aid edilən göstərilən məsələlər 

haqda    müxtəlif   müəlliflərin   söylədikləri  fikirləri    ümumiləşdirərək   təhlilin  

 



 76

 
 
 

istiqamətlərini müəyyən edən nişanələr üzrə təhlil obyektlərinin aşağıdakı icmal 

növlərini təklif edirik. 

 

          Muhasibat uçotu sistemində iqtisadi təhlilin təsnifatı. 
 1. Həyata keçirilmə vaxtı üzrə                                 - əvvəlcədən 

                                                                                    - operativ 

                                                                                       - sonradan 

    2. Mənbələr üzrə                                                        -  hesabat məlumatları üzrə 

                                                                                        - cari uçot məlumatları üzrə 

    3. Obyektlər üzrə                                                         - resurslar 

                                                                                     - proseslər 

                                                                                         - əməliyyatlar 

4. Subyektlər üzrə                                  - xətti xidmət rəhbərləri 

                                                                      - ixtisaslaşdırılmış şöbələr 

                                                                       - cəlb edilmiş mütəxəssislər 

     5. Göstəricilər üzrə                                   - məsrəflər 

                                                                       - məhsul buraxılışı 

                                                                       - nəticə 

     6. İnformasiyanın                                      - müəssisə, konsern, şirkət 

         detallaşdırılma                                       - istehsalat bölmələri 

         səviyyəsi üzrə                                        - funksional xidmətlər 

     7. Təhlil edilən göstəricilər 

         dairəsi üzrə                                             -  kompleks 

                                                                      - tematik 

  8. Məqsədlər üzrə                                       - fəaliyyətin qiymətləndirilməsi 

                                                                         - cari tənzimləmə 

                                                                         - proqnozlaşdırma 

 

          Muhasibat uçotu sistemində verilən təsnifata müvafiq iqtisadi təhlilin təşkili 

üzrə yuxarıda göstərilən təkliflər zəruri keyfiyyətli amillərin müəyyən edilməsini, 

onların məhsul istehsalı həcminin artırılmasına, keyfiyyətin və rentabelliyin 

yaxşılaşdırılmasına yönəldilməsini təmin etməyə şərait yaradar.  
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3.2. Hesabat məlumatları əsasında təhlilin təşkili və onun 

təkmilləşdirilməsi yolları. 

 

        Mühasibat uçotunun informasiyaları əsasında yerinə yetirilən iqtisadi təhlilin 

metodoloji əsasını işləyən zaman ilk növbədə istehsalat - təsərrüfat, bütövlükdə 

müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin iqtisadi təhlili sistemində onun yerini müəyyən 

etmək, onların müxtəlifliyini və qarşılıqlı əlaqəsini aydınlaşdırmaq lazımdır.  

       Mühasibat uçotu sistemində iqtisadi təhlili norma və smetadan kənarlaşmaların 

ilk uçot informasiyalarına əsasən aparılan operativ (cari) təhlilinə və fəaliyyətin 

nəticələrinin hesabat məlumatları üzrə dövrü təhlilinə bölmək olar. 

       İstehsalın tənzimlənməsi üzrə qəbul edilən qərarın əsasını, istehsalın gedişatı 

üçün müəyyən olunmuş standartdan kənarlaşmaları, baş vermə (sex, sahə, briqada, iş 

yeri) yerləri üzrə növbə, gün, dekada və ay ərzində səbəblərini müəyyən etməyə, 

onların mümkün nəticələrini qiymətləndirməyə, fəaliyyətin son nəticələrinə təsirin 

miqdarını və müvafiq idarəetmə qərarı qəbul etməyə imkan yaradan operativ iqtisadi 

təhlil hesab edilir. 

      Bununla əlaqədar olaraq, hesabat və digər qruplaşdırılmış məlumatlara əsasən 

aparılan təhlillə yanaşı, müəssisənin bölmələrində və xidmətlərində istehsalat 

resurslarını bütün məhsullara və onların növlərinə bölməklə istifadəsinin operativ 

təhlilinin rolu xeyli artır. 

        Mühasibat uçotu sistemində operativ və dövri məlumatların təhlilinin birlikdə 

istifadəsi həm hesabat dövrü həm də hesabat dövrü ərzində müəssisə və onun struktur 

bölmələri haqda daha tam məlumat verir-i. 

      Operativ (cari) təhlil əsasən icmal məlumatların tərtibi (formalaşması) zamanı 

istifadə edilən və istehsalat, təsərrüfat və maliyyə fəaliyyətinin təhlili üçün çıxış 

bazası hesab edilən ilk sənədlərə əsaslanır. Belə hal, operativ (cari) təhlilin dövrü 

təhlili, eləcə də operativ uçotun mühasibat uçotunun tamamlamasını deməyə imkan 

yaradır. 
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     Bununla yanaşı həm operativ (cari) həm də dövri təhlil bir məqsədə istehsalın 

normal gedişatından kənarlaşmaların səbəbini və onun nəticələrini 

proqnozlaşdırmağa və müəyyən etməyə, bunun əsasında isə əsaslı qəbul olunmuş 

idarəetmə qərarının verilməsinə xidmət edir. 

       İdarəetmə uçotu sistemində iqtisadi təhlil operativ, müntəzəm, obyektiv, vaxtlı 

vaxtında və məqsədəuyğun olmalıdır. 

      Nəzəriyyə və təcrübənin ümumiləşdirilməsi iqtisadi təhlilin metodologiyasında 

çoxlu nöqsanların olmasını göstərir. Buna bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin 

sahə, xüsusi ilə maşınqayırma, kənd təsərrüfatı, kimya və i.a. xüsusiyyətlərini nəzərə 

alan metodun olmamasını misal göstərmək olar. Hal hazırda qüvvədə olan metod 

mərkəzləşdirilmiş planlı iqtisadiyyat şəraitində istifadə olunan metoda istiqamətlənir, 

yəni təşkilat tərəfindən təyin edilən plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə 

yönəldilir. 

