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Kursun məzmunu Bu kurs əsasən magistr tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kurs istehsal, 
ticarət və xidmət sahələri üzrə xərclərin hesablanması, uçotu və maya dəyərinin 

hesablanması qaydalarının öyrənilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kurs ərzində 

xərclərin təsnifatı və onların qeydiyyatı, həmçinin birbaşa və dolayı xərclər, 

onların tərkibinə daxil olan maddələrin öyrənilməsi və uçotunu əhatə edir. 

Bundan başqa kurs dolayı istehsal xərclərinin hesablanması və bölüşdürülməsi 

üsullarını, o cümlədən maya dəyərinin hesablanması üsulları olan Sifariş (Job 
Order Costing), Mərhələ (Process Costing) və Fəaliyyət (Active Base Costing) 

metdodlarının öyrənilməsini də əhatə edir. Qeyd olunanlarla bərabər kurs 

xərclərin Mənfəət və Zərərlər haqqında hesabatda əks etdirilməsi, o cümlədən 

müəssisə illik büdcəsinin hazırlanması yollarının tədrisini sə əhatəı etməkdədir. 

Kursun məqsədləri  Bu kurs mühasibat informasiyasının istifadəçilərinin daha dəqiq qərarlar qəbul 

etmələri üçün isrəetmə uçotu məumatlarından istifadə etməyin yollarını, 
həmçinin şirkətin maliyyə qərarlarının qəbulunda istifadə olunan maya 

dəyərinin hesablanması metodlarını da əhatə edir. Kurs həmçinin istifadəçilərin 

gələcəyə yönəlik qərarlar verməsi üçün müvafiq informasiyaları müəyyən 

etməklə yanaşı, şirkət büdcəsinin hazırlanması və proqnozlaşdırılmış maliyyə 

hesabatlıarının hazırlanması və onlardan istifadə metodlarının öyrənilməsi üçün 

də sizə dəstək edəcək.  Bir sözlə bu kurs gələcəkdə sizin istehsal, xidmət və 

ticarət sahələrində mühasibat hesabatlarının hazırlanması və təhlil edilməsi 

istiqamətində mütəxəssis kimi yetişməyinə dəstək olacaqdır. 
Öyrənmə nəticələri Müdvimlərin kursun nəticəsində iş dünyasında xərclərin oynadığı əhəmiyyətli 

rolu, həmçinin istehsal məsrəflərnin müəyyən edilməsi yollarını anlayacaq və 

istehsal prosesində qiymət qərarlarının necə verilməsini əyani şəkildə görə 

biləcəkdir. İştirakçı həmçinin maya dəyərinin hesablanması metodları barədədə 

də ətraflı məlumatlar ədə edə biləcəkdir. Müdavim həmçinin büdcə hazırlığı 
prosesinin necə baş verdiyini də öyrənəcəkdir. 

Tədris metodları Mühazirə X 

Qrup müzakirəsi X 

Kurs sənədi  

Case təhlili X 

  

Qiymətləndirmə  Methods Date/deadlines Percentage (%) 
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Aralıq imtahanı  30 

Davamiyyət  5 

Aktivlik  5 

Məsələ həlli  10 

Quiz Elan olunacaq 10 

Final imtahanı Elan olunacaq 40 

Ümumi   100 

Qaydalar Aktivlik: Əsasən evə verilmiş praktiki nümunələrin (məsələ və testlərin) həlli 

və yeni məsələ və test nümunələrinin hazırlanması əsasında hesablanır.  
Belə ki, hər 10 test hazırlayan tələbəyə 1 bal və yeni bir məsələ nümunəsini 

həlli ilə birgə hazırlayan şəxsə 1 bal veriləcəkdir.  

Davamiyyət: Dərsə 10 dəqiqə gec gələn tələbələrə qayıb yazılacaq və dərsdə 

iştirakına icazə veriləcək.  

Məsələ həlli: Məsələlər əsasən maya dəyərinin hesablanmasına aid olacaqdır.  
Quiz: Quizlər test və tapşırıqlardan və məsələdən ibarət olacaq. 
Aralıq imtahanı: 15 test 2 məsələ düşəcək 
Final imtahanına: 15 test 4 məsələ salınacaq.  
Qeyd:  Qəfil testlər keçirilə bilər; Ona görə hər an özünüzü lazımi şəkildə 

hazırlamalısınız. 
Suallar açıq və qapalı tipli testlərdən və açıq sual tipli məsələlər olacaq.  

Aktivliyiniz və iştirakınızın qiymətləndirilməsi: Aktivliyiniz və iştirakınız 2 
istiqaməıt üzrə qiymətləndiriləcək: 

1. Ev tpapşırıqları – məsələ həlli olacaq; 

2. Quizlərə düşmüş suallara uyğun test və tapşırıqlar hazırlamaq 

Tentative Schedule 

W
e

ek
 Tarix Mövzu başlıqları Kitab    

1  İdarəetmə uçotu haqqında anlayışlar Fəsil.1 

Praktiki Testlər 1 

2  
Xərc və məsrəfin mahiyyəti və təsnifