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Mühasibat uçotunun konseptual əsaslarının formalaşması və inkişafı 

 

Xülasə 

    Məqalədə müasibat uçot sisteminin formalşmasının nəzəri-konseptual inkişaf mərhələləri 

tədqiq edilir. Uçotun ilikn və sonrakı dövrlərdəki konsepsiyalarına diqqət yetirilməklə, onun 

mahiyyətliliyi göstərilir. Həmçinin, ölkədə mühasibat uçot sisteminin inkişaf problemləri irəli 

çəklir. 

Açar sözlər: mühasibat, uçot sistemi və nəzəri - konseptual əsaslar 

 

Giriş 

      İqtisadi inkişafın müasir mərhələsi digət sahələrdə olduğu kimi maliyyə-uçot sisteminin 

də mütəmadi olaraq təkmilləşdirilməsi zərurətini önə çəkir. Belə yanaşma son yüz ilin 

tarixində də aydın şəkildə nəzərə çarpmaqdadır. Çünki, bazar münasibətlərinin inkişafı XX 

əsrdə daha da yüksəlməklə, qlobal müstəvidə özünü göstəmiş və bu meyil son dövrdədə 

davam etməkdədir. Mövcud meyillilik artıq ənənəvi inkişafı qəbul etməyərək yeni problemlər 

ortaya çıxarmışdır ki: daxili və xarici bazarlarda aparılan maliyyə-təsərrüfat və kredit 

əməliyyatalrının keyfiyyətcə yüksəlməsi, baynəlxalq inteqrasiyanın genişlənməsi və bütün 

bunların uçot sistemləri arasında zəruri uzlaşmanın qurulması buna bariz nümunədir. Digər 

tərəfdən, bazar münasibətlərinə keçmiş dövlətlərdən biri kimi Azərbaycan Respublikasının 

maliyyə-uçot sisteminin əvvəlki dövrlərlə müqayisədə əsaslı şəkildə qurulması və 

təkmilləşdirilməsi prosesi də bu baxımdan müasir dövrdədə öz aktuallığını saxlamaqdadır. 

Mühasibat uçot sisteminin konsepsiyası və onun inkişaf mərhələləri 

      Təsərrüfat uçotuna tələbat insan cəmiyyəti inkişafının ən ilk mərhələlərində meydana 

gəlmiş və ictimai-iqtisadi formasiyalarda öz təsirini göstərmişdir. Lakin müxtəlif ictimai-

iqtisadi formasiyalarda təsərrüfat uçotunun aparılması eyni formada olmamış bu özünü  hər 

bir ictimai formasiyada təsərrüfat uçotunun öz məqsədi, vəzifəsi, forması ilə göstərmişdir. 

Müasir uçot sisteminin konsepsiyası və inkişaf tarixi daha qədim dövrlərlə bağlıdır. Tarixi 

mənbələr göstərir ki, yazılı uçot sistemi ilkin olaraq yeni min iiliyin ilikin əsrlərində Misirdə 

və Roma imperiyasında geniş inkişaf etmişdir (1; 5).   

       Mühasibatın formalaşması orta əsrlərdə Avropada müxtəlif növ inventarizasiyanın 

inkişafı ilə başladı. VIII əsrin sonuna və IX əsrin əvvəllərinə aid olan inventarizasiyaya 

klassik misal Böyük Karlın kapitulyariyasını göstərmək olar. Orada kənd təsərrüfatı uçotunu 

aparmağa dair təlimat var idi. Digər məsələlərlə yanaşı, kapitulyariyada ildə bir dəfə gəlir 

haqqında hesabatın, Milad günü üçün gəlirlər haqqında haqq-hesab təqdim edilməsinin, 

müəyyən olunmuş qaydada sahibkara pul köçürməsinin və müəyyən xərclərin uçotunun 

aparılmasının iki növü göstərilmişdir: sahibkarlıq və təsərrüfat xərclərinin məbləği. Burada 

xüsusi olaraq bildirilir ki, qalıqları ayrı-ayrı siyahıda müəyyən etmək, hesablamaları isə 

qiymət növləri üzrə aparmaq lazımdır (3). 

     Tarixi mənbələr sübut edir ki, ikili qeydiyyat, uçotun əsaslı konsepsiyasının başlanğıcı 

1250-1350-ci illərdə İtaliyada meydana gəlib. İkili qeydiyyat - hesabat haqqında məlumatlara 

nəzarət etmək üçün istifadə etməyə imkan verən üsuldur. Sahibkarın hesabı (kapital hesabı) 

mühasibat uçotunu müəyyən etmək üçün maliyyə nəticələrini müəyyən etməyə imkan verir. 
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İkili qeydiyyatın yaranması bir elm kimi mühasibat uçotunun əsasını qoymuş və mühasibat 

uçotu statistikadan ayrılmışdır (1). 

      İkili mühasibat anlayışı meydana gəlmiş və onun mahiyyəti – öz hesabına vəsaitinin sadə 

mühasibatda tətbiq edilməsidir. Nəticədə təsərrüfat fəaliyyətinin bütün faktları iki dəfə qeydə 

alınır. İkili mühasibatın meydana gəlmə zəruriliyi aşağıdakılardır:  

 Avropa ölkələrində iqtisadi artım və kapitalist münasibətlərinin yaranması;  

 Kredit əməliyyatlarının inkişafı;  

 Şirkətlərin yaranması (fiziki şəxslərin hüquqi şəxslərdən ayrılması);  

 İkitərəfli hesabın aparılması formasının tədricən inkişafı debet və kredit dövriyyəsinin 

nəticələrini balanslaşdırmaq zərurətinə gətirib çıxarmışdır. 

     Uçot məlumatlarına nəzarət formalarının inkişafı təsərrüfat fəaliyyətinin yüksəlməsinə 

təkan vermişdir.  Audit sistemi məhz bu cür yaranmışdır. Bu, XIII əsrin sonlarında İngiltərədə 

baş vermişdir. Belə ki, o zamanlar vəzifəli şəxslərin əksəriyyəti geniş savada malik deyildi, 

sənədlər yoxlanmaya o qədər də məruz qalmırdı, belə ki, şifahi ifadələrin yoxlanılması 

“auditor” sözü də burdan götürülüb. Nəticə belə sözlərlə başlanırdı: “aşağıda imzalanan 

auditorlar tərəfindən dinlənilib” (2). 

     İnsan cəmiyyətinin inkişafı davam etdikcə bu sistem hər dəfə təkmilləşdirilmişdir. Belə ki, 

onun inkişafı, aparılması sırf madii istehsal və xidmət sahələrinin fəaliyyətinin düzgün 

qurulması, gəlir və xərclərin şəffaflığı prinsipindən irəli gəlmişdir. Feodalizm quruluşunun 

dağılması ilə əlaqədar olaraq köhnə şəhərlər canlanmağa başlmış və yenilərinin salınması 

sürətlənmişdir. Həmçinin, ticarət-inteqrasiya əməliyyatlarının genişlənməsi vergi və 

xəzinədarıq sistminin də təkmilləşdirilməsini xüsusi zərurətə çevirmiş və bu istiqamətdə atılan 

əsas addımlardan biri də uçot-təsərrüfat sisteminin yeni baxımdan (nəzəri və praktik) 

təşəkkülü olmuşdur.  

      Qeyd etmək lazımdır ki, müasibat uçotunun təkmil konseptual əsaslarının formalaşması  

XIV-XV əsrlərə  təsadüf edir ki, burada da Luka Paçolinin rolu və onun “ikili sistem üzrə uçot 

yazılışlarının aparılması” yanaşmasını xüsusi qeyd etmək zəruridir. İtaliya riyaziyyatçısı, 

hesab əməlləri qaydalarını, bəzi cəbri tənliklərin həllərini, həndəsi mütənasiblik nəzəriyyəsini 

şərh edən şəxs kimi tanınan  Luka Paçoli, həm də tarixdə “hesab, həndəsə, nisbət və 

mütənasibliyə dair biliklərin cəmi" dərsliyinin müəllifi sayılır (4). Paçoli XV əsrdə yaşamış 

mühasibat uçotu elminin əsasını qoymuş alim olsa da, müasir dövrdə istifadə edilən maliyyə-

uçot sisteminin konseptual əsası onun ikili yazılış sistemi üzərində qurulur. 

Orta əsrin sonrakı dövrlərində Avropa ölkələrində (İtaliyada, Fransada, Almaniyada, 

İngiltərədə)  mühasibat uçot həm nəzəri-praktik, həm də hüquqi baxımdan təkmilləşərək 

inkişaf etmişdir. Bütün bu inkişafın əsasında isə Paçolinin nəzəri-konsptual baxışları öz 

əhəmiyyətli rolunu oynamışdır. Luka Paçolinin 1494-cü ildə nəşr etdirdiyi “Summa” əsərinin 

bir nüsxəsi XVI əsrdə Rusiyaya gətirilərək, tədricən tətbiq olunmuşdur. 

Dahi alman filosofu Höte ikili mühasibat yazılışını “İnsan düşüncəsinin ən yüksək ixtirası” 

adlandırmışdır. Məşhur iqtisadçı və sosioloq Verner Zombart isə hesab etmişdir ki, “ikili 

yazılış həyatda Qaliley və Nyuton sistemi kimi” qəbul olunmalıdır (1; 6). 

        XIX əsrin sonlarında nəzəriyyə praktikadan ayrılmışdır, ilk hesablayıcı cihazlar meydana 

çıxmış, uçotun iqtisadi baxışları güclənmişdir. 1944-cü ildə mühasiblərin beynəlxalq gerbi 

təsis olunmuşdur: çevrənin kənarında: “Elm-Vicdan-Müstəqillik” sözləri yazılmışdır (5).  

         İtaliya məktəbi mühasibat uçotunu hüquq baxımdan əsaslandırırsa (“Uçot - bu, cəbri 

hüquqdur”), fransız məktəbi siyasi iqtisad (“Uçot - dəqiq iqtisadi siyasətdir”) əsasında izah 

etməsi ilə fərqlənir. Alman məktəbinin elmi tərəfi mühasibat uçotunun təsərrüfat prosesinin 

hesablama üsulunu xüsusi riyazi dilə çevirmişdir. 1910-1940-cı illər ingilis-amerikan 

məktəbinin inkişaf dövrünün başlanğıcıdır. Onların arasında Şpruqa Ç.E, Littlton A.Ç, Paton 

https://az.wikipedia.org/wiki/XV_%C9%99sr
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səh. 96-101 

B.E, Mey, Harrison Ç, Piksel F., Sviney Q, Hiqqins D, Entoni R. kimi görkəmli 

nümayəndələri qeyd etmək vacibdir (1; 5). 

       Rusiyada mühasibat uçotu nəzəriyyəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində alman məktəbi 

ideyalarına uyğun olaraq inkişaf etmişdi. Maraqlıdır ki, mühasibat uçotu haqqında ilk kitab 

Rusiyada Sankt-Peterburqda 1783-cü ildə rəmzi ad “ticarət açarı” adı ilə nəşr edilib, Milli 

Mühasibat Uçotu tarixi məhz buradan başlanır. Məktəbin yaranması A.P. Rudanovskinin, 

L.İ.Qomberqin, A.M.Qalaqanın adları ilə bağlıdır. Peterburq məktəbinin görkəmli 

nümayəndələri A.M.Volf, E.E.Sivers, N.A.Blatov, N.A.Leontyev mühasibat təcrübələri 

haqqında “Hesabdarlıq” biliklərini müəyyən etmiş, mühasibat uçotu və elmini “Hesabdarlıq” 

kimi müəyyən etmişdirlər (3; 6).  

      Bu məktəb ikili qeydləri mühasibat uçotu metodunun heç bir elementi deyil, mübadilənin 

və qanunun nəticəsi kimi izah edir (E.Sivers). Sankt-Peterburq məktəbinin alimləri balans 

tərtib edərək, hesabların sistemi, hesabların təsnifatı, sənədləşmə, inventarlaşma, texnika və 

uçot forması kimi anlayışları izah edirdilər (Leontyev N.).  

Qeyd etmək lazımdır ki, nəzəri baxımdan mühasibat uçotu məktəbləri bir-birinə zidd deyildir. 

İnsan fəaliyyətinin bir növü kimi mühasibatın yaranması üçün iki əsas tələb vacib olmuşdur:  

 Təsərrüfat xeyli ölçüyə nail olmalıdır (faktiki olaraq onun hesabı tələb olunurdu);  

 Əlifbanın və ibtidai hesabın yaranması.  

      Bununla yanaşı mühasibat uçotu bir iqtisadi elm kimi, onun nəzəri və metodiki əsasları 

daha sonra dünya ölkələrinin alimləri və mütəxəssisləri tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. 

Mühasibat uçotu daima təkmilləşdirilməklə bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkə iqtisadiyyatının 

formalaşması, sahibkarlığın inkişafı və idarəetmə sistemində mühüm amilə çevrilmişdir. 

Mühasibat uçotu müxtəlif inkişaf mərhələlərində idarəetməni zəruri uçot informasiyaları ilə 

təmin edə bilmək üçün planlaşmanın, proqnozlaşmanın və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilinin 

tələblərinə uyğun qurulmalıdır. Müəssisənin idarə edilməsində mühasibat uçotunun infor-

masiyalarından daha səmərəli istifadə edə bilmək üçün mühasibat uçotunun qabaqcıl uçot 

metodlarından, mühasibat uçotu beynəlxalq standartlarından istifadə olunması, uçot 

əməliyyatlarının kompüterləşməsi istiqamətində ətraflı iş aparılması günün vacib məsələsidir. 

Müasir mühasibat uçotunun idarəetmə sisteminin mühüm amil kimi formalaşması 
      Mühasibat uçotu prinsipləri, sistemi və standartları daima təkmilləşdirilməklə, bazar 

iqtisadiyyatının formalaşmasında “sahibkarlıq dili” vəzifəsini yerinə yetirməklə, idarəetmədə 

mühüm rol oynayır. Mühasibat uçotu idarəetmədə mühüm vasitə olmaqla yanaşı planlaşdır-

mada, müəssisə təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin tənzimlənməsində, istehsalın daha yüksək 

səviyyədə təşkil olunmasında əsaslı rol oynayır. Müasir idarəetmə sisteminin bazar iqtisadiy-

yatı tələblərinə uyğun təşkili bilavasitə mühasibat uçotunun beynəlxalq uçot sistemlərinə 

uyğun inkişafı və təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədardır. 

      Təsadüfi deyildir ki, bir sıra iqtisadi cəhətdən yüksək dərəcədə inkişaf etmiş dünya 

ölkələrinin iqtisadçı mütəxəssislərinin hesablamalarına görə idarəetmədə istifadə olunan 

informasiyaların 70 faizdən çoxu ancaq mühasibat uçotu məlumatları hesab olunur (2). Bir 

qayda olaraq iqtisadi subyektlərin bütün əmlakı, o cümlədən əsas vasitələr, xammal-

materiallar, yanacaq-energetika, əmək və maliyyə ehtiyatları informasiyaları mühasibat uço-

tunda sistemləşmiş şəkildə toplanaraq istehsalat, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə istənilən 

nəticələrin əldə olunmasına şərait yaradılır. 

      Mövcud olan informasiyaların idarəetmə sistemində faydalı istifadə olunmasını təmin 

etmək üçün isə mühasibat uçotunun elə bir sistemli təşkili lazımdır ki, o müasir dövrdə dünya 

ölkələrində istifadə olunmuş qabaqcıl mühasibat uçotu və beynəlxalq standartların metodu və 

prinsiplərindən istifadə edilməsinə uyğunlaşmaqla, hesablama texnikasından geniş istifadə 

edilməsinə şərait yaratsın. İdarəetmə sistemində mühasibat uçotu bir sıra vəzifələr yerinə 
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yetirir ki, onlar içərisində mühüm əhəmiyyəti olan nəzarət funksiyasıdır. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi dövriyyədə müxtəlif mülkiyyət formalarının 

yaranması ilə bazar münasibətlərinin formalaşması mühasibat uçotunun nəzarət funksiyası və 

onun forma, metodları xarici ölkələrin təcrübələrindən istifadə edilməsi ilə daha da genişlənir 

və möhkəmlənir. 