     Ümumsahələr metodu müəssisənin bütövlükdə il, kvartal və zəruri hallarda ay 

ərzində işinin təhlilinə əsaslanır. Bu metod, bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin 

funksional xüsusiyyətini, müxtəlif mülkiyyət formalarının mövcudluğunu, 

informasiyaların daxili və xarici istifadəçilərə bölünməsini nəzərə almaq, sexlərin, 

sahənin, briqadaların və iş yerinin istehsal prosesini daha dərindən öyrənməyə imkan 

yaratmır. 

       Struktur bölmələrin fəaliyyətinin iqtisadi təhlili və onun təşkilinin metodu hər 

bir müəssisənin və onun struktur bölmələrinin fəaliyyətində mühüm əhəmiyyət kəsb 

etməsinə baxmayaraq onun hal hazırki vəziyyəti qeyri, qənaətbəxşdir.  

         İstehsalat fəaliyyətinin təhlili başlıca olaraq kəmiyyət göstəricilərini əhatə edir. 

Əfsuslar olsun ki, istehsalat ehtiyatlarının effektli istifadəsi göstəricisinə lazımi 

diqqət yetirilmir. Struktur bölmələrin bu cür keyfiyyət göstəricisinin təhlilini 

aparmadan hər hansı istehsalın və onun rentabelliyinin iqtisadi effektliyi haqda heç 

bir mühakimə yürütmək olmaz. 

        Kəmiyyət göstəricilərinin təhlilini müəssisə, sex və sahə işinin keyfiyyət 

göstəricilərinin təhlili ilə qırılmaz surətdə aparmaq lazımdır. 
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       Bu cur qırılmaz təhlilin aparılması nəticəsində müəyyən edilən nöqsanları 

aradan qaldırmaq məqsədilə onun təşkili və aparılma metoduna dair sahə təklif 

hazırlamaq, idarəetmə uçotu sistemində iqtisadi təhlilin obyektlərini, göstəricilərini 

və subyektlərini müəyyən etmək lazımdır. 

       Təklif hazırlanan zaman, fəaliyyəti təhlil olunan istehsalın, struktur bölmələrin 

təşkilati və texnoloji xüsusiyyətindən asılı olaraq məsrəflərin istehsalın, marjinal gəlir 

və mənfəətin həcminin qarşılıqlı əlaqəsini müəyyən etmək zəruridir. 

         Müəssisələrin təşkilati strukturu, təsərrüfatdaxili hesabın inkişafı nəzərə 

alınmaqla struktur bölmələri yaxud müəssisə üzrə bütövlükdə iqtisadi təhlilin 

aparılmasının effektliyi və məqsədə uyğunluğunu təyin etmək zəruridir. 

         Hazırlanan məhsulun texnoloji prosesinin xarakterindən asılı olaraq aparılası 

operativ təhlilin aparılma dövrünü (gündəlik, növbəlik, dekadlıq, aylıq və i.a). 

dəqiqləşdirmək lazımdır. 

         İstehsala məsrəflər normasından yaxud hesabat kalkulyasiyasında istehsal 

ediləcək məhsul, yerinə yetiriləcək iş və xidmətlərin həcmində ola biləcək 

kənarlaşmanın, birbaşa məsrəflərin yaxud istehsalın maya dəyərinin, kalkulyasiya 

maddələri yaxud məsrəf elementləri nöqteyi nəzərindən kənarlaşmanın operativ təhlil 

obyektlərini də müəyyən etmək lazımdır. 

        İqtisadi ədəbiyyatlarda təhlilin təsnifat növlərinin müxtəlif variantlarının 

olması haqda fikir söylənilir. Burada bir sıra müəlliflər operativ təhlili müstəqil təhlil 

növünə bölmür, digərləri isə onu müstəqil təhlil növünə bölür və çoxsaylı nişanələr 

üzrə xarakterizə edir. Bu zaman təhlil edilən obyekt, dövr və i.a. əhatə edilməklə 

idarəetmə obyektinin xarakteristikası əsas kimi götürülür. Nəticədə şöbələrin, yəni 

təsərrüfat daxili, istehsaldaxili, mikro və makro və i.a. fəaliyyətinin zavod, sex, 

sexdaxili təhlili ayrılıqda aparılır. 

         Bu cür qaydada təhlilin aparılması həm təsnifat nişanələrinin həm də istifadə 

olunan terminlərin vahid olmamasını sübut edir. Bu isə öz növbəsində iqtisadi təhlilin 

nəzəri, metodoloji əsasını müəyyən etməyə imkan yaradır. 
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          Bu baxımdan bizim fikrimizcə, iqtisadi təhlilin növlərini müəyyən edən zaman 

onun bu və ya digər növünü, fərqləndirici xüsusiyyətlərini xarakterizə etməyə kömək 

edən bir sıra nişanələrini nəzərə almaq zəruridir. 

         Qeyd edilənlərdən asılı olaraq biz aşağıdakı əsas istiqamətləri nəzərə almağı 

mqsədə uyğun hesab edirik. Operativ təhlil, istehsalın normal gedişatından əmələ 

gələn kənarlaşmanın səbəblərini müəyyən etmək məqsədilə qısa müddət ərzində işin 

nəticəsini daha tam xarakterizə edən hər hansı istehsalat sahəsinin (müəssisənin və 

onun struktur bölmələrinin) fəaliyyətinin göstəricilər sisteminin təhlilini özündə əks 

etdirir. Sözü gedən istiqamətdə operativ təhlilin məlumatları özünü çoxsəviyyəli, 

kompleks, operativ və məqsədli xarakter formasında büruzə verir. 

         Çoxsəviyyəlilik müəssisənin və onun struktur bölmələrinin fəaliyyətində 

kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərində olan fərqləri özündə birləşdirir. Bu cür fərqin 

təyin edilməsi sahənin, sexin və ümumilikdə müəssisənin fəaliyyətinin qarşılıqlı 

əlaqəli və qarşılıqlı asılılığın müxtəlif idarəetmə səviyyəsində operativ iqtisadi 

təhlilin məqsədini dəqiq müəyyən etməyə şərait yaradır. 

        Beləliklə çoxsəviyyəli operativ iqtisadi təhlil onun kompleksliliyini də təmin 

edir. İqtisadi təhlilin kompleksliliyi özünü idarəetmənin piramida sisteminin 

çoxsəviyyəli xarakterinə müvafiq büruzə verir. 

         İdarəetmə uçotu sistemində tədqiqat metodunun seçilməsinin metodoloji 

yanaşmasını təyin etmək iqtisadi təhlil üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. İqtisadi 

ədəbiyyatlarda bu məsələnin həllinə dair bir birindən fərqli fikirlər mövcuddur. Bir 

sıra iqtisadçıların fikrincə təhlili göstəricilər və bölmələrin analitikliyini, sonradan 

detallaşdırmaqla fəaliyyətin göstəricilərini ümumiləşdirməkdən başlamaq lazımdır, 

yəni tədqiqatı deduktiv (ümumilikdən fərdiliyə) metoddan başlamaq təklif olunur. Bu 

zaman əvvəlcə hər hansı göstəricini, yəni onun həqiqi səviyyəsini normativlə 

müqayisə etməklə kənarlaşma müəyyən edilir sonra isə bu ümumi kənarlaşmaya təsir 

edən ayrı ayrı səbəblər aşkar olunur. 

        Bu cür yanaşma çoxsahəli obyektlərin idarə olunmasına təsərrüfat hesabı 

metodu ilə baxmaq eləcədə təhlilə yuxarıdan başlayaraq sözü gedən səviyyədə olan 
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kənarlaşmaları müəyyən edib onları sex, briqada, səbəb və təqsirkarlara çatdırmaqla 

izah olunur. 

        Digərləri təhlili təlimat metodu ilə (Fərdidən ümumiliyə) başlamağı təklif edir. 

Bu metodun əsas mahiyyəti fərdi amillərin təsir dərəcəsini hesabi yolla toplamaqla 

alınan ümumi kənarlaşmanı ümumiləşdirici göstəricilərə təsir göstərən ilk fərdi amil 

və səbəblərin öyrənilməsi ilə nəticələnir. 

       Sözü gedən yanaşmanın seçilməsi qısa müddətdə ümumiləşdirici göstəricilərin 

həqiqi səviyyəsinin müəyyən edilməsində olan çətinliklərlə, ümumiləşdirici 

göstəricəilərin operativ təhlilinə ciddi tələbatın olmaması ilə və nəticədə induktiv 

metodun sürətlənməsi, təsərrüfat prosesinin və s. Konkret nəticəsinin müəyyən 

olunmasını asanlaşdırmaqla izah olunur. 

       Qeyd edilənlərlə razılaşaraq göstərmək olar ki, sözü gedən problemə tədqiq 

edən müəllifi nəinki təyin edilmiş göstəricilərə təsir göstərən amillər nəticəsində baş 

verən kənarlaşma, həm də iş prosesində müəyyən olunan səbəblərin göstərəcəyi 

təsirdən əmələ gələn kənarlaşmanın ləğv edilməsinə yönəldilən ümumiləşdirici 

göstəricilər haqda operativ idarəetmə qərarı qəbul etmək üçün istehsalın normal 

gedişatında resursların istifadəsinin son yekununa dair məsrəflərin baş vermə və 

məsuliyyət mərkəzləri üzrə kənarlaşmalarını operativ müəyyən etmək də 

maraqlandırır. Bu zaman göstəricilərin əhatə dairəsindən və idarəetmə səviyyəsindən 

asılı olaraq hər bir təsərrüfat subyektində iqtisadi təhlil obyekti genişlənir yaxud 

qısalır, ayrı ayrı məsrəfin səviyyəsinə müvafiq formalaşan məsuliyyət fərdiləşir 

kənarlaşmalar üzrə məsrəflərin idarə olunma imkanları daha da genişlənir. 

        Bununla birlikdə təhlil prosesində hər şeydən əvvəl son nəticənin 

formalaşmasına imkan yaradan qəbul edilə bilən variant müəyyən edilməlidir. Bazar 

münasibətləri şəraitində hər şeydən əvvəl bazar qiymətindən, müəssisənin istehsal 

imkanlarından (Gücündən, material və əmək resurslarından), buraxılası məhsula, 

yerinə yetiriləsi işə yaxud xidmətə çəkiləsi normativ məsrəfdən asılı olaraq bu yaxud 

digər    məhsul,   iş   yaxud   xidmət    növünün   rentabelliyini   müəyyən   etmək  
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(Proqnozlaşdırmaq) lazımdır. Məhz bu cür təhlildən və qəbul edilmiş qərardan sonra 

resursların baş vermə yerləri və məsuliyyət mərkəzləri, onların ümumi son nəticəyə 

verimi üzrə bütövlükdə və struktur bölmələrində effektli istifadə səviyyəsinin təhlili 

məsələsi meydana çıxır.  

        "Məsrəf Məhsul buraxılışı Nəticə" modelinə müvafiq olaraq gəlir (Mənfəət), 

istehsalın həcmi və tam yaxud məhdudlaşdırılmış maya dəyəri arasındakı funksional 

asılılığa görə sonradan isə struktur bölmələri üzrə aparılmasını tələb edən idarəetmə 

uçotu sistemində iqtisadi təhlilin sözü gedən metodoloji ardıcıllığı, təyin edilmiş 

qiymətdən, məhsul çeşidindən, məhsul istehsalı həcmindən və istehsal məsrəflərindən 

asılı olaraq gəlir (Mənfəət) səviyyəsinin müxtəlif variantlarda hesablamasını 

aparmağa şərait yaradır. Bu zaman sonrakı (Dövrü) təhlil çox bir qısa müddət üçün 

aparılan operativ təhlillə tamamlanır. Analitik işin yerinə yetirilməsində tərtib edilən 

qayda və üsulların məcmuu təhlil metodunu təşkil edir. İdarəetmə uçotu sistemində 

aparılan iqtisadi təhlil adi qayda və üsullardan: Həqiqi göstəriciləri bazis dövrü ilə 

müqayisə etmədən; Göstəricilərin indeks metodu ilə ayrılmasından; Xəyali 

metoddan; Qruplaşmadan; Balans ümumiləşdirməsindən; Qrafik metoddan; Diaqram 

metoddan və i.a. İstifadə edilir. 