       Keyfiyyətli təşkil olunmuş mühasibat uçotu informasiyası müəssisə və şirkətlərin istehsal 

əməliyyatlarının müxtəlif mərhələlərinə nəzarət etməklə, lazımi şəraitdə müəssisənin və onun 

bölmələrinin bütün əməliyyatlarının fəaliyyətinə nəzarət etməyə, onu təhlil etməyə və bu 

informasiya əsasında müxtəlif idarəetmə mərhələlərində idarəetmə qərarlarını əsaslandırmaq 

və qəbul etmək üçün istifadə edilir. İdarəetmə sistemində mühasibat uçotu bir sıra vəzifələri 

yerinə yetirir. Həmin vəzifələr sırasında nəzarət, əmlakın qorunub saxlanması, informasiya və 

analitik vəzifələri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

        Nəzarət funksiyası. İdarəetmənin təkmilləşdirilməsi şəraitində müxtəlif mülkiyyət 

formalarının mövcudluğu, bazar münasibətlərinin formalaşmasında mühasibat uçotunun 

nəzarət funksiyası daha mühüm şəkil alır və bu da şübhəsiz uçotun forma və metodlarının 

daha da təkmilləşdirilməsi və dünya ölkələri təcrübəsindən istifadə edilməsini mühüm vəzifə 

olaraq qarşıya qoyur. Müxtəlif mülkiyyət formalarının yaranması, müəssisə hüquqlarının 

genişləndirilməsi, xalq təsərrüfatında maliyyə-mühasibat nəzarətinin zəifləməsi deyil, əksinə 

onun daha da möhkəmlənməsini tələb edir. Uçot aparatı işçiləri, nəzarət-təftiş və audit 

xidməti, vergi orqanları yeni idarəetmə prinsiplərinə əsaslanaraq mövcud olan maddi 

ehtiyatların düzgün və səmərəli istifadə olunması üzərində nəzarəti təmin etməlidirlər. 

Nəzarət - qarşıda qoyulan məqsədə çatmaq üçün vəzifənin müəyyən olunması prosesidir. 

Nəzarət prosesini müəyyən olunmuş standartlar təşkil edir ki, onların icrası qarşıdakı 

vəzifənin yerinə yetirilməsini təmin etməyə yönəldilir. Keyfiyyətli təşkil olunmuş mühasibat 

uçotu informasiyası müəssisə və      şirkətlərin istehsal əməliyyatının müxtəlif mərhələlərinə 

bütün əməliyyatlarının fəaliyyətinə nəzarət etməyə, onu təhlil etməyə və bu informasiya 

əsasında müxtəlif idarəetmə qərarlarını əsaslandırmaq və qəbul etmək üçün istifadə edilir. 

      Əmlakın qorunub saxlanması. Əmlakın qorunub saxlanması vəzifəsinin yerinə yetirilməsi 

mühasibat uçotunun daha da təkmilləşdirilməsi və onun nəzarət funksiyasının 

möhkəmləndirilməsi ilə əlaqədardır. Xüsusi ilə qeyd olunmalıdır ki, göstərilən vəzifənin 

yerinə yetirilməsi üçün ilk növbədə müəssisədə yüksək səviyyəli avadanlıqlarla təmin 

olunmuş anbar təsərrüfatı, nəzarət və ölçü cihazları və digər şərait yaradılmalıdır. İdarəetmə 

sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi,   bazar iqtisadiyyatının formalaşması, mülkiyyətçilərin 

sayının artması və xarici iqtisadi fəaliyyətin inkişafı mühasibat uçotunun əmlakın qorunub 

saxlanması vəzifəsinin daha da möhkəmləndirilməsini tələb edir. Elmi əsaslarla təşkil 

olunmuş mühasibat uçotu sistemi şəraitində əmlakın mənimsənilməsi faktlarının müəyyən 

olunması ilə yanaşı korrubsiyalaşmış qruplaşma faktları da aşkarlanır və onlara qarşı konkret 

tədbirlər görülməsi reallaşır. Göstərilən məsələlərin həllində idarə və müəssisələrdə qalıqda 

olan əmtəə - material dəyərlilərinin dövrü  inventarlaşdırılmasının xüsusi əhəmiyyəti vardır. 