        İnkişaf etmiş xarici ölkələrin təcrübəsində iqtisadi təhlili iki qrup: Metod və 

qaydaya bölmək olar. 

        Birinci qrup, idarəetmə vəzifələrini asanlaşdırmağa və müdiriyyətdə baş verən 

müxtəlif məsələlərin həllində müvafiq qərarın qəbul edilməsində əsas olan üsul və 

qaydaları özündə əks etdirir. Bu qrupa marjinal gəlirin təhlili, dəyər və mühəndis 

dəyər təhlili, kritik yollar təhlili, sistemli təhlili və digərlərini aid etmək olar. 

       İkinci qrup, cari və sonrakı nəzarətə kömək edən üsul və qaydaları özündə 

birləşdirir. Bu qrup, maya dəyərinin uçotunun ənənəvi metodlarından: Standart, kost, 

plan, büdcə və digərlərindən ibarətdir. Burada dəyər və mühəndis, dəyərin təhlilindən 

əldə edilən, eləcə də diaqram, kart və onların əyani vasitələrinin materiallarından 

istifadə oluna bilər. 
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        Ölkənin analitik təcrübəsində mühəndis dəyər təhlili funksional dəyər təhlili 

kimi təqdim oluna bilər. Dəyər metodlara, yəni qarşılıqlı əlaqəli gəlirin (Mənfəətin); 

İstehsalın həcmi və maya dəyərinin (Marjinal məsrəflərin); Kritik həcm nöqtəsinin 

təhlilinə gəldikdə onların təcrübəvi olaraq ölkə təcrübəsində geniş tətbiqini 

məqsədəuyğun hesab edirik. 
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Н Я Т И Ж Я 

 

        Базар игтисадиййаты истещсалын, о жцмлядян сянайе истещсалынын йени 

тясяррцфат механизминин йарадылмасыны бир вязифя  кими гаршыйа гойур. Мцхтялиф 

мцлкиййят формаларынын, рягабятин, коммерсийа щесабынын, харижи игтисади 

ялагялярин инкишафы мцяссисянин вя онун структур бюлмяляринин идаряетмя 

системиндя учотун, игтисади тящлилин вя нязарятин тяшкилиня, методолоэийасына, 

мягсядиня, кюкцндян йенидян бахылмасыны бир зярурят кими тяляб едир. Базар 

мцнасибятляри шяраитиндя учотун мягсяд вя вязифяляри учот информасийаларынын 

топланмасы вя ишлянмяси вя бунун ясасында щесабатын тяртиб едилмяси чярчивясиндя 

йериня йетирилир. Бу жцр шяраитдя идаряетмя функсийасынын йцксялмясиндя учотун, 

тясяррцфат фяалиййятинин игтисади тящлилинин, нязарятин, прогнозлашдырманын, 

идаряетмя гярарынын щазырланмасынын функсийасы хейли артыр. Бу заман «Мясряф - 

Мящсул бурахылышы - Нятижя» моделиня ясасян мцхтялиф формалы тясяррцфат дахили 

коммерсийа щесабынын фяалиййят эюстярдийи шяраитдя мцяссисянин вя онун структур 

бюлмяляринин идаря едилмяси цчцн учот, нязарят вя игтисади тящлил системинин 

йарадылмасы обйектив зярурятя чеврилир.  

          Гцввядя олан учот тяжрцбяси онун вязиййятинин бир тяряфдян артыг лазым 

олмайан информасийалар топламасы, диэяр тяряфдян ися идаряетмя цчцн зярури олан 

информасийалар вермямяси иля гейри - гянаятбяхш олмасы иля характеризя олунур. 

Тяжрцбя эюстярир ки, гцввядя олан база ясасында учот системинин эяляжякдя 

тякмилляшдирилмясиня даир оптимал вариантын ахтарылмасы истянилян нятижяни 

вермямишдир. Буна эюря сюзц эедян проблемин щяллиня  даир сюйлянилян фикир чох 

мящдуд вя перспектсиз сайылмалыдыр. Бу бахымдан учот системинин тяшкилини базар 

игтисадиййатынын тялябляриня уйьун гурмаг, юлкянин вя харижи юлкялярин учот 

системинин вя идаряетмянин бир щиссяси щесаб едилян фирмадахили мцщасибат 

учотунун тяшкилинин цмуми принсипляринин тяжрцбясиндян истифадя едилмякля 

идаряетмя учотунун тяшкилини вя методолоэийасыны ишляйиб щазырламаг лазымдыр. 
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         Мцщасибат учотунун юз истигамят функсийасыны дяйишмяси вя онун гаршысына 

гойулан вязифяляр информасийанын щям харижи щям дя дахили истещлакчыларын 

мараьына уйьун гурулмалыдыр. Дахили истещлакчыларын информасийайа олан 

мараьынын юдянилмяси юз яксини идаряетмя мцщасибатлыьынын йарадылмасында, 

идаряетмя учотунун тяшкили вя методолоэийасынын ясасыны, онун ишчи щесаблар 

планыны ишляйиб щазырламагда, истещсал мясряфляринин баш вермя йерляри вя 

мясулиййят мяркязляри цзря нязарятин вя тящлилин тяшкилиндя, ещтийатларын идаряетмя 

системинин йарадылмасында, истещсал ресурсларынын истифадясиндя, мящсул (иш вя 

хидмятлярин) бурахылышында, нормадан кянарлашмалар цзря фяалиййятин нятижясиндя 

бцрузя верир. 