Aparılan inventarlaşdırma nəticəsində təsərrüfat əməliyyatlarının lazımi sənədlərlə rəsmiyyətə 

salınması, onların mühasibat uçotunda əks olunması müəyyənləşdirilir və yoxlama nəticələri 

əsasındakı sənədlər faktiki uçot göstəriciləri ilə müqayisə olunmaqla nəticə müəyyənləşdirilir. 

Hazırda mövcud olan mühasibat uçotu sistemi müəssisənin digər xidmətlər ilə əlaqədə 

əmlakın qorunub saxlanmasını təmin edir və müxtəlif əksikgəlmə, xarabolma və itkilərin 

qarşısını alır. 

      İnformasiya vəzifəsi. Mühasibat uçotunun bazar iqtisadiyyatının formaları şəraitində 

idarəetmədə ən mühüm vəzifə informasiyaların hazırlanması və istifadə üçün təqdim 

olunmasıdır. Mühasibat uçotu müxtəlif idarəetmə sistemində hazırladığı informasiyalar 
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nəticəsində tələb olunan idarəetmə qərarları qəbul olunur. Mühasibat uçotu sistemi hər bir 

müəssisədə əmlakın hərəkəti, təsərrüfat əməliyyatları dövründə onun əmələgəlmə mənbələri 

ilə əlaqədar maliyyə və istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar sintetik və analitik informasi-

yaları cəmləşdirib istifadə olunması üçün hazırlanır. Nəticə etibarı ilə, mühasibat uçotu 

informasiyaları operativ-texniki, statistika uçotu, planlaşmada, proqnozların tərtibində və 

ümumiyyətlə müəssisə fəaliyyəti üzrə taktika və strategiyanın hazırlanmasında geniş istifadə 

olunur. 

      Analitik vəzifəsi. Hazırda idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və bazar münasibətlərinin 

formalaşdığı şəraitdə analitik vəzifə çox vacibdir. Belə ki, etibarlı və hüquqi cəhətdən 

əsaslandırılmış mühasibat uçotu informasiyaları əsasında    müəssisə və onun tabeçiliyində 

olan filialların maliyyə, istehsalat-təsərrüfat fəaliyyəti təhlil olunur və hazırlanmış analitik 

şərhlər əsasında lazımi qərarlar qəbul olunur. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi mühasibat 

uçotunun bütün bölmələri, o cümlədən mövcud ehtiyatlardan istifadə olunması məhsul 

istehsalı, sərf olunmuş məsrəflərin həcmi, qiymətlərin düzgün tətbiq olunmasının göstəricilə-

rinin təhlilinə imkan verir ki, bu da sərbəst bazar iqtisadiyyatı şəraitində əhəmiyyətlidir. 

Bütün göstəricilərin təhlil və öyrənilməsi ilə hər bir müəssisənin iqtisadiyyatına dair ətraflı 

analitik informasiyalar əldə olunur ki, bu da idarəetmə sistemi tələblərinin icrasında əsaslı 

əhəmiyyətə malikdir. 

Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotunun əsas inkişaf problemləri 

      Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra digər sahələrdə olduğu kimi 

mühasibat uçotu və  onun təkmilləşdirilməsi problemləri ilə də üz-üzə dayanmışdır. Artıq 

ölkədə bu istiqamətdə zəruri qanunvericilik bazası qəbul edilmiş və bu sahədə müəyyən 

normativ hüquqi aktlar, qərarlar təsdiq olunmuşdur. Lakin bütün bunlarla yanaşı, mühasibat 

uçotunun dünya standartlarına çatdırılması prosesi hələ də özünün tam həllini tapmamışdır.  

      Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra dünyanın bir çox iri investorları, 

maliyyə - sənaye qrupları, ələlxüsus da zəngin neft ehtiyatları ilə əlaqədar nəhəng neft 

şirkətləri respublikaya sərmayə qoyuluşlarına sürət vermişlər. Bu təşkilatlar kapital qoyuluşu 

prosesinin həyata keçirilməsində, özlərinin maliyyə işlərinin təşkilində təmsil etdikləri 

dövlətlərin və ümumiyyətlə, dünya biznesinin qəbul etdiyi mühasibat uçotunun norma və 

qaydalarına üstünlük verirlər. Bundan başqa Azərbaycana investisiya qoyuluşunu həyata 

keçirən maliyyə nəhəngləri “Dünya Yenidənqurma və İnkişaf Bankı”, “Avropa 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankı” və digər iri banklar, maliyyə qrupları iqtisadiyyatımıza 

sərmayə qoyuluşlarında, respublikada maliyyə, uçot, audit işinin dünya standartlarına 

uyğunlaşdırılması və əmliyyatların Avropa-Amerikanın uçot qaydalarına müvafiq olaraq 

aparılmasının təkidlə təmin edilməsini şərtləndirirlər. 

       Dünya uçot praktikasında məqbul sayılan sistemlərə keçmək yüksək səviyyəli 

mütəxəssislərin, peşakarların mövcudluğunu tələb edir. Məhz buna görə də respublikada 

beynəxalq standartlara keçidlə əlaqədar mühasibat uçotu üzrə kadrların hazırlanmasına xüsusi 

diqqət yetirilməli, iqtisadi kadrların təkmilləşdirilməsi məsələləri təmin edilməlidir. 

       Azərbaycanda uzun müddət yüksək ixtisaslı elmi kadrların sayı çox olmuşdur. Bu elmi 

kadrların əksəriyyəti iqtisad elminin ümumi nəzəri və sahələrinin iqtisadiyyatı problemləri ilə 

məşğul olmuş, qiymət, maliyyə, mühasibat uçotu, beynəlxalq iqtisadiyyat və sair kimi 

dövlətçilik baxımından vacib istiqamətlərə nisbətən az diqqət yetirilmişdir. Hazırda isə bazar 

iqtisadiyyatının tələblərinə müvafiq daha mühüm, menecment, marketinq və sair iixtisaslara 

ehtiyac daha da artmışdır. Mühasibat uçotunun yeniləşməsində Qərbin qabaqçıl təcrübəsinə 

əsaslanaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün mümkün mühasibat, uçot prinsipləri daha da 

təkmilləşdirilməlidir. Bütün bunlara əsasən müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə 

təkmilləşdirmə, konkretləşdirmə proseslərinə daha ciddi təşəbbüslər edilməlidir.  
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Region və sahə iqtisadiyyatı 

  
Nəticə 

     Mühasibat uçotunun inkişaf tarixi və bu sahədə olan konseptual baxışlar sübut edir ki, o 

iqtisadi inkişafın formalaşmasında və onun məqsədəuyğun tənzimlənməsində mühüm amil 

kimi çıxış eidr. Mühasibat elminin ayrıca bir sahə kimi inkişafı bazar münasibətləri şəraitində 

digər elmi sahələrlə sıx bağlı olmalıdır. Bu sahə xüsusilə də dövlət və özəl iqtisadi idarəetmə 

sisteminin əsas fundamental bazasını təşkil edir. Bütün bu kimi mühüm amillər nəzərə 

alınaraq mühasibat sisteminin təkmilləşdirilməsinə dövrü baxımdan mütəmadi olaraq diqqət 

artırılmalıdır. 
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Джафаров Назим Исахан оглу 

Формирования концептуальной основы бухгалтерского учета и ее развития  

Резюме 

     В статье исследуется формирование теоретические концептуальные этапы 

развития системы бухгалтерского учета. Здесь уделяется внимание первоначальное и 

последующие периоды его концепции, и отражения суть имеющихся учета. Также, 

определяется основные проблемы развития системы бухучета в стране. 

Ключевые слова: бухгалтерия, система учета и ее теоретическое- концептуальные 

основы  

 

Cafarov Nazim İsaxan  

Conceptual bases of formation and development of accounting 

Abstract 

       The article organization theoretical-conceptual stages development system of accounting 

is being investigated. Accounting concept its essence is shown with a focus on the initial and 

subsequent period. It also indicates problems of accounting system in the country. 

Key words: accounting, accounting system and theoretical - conceptual framework 
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