       Апарылмыш тядгигат нятижясиндя биз тяряфиндян конкрет нятижяляр алынмыш вя 

ону ашаьыдакы кими формалашдырмаг олар: 

         1. Mühasibat учоту - няинки анжаг учот тяжрцбясиндя тятбиг олунан истещсала 

мясряфлярин учоту вя мящсулун майа дяйяринин калкулйасийасыны ящатя едир, о, щям дя 

мцяссисядя ещтийатларын нормадан (стандартдан), мясряф вя хяржляр сметасындан, 

мящсул (иш, хидмят) бурахылышындан вя нятижядян кянарлашма цзря идаряетмя методуну 

эениш тятбиг етмякля планлашдырма, нязарят, тянзимлямя вя прогнозлашдырма функсийасы 

иля бирликдя мцщасибат, оператив – техники вя статистика учотунун гаршылыглы ялагясини 

тямин едян цмуми учот системинин бир щиссяси щесаб едилир. Mühasibat учоту 

мясряфлярин баш вермя йерляри вя мясулиййят мяркязляри цзря локаллашдырылмасыны, 

идаряетмянин мцхтялиф сявиййяляри цчцн зярури информасийаларын щазырланмасыны вя 

мялуматларын сцзэяждян кечирилмясини, идаряетмя гярары лайищясинин, еляжя дя учотун, 

нязарятин вя игтисади тящлилин мцтярягги системинин щазырланмасыны юзцндя бирляшдирир və 

buna gürə də onun iş fəaliyyətinin tətbiq edilməsi məqsədə uyğun sayılmalıdır. 

  2. Mühasibat учотунун  цмуми  системиндян айрылмасы няинки коммерсийа сирри 

йахуд верэи юдянишиндян йайынмасы, ясасян дахили идаряетмянин тялябатындан асылы 

олараг учотун юз истигамят функсийасыны дяйишмясинин зярури олмасы, йяни эениш тякрар 

истещсал принсипини, онун еффектли гиймятляндирилмясини даща эениш оператив якс  

етдирмяси щесаб едилир. Elə bu baxımdan sözü gedən sistemin iş prinsipinə tətbiq etmək 
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daha effektli olar. Mühasibat uçotunun məqsədinin və vəzifəsinin bu cür başa düşülməsi 

onun nəzəri və təcrübəvi nəticəsini daha düzgün qiymətləndirməyi bu növ uçotun təşkilati 

və metodoloji təminatının formalaşma xüsusiyyətlərini xarakterizə edir.  

3. Mühasibat учотунун тяшкили проблемляри мцряккяб вя чохсащялидир. Ващид 

мцщасибат апаратынын фяалиййят эюстярдийи шяраитдя  юлкя тяжрцбясиндя мцщасибат 

апаратынын ишинин тяшкили мясяляляри мцвяффягиййятля щялл едилдийи щалда, базарын 

инкишафы шяраитиндя мцщасибат апаратынын структур вя тяшкилинин ишлянмяси проблеми 

щялл едилмямиш галыр. 

      Бунунла ялагядар олараг ишдя мцщасибат uçotunun тяшкилиня даир яшйа, хятти 

вя фяалиййят нишаняляри нюгтейи - нязяриндян чох ящямиййятли тяклиф ишляниб 

щазырланмыш, онларда цстцн вя нюгсан жящятляр, еляжя дя тятбиг едилдикдя чох да 

бюйцк олмайан еффект верян шяртляр эениш ачыгланмышдыр. Bu açıqlanmanın 

analitik formada verilməsi məqsədə uyğun olar. Mцщасибат апаратынын шагули 

нюгтейи - нязярдян тяшкили щагда мясяля щялл едиляряк структур бюлмялярин 

мцстягиллик сявиййясинин, онларын жоьрафи йерляшмясинин, дахили коммерсийа 

щесабынын фяалиййят хцсусиййятляри вя технолоъи просеслярин нязяря алынмасы тювсийя 

едилир.  

     4. Кечян чохиллик дювр  ярзиндя ясас мягсяди учот ишчиляринин ишэцзарлыьы 

нязяря алынмадан идаряетмянин инзибати - амирлик системиня жаваб верян 

гануниляшдирилмиш жидди учот системи йарадылмышдыр.                       

     Ишдя дцнйа тяжрцбясиня мцвафиг олараг Азярбайжан Республикасында 

гануниляшдирилмиш учот вя щесабат сянядляринин ишляниб щазырланмасында ялдя 

олунмуш наилиййятляр эюстярилмиш, мцхтялиф сянядлярдя ганунауйьунлугларын 

тякрар едилмясинин мювжудлуьуну ифадя едян нюгсанларын ачыгламасы шярщ 

едилмишдир. Mühasibat учоту системиндя там вя мящдудлашдырылмыш майа 

дяйяринин формалашмасында вя мцяссисяляря фяалиййят нятижялярини мцяййян етмяк 

гайдасыны низама салынмасында мцстягиллик тягдим етмяк тяклиф едилмишдир.  

  5. Мяркязляшдирилмиш вя гейри - мяркязляшдирилмиш учотун ялагяли      

принсипинин апарылан тящлили, нязяриййя вя тяжрцбядя цч анлайышын:                           
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мяркязляшдирилмиш, гейри - мяркязляшдирилмиш вя гарышыг учот вариантынын олмасы  

щагда фикир формалашдырмаьа имкан верир. Бу анлайышлар тяжрцбядя щяйата 

кечирилмяси чох чятин олан ващид истигамят вя классик вариантлар бахымындан 

нязярдян кечирилир. Бунунла онларын ялагяляринин оптимал йоллары арашдырыларкян 

цмуми вя идаряетмя мцщасибатлыьынын бюлцнмяси нязяря алынмыр вя башлыжа олараг 

идаряетмя проблеминi айрылмагла учотун тякмилляшдирилмяси, структурун шагули 

истигамятдя гурулмасына даща чох диггят йетирилир. Мяркязляшдирилмиш вя гейри - 

мяркязляшдирилмиш учотун сямяряли ялагясинин тяшкили проблеминя бизим фикримизжя, 

щяр шейдян яввял обйектин идаряолунмасы бахымындан нязяр йетирмяк лазымдыр.       

  Мцщасибат учотунун тяшкилинин даща еффектли формасы идаряетмянин гаршылыглы 

ялагяси тямин едилмякля учотун мяркязляшдирилмя сявиййясини онун гейри - 

мяркязляшдирилмяси иля уйьунлашдырылмагла формалашмасы, фяалиййятин эюстярижиляринин 

ишлянмяси вя онларын тящлилинин апарылмасы, илк учот вя груплашдырма, фяалиййят 

цзяриндя яввялжядян нязарят вя оператив тящлилин щяйата кечирилмяси функсийасыны 

мяркязляшдирилмиш мцщасибатлыгдан айырмагла мцхтялиф сявиййяли идаряетмяйя 

верилмясиni əsas щесаб едир və onun təcrübəyə tətbiqini məqsədəuyğun hesab etmək olar.      

 6. Щесабларын гурулушунун юлкя вя харижи тяжрцбядя юйрянилмяси вя игтисади 

ядябиййатларда мювжуд олан мцлащизялярин тящлили эюстярир ки, щесаблар планынын 

тякмилляшдирилмясиня даир нязяриййя вя тяжрцбядя эюрцлян тядбирлярдя ясасян 

онларын гисмян модернляшдирилмясиня цстцнлцк верилмясиня вя щесабларын 

мцхабирляшмясинин, щямчинин балансла ялагяляндирилмясинин жидди гайдайа 

салынмасына директив проблем кими галмасына тохунулмушдр. 

      Гейд едилян нюгсанлар 1 йанвар 2008-жi илдян гцввяйя минмиш щесаблар 

планында да там олараг кянарлашдырылмамышдыр. Йени гябул едилмиш щесаблар 

планында мювжуд олан нюгсанлардан бири дя мцщасибатлыьын цмуми вя 

идаряетмяйя бюлцнмяси, инфлйасийа просесинин учотунун апарылмасынын тяляб 

олунмасы шяраитиндя онда сюзц эедян учотун ишлянмясиня даир зярури олан эюстяриш 

вя гайдаларын ишляниб щазырланмамасы щесаб едилир vя buna görя dя onu yenidяn 

tяkmillяşdirmяk mяqsяdя uyğundur. 
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      Диссертасийа ишиндя идаряетмя вя цмуми (малиййя) мцщасибатлыьын гаршылыглы 

ялагясини тямин едян мясряфлярин, мящсул бурахылышынын вя нятижяляринин учоту цчцн 

нязярдя тутулан бюлмялярдя щесабларын груплашмасыны юзцндя бирляшдирян 

mühasibat учотунун щесаблар планы тяклиф едилмишдир. Бурада ейни заманда 

цмуми мцщасибат uçotu арасында баш верян гаршылыглы ялагянин гурулмасы варианты 

да щазырланмыш вя тяжрцбяйя тятбиг олунмасы мягсядя уйьун щесаб едилмишдир. 

Бунунла бирликдя инфлйасийа  просесинин учоту вя щесаблар, щямчинин учот 

реэистрляринин кюмяйи иля щяйата кечирилян цмуми мцщасибатлыг арасында баш верян 

гаршылыглы ялагя вариантларынын методикасы ишляниб щазырланмыш вя тятбиг едилмяси 

мяслящят эюрцлмцшдцр. 

         7. Щал–щазыркы  дюврдя  игтисади  категорийалардан  хцсусиля   базар                                                                              

игтисадиййатынын хцсусиййятляриня уйьун  майа дяйяриндян истифадянин даща 

еффектли форма вя методларыны ахтарыб тапмаг игтисад елми вя тясяррцфат тяжрцбяси 

гаршысында гойулан мцщцм вязифялярдян бири сайылыр.  

       Обйектив игтисади категорийа кими майа дяйяринин мащиййятиндян вя онун 

базар мцнасибятляринин инкишафы шяраитиндя ящямиййятиндян асылы олараг ишдя майа 

дяйяринин тяркибиня дахил едилян мясряфлярин ижтимаи характер дашымасы вя онларын 

мцяссисянин ясас фяалиййяти иля ялагядар олмасы ясасландырылмышдыр. Бунунла 

бярабяр ижтимаи характеря малик олмайан бир сыра хяржляр щал - щазыра кими майа 

дяйяринин тяркибиндя галмагла давам едир. Бу жцр хяржляря ясасян ашаьыдакылар: 

ишчилярин сосиал шяраитинин йахшылашдырылмасы (ялавя ямяк щаггы) иля баьлы олан 

мясряфляр, сосиал сыьорта фондуна айырмалар, гейри - мящсулдар хяржляр дахил едилир. 

Доьрудан да сюзц эедян мясряфлярин истещсал просеси вя онун апарылмасы иля 

билаваситя ялагяси йохдур. Буна эюря онларын юдянмя мянбяйи кими мянфяятин 

чыхыш  етмясини дцзэцн щесаб етмяк олар. Бу заман гейри - мящсулдар (нормадан 

артыглар) истисна едилмякля беля хяржляр, верэийя жялб едилмяйя гядяр олан мянфяят 

щесабына юдянмялидир ки, бу да сюзц эедян хяржлярин сосиал ящямиййятиндян иряли 

эялир. Бу жцр щал майа дяйярини реал истещсал хяржляриня йахынлашдырмаьа шяраит 

йарадар, истещсал хяржляринин ясасыны тяшкил едян эюстярижилярин щесабланмасынын 
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щягигилийини тясдиг едяр. Qейд едяк ки, qейри - мящсулдар (нормадан артыг) 

хяржлярi истещсал просесиндя баш верян зяряр кими щесаб етмяк олар вя мцяссисянин 

реал мянфяят мябляьини мцяййян етмяк цчцн бу зяряр мябляьини мцяссисянин 

сярянжамында галан мянфяятдян чыхылмасыnı тяклиф etmək олaр.  

         8. Истещсала  мясряфлярин  груплашдырылмасынын  гцввядя  олан принсип вя 

методлары истещсалын инкишафындан эери галыр вя идаряетмянин тялябляриня там жаваб 

вермир. Мясряфлярин ейни игтисади елементляриня вя калкулйасийа маддяляриня эюря 

юлкямиздя вя хариждя тятбиг олунан груплашмасынын мцгайисяли тящлили нятижясиндя 

мцяссисялярин базар игтисадиййаты вя бейнялхалг стандартларын тяляб вя шяртляриня 

жаваб верян мясряф елементляри вя калкулйасийа маддяляринин номенклатурасы 

ишляниб щазырланмыш вя тяжрцбяйя тятбиги тяклиф едилмишдир.  

       «Мясряфлярин баш вермя йерляри» вя «мясулиййят мяркязляри» анлайышынын 

мцяййян едилмяси цзря мцхтялиф нюгтейи - нязярдян апарылан тящлили бизя 

«мясряфлярин баш вермя йерляри» дедикдя мясряфлярин формалашдыьы вя онларын 

нормалашдырылмасынын, учотунун еляжя дя сябяб вя тягсиркарлар нюгтейи-нязярдян 

нормасынын дяйишмясинин вя кянарлашмасынын тящлилини апармагла структур 

бюлмялярдя (сехлярдя, сащялярдя, бригадаларда, иш йерляриндя, шюбялярдя, хидмят-

лярдя) баш верян мясряфляр кими баша дцшмяйя имкан верир. Мцяййян нюв 

мясряфин формалашмасы иля баьлы олан  «Мясряфлярин баш вермя йерляри»ндян фяргли 

олараг «Мясряф мяркязляри» онларын формалашмасына мясул олан сащяни юзцндя 

якс етдирир. Бунунла ялагядар олараг мясряфин баш вердийи йер, мясряф мяркязи иля 

ейни ола биляр. Müəssisələrdə qəbul edilən sтандартдан (нормадан) кянарлашманы 

оператив мцяййян етмяк вя онларын тящлилини апармагла мясряфлярин  баш  вермя 

йерляри вя мясулиййят мяркязляри цзря учотунун тяшкили, учотун нязарят вя 

идаряетмя функсийасыны йцксялтмяйя имкан вя дахили коммерсийа щесабынын 

мющкямляндирилмясиня шяраит йараtdığından onun uçot prosesində ayrı uçota 

alınması təklif olunur. 
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Реферат 
 
          Мювзунун актуаллыьы. Сон иллярдя республикада баш верян игтисади 

дяйишиклякляр базар игтисадиййаты истигамятиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Дювлят мцлкиййятиндян юзял мцлкиййятя  кечид, гиймятлярин либераллашдырылмасы, 

харижи тижарятин дювлят инщисарындан чыхарылмасы вя с. кими дяйишикликляр базар 

игтисадиййатына  кечидин илкин шяртляри щесаб олуна биляр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййят эюстярян мцяссисяляр дцнйа 

базарына чыхаркян онунла рягиб олан мцяссисялярин фяалиййятиня даир ялверишли 

биликляря вя  щямин мцяссисялярдя ишэцзар фяалиййяти щяйата кечиряркян онун 

щесабат эюстяриъилярини тящлил етмяк имканына малик олмалыдыр. 

Бцтцн йухарыда гейд едилянляр мювъуд шяраитдя мцщасибат учоту вя тящлилин 

тядгигат иши кими ишлянмясини тяляб едир. Буна эюря маэистр диссертасийасы кими 

эютцрцлцб йазылмыш «Базар Игтисадиййаты шяраитиндя мцщасибат цчоту вя тящлилин 

тякминляшдирилмясинин ясас истигамятляри» мювзусу ян актуал мювзу олуб эцнцн 

тялябляриня ъаваб верир. 

Проблемин ишлянмя сявиййяси. Мцщасибат учоту вя тящлил ишинин тяшкили бцтцн 

тясяррцфат вя гейри тясяррцфат сащяляринин диггят мяркязиндя олмушдур. Бу 

мцщцм мясялянин нязяри вя практики проблемляри бир чох юлкя вя хариcи игтисадчы 

алимлярин тядгигат предметини тяшкил едир. Беля алимляр сырасына Шеремет А.Д., 

Стуков С.А., Стойанов Е.А., Аббасов Г.Я., Сябзялийев С.М. вя и.а. аид етмяк 

олар.   

Садаланан алимлярин ясярляриндя ясасян учотун оперативлийинин вя 

аналитиклийинин йцксялдилмясиня, бунлар ясасында игтисади тящлилин апарылыб истифадя 

олунмайан ещтийатлары мцяййян едиб тясяррцфатын фяалиййятиня тятбиг олунмасына 

даир тяклифляри ящатя едир. 

Тядгигат ишинин обйекти. Учотун вя тящлилин оперативлийинин вя аналитиклийинин 

йцксялдилмясинин тямин едилмяси щесаб едилир. 

Тядгигатын предмети учот вя тящлилин методикасынын йени аспектдя ишляниб 

щазырланмасы вя базар мцнасибятляриня кечидля ялагядар онун 
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тякмилляшдирилмясиня даир ясасландырылмыш тяклифляр вермякдян ибарятдир. 

Диссертасийа ишинин мягсяд вя вязифяляри. Учот вя тящлил системинин 

формалашдырылмасы проблеминин щяллиндя базар игтисадиййаты шяраитиндя онун 

комплекс тящлили методикасынын тякмилляшдирилмяси цзря тяклифляр пакетини ишляйиб 

щазырламагдан ибарятдир.Диссертасийа ишинин гаршысына гойулан мягсядя мцвафиг 

олараг ашаьыдакы вязифяляр комплекси мцяййян едилмишдир: 

- республикада милли учот вя щесабат системинин консептуал базасынын 

формалашдырылмасы проблеминин тядгиги вя онун елементляринин тяркиби цзря 

тяклифляр пакетинин ишляниб щазырланмасы; 

- учот-щесабат стандартларынын щазырланмасынын мцасир вязиййятинин вя базар 

йюнцмлц юлкялярин, бу истигамятдя тяжрцбясинин тянгиди тящлилинин щяйата 

кечирилмяси; 

- ясас щесабат формаларынын мязмуну, грулушу вя тящлили методикасынын 

тякмилляшдирилмяси цзря конкрет тяклифляр пакетинин ишляниб щазырланмасы.  

     Тядгигатын нязяри вя методолоъи ясасыны мцщасбат учоту вя игтисади тящлил 

цзря дцнйа игтисади фикир классикляринин ясяри тяшкил едир. Диссертасийа ишиндя 

малиййя учоту, малиййя мцщасибат щесабатынын тящлили проблемляри цзря харижи вя 

МДБ юлкяляринин игтисадчы алимляринин апардыглары тядгигатын нятижяляри юз яксини 

тапмышдыр.Тядгигатын эедишиндя хцсуси монографик ядябиййатлардан, дюври 

мятбуат вя арашдырылан проблем цзря елми конфрасларын материалларындан эениш 

истифадя едилмишдир.  

     Тядгигатын мянбяляри Азярбайжан Республикасы Дювлят Статистика 

Комитясинин рягям мялуматлары щесаб едилир. 

      Тядгигатын елми йенилийи ашаьыдакылардан ибарятдир: 

-      Азярбайжан Республикасынын милли учот вя щесабат стандартларынын 

консептуал базасынын формалашмасына даир хцсуси истигамятли йанашма, еляжядя 

онун тяркибинин тяснифаты цзря тяклифляр верилмишдир; 

-      бир сыра базар йюнцмлц юлкялярдя учот вя щесабат стандартларынын тятбиги 

тяжрцбясинин тянгиди тящлили апарылмышдыр;  
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-  мцхтялиф истифадячиляр нюгтейи-нязяриндян малиййя мцщасибат щесабаты 

эюстярижиляринин мязмунунун, грулушунун вя тящлилинин методикасынын 

тякмилляшдирилмяси цзря бир сыра тяклифляр верилмишдир; 

- малиййя мцщасибат щесабатынын аудитиндя сечмя йохламанын щяйата 

кечирилмясинин мцвафиг програм мящсулунун йарадылмасына ясасланан 

методунун ясас мцддяалары мцяййян едилмишдир. 

     Ишин практики ящямиййяти онун нятижяляринин Азярбайжанда бейнялхалг 

тяжрцбянин тялябляриня жаваб верян учот вя щесабат стандартларынын формалашмасы 

просесиня кюмяк етмякдян ибарятдир. Чцнки, мцасир дюврдя мцяссися балансынын 

тятбиг едилмясиня даир тяклиф едилян метод щям учот просесиндя вя щям дя 

тясяррцфат субйектляриндя реал мянфяятин вя диэяр игтисади эюстярижилярин щяжминин 

мцяййян олунмасында билаваситя истифадя едиля биляр. 
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Oсновные направления совершенствования бухгалтерского учета и 
анализа в условиях рыночной экономики 

 
Р Е З Ю М Е 

 
Актуальность темы, в условиях рыночной экономики большую 

актуальность приобретают экономические изменения происходящие в 
экономике республики.  

Переход из частной в государственную собственность, либерилизация 
цен, демонополизация торговли и другие изменения происходящие в экономике 
являются важным этапам при рыночной экономике. Совершенствование 
организации бухгалтерского учета и анализа на предприятиях выпускающие 
экспортную продукция, является, весьма актуальном магистерской 
диссертаций. 

Изученность проблемы. Организация бухгалтерского учета и анализа 
всегда была в центре внимания экономической науки. Теоретические и 
практические аспекты этой проблемы являлась предметом изучения 
зарубежных и отечественных ученых-экономистов. 

Объект исследования. Оперативность, аналитичность учета и анализа 
является объектом магистерской диссертации. 

Предметом исследования является: разработка методики учета и 
анализа, его совершенствование и практическое применение в условиях 
рыночной экономики. 

Целю и задачей диссертационной равоты:  является; концептуальные 
аспекты формирования национального учета и отчетности, современное 
состояние и дальнейшее совершенствование стандартов бухгалтерского учета и 
отчетности, а также критический подход к странам переходящим на рельсы 
рыночной экономике.  

Теоретической и методологической основой диссертации являются: 
научные труды и публикации зарубежных и отечественных авторов. 

Информационной базой работы являются. материалы статистического 
комитета Азербаижана. 

Научной новизной выполненной работы являются сформиулированные 
предложения по улучшению методики и совершенствованию бухгалтерского 
учета и анализа.  

Структура равоты: диссертационная работа состоит из введения, трех 
глав, выводов и предложении.    
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The main directions of improvement of accounting and analysis in the 

conditions of market economy 

 

SUMMARY 

 

Relevance of the topic, in a market economy more urgent economic 

changes taking place in the economy of the country. 

The transition from private to public ownership, liberilizatsiya prices, de-

monopolization of trade and other changes taking place in the economy is an 

important step in the market economy. Improving accounting and analysis in 

enterprises producing export products, is a highly relevant master's theses. 

Investigate the problem. Accounting and analysis have always been the 

focus of economics. Theoretical and practical aspects of this problem are the 

subject of foreign and domestic academic economists. 

The object of the study. Efficiency, analytic accounting and analysis is the 

subject of a thesis. 

The subject of the research are: development of methods of accounting 

and analysis, its practical application and the improvement in market conditions. 

          Tselyu ravoty and objective of the thesis: is, the conceptual aspects of 

national accounting, the current status and further development of accounting 

and reporting, as well as a critical approach to the countries transitioning to a 

market-oriented economy. 

The theoretical and methodological basis of the thesis are: scientific 

papers and publications of foreign and domestic authors. 

The information base for the work are. Statistical Committee Azerbaizhana 

materials. 

Scientific novelty of the work is sformiulirovannye suggestions for 

improving the methodology and improvement of accounting and analysis. 

        Ravoty structure: thesis consists of an introduction, three chapters, 

conclusions and proposals.
 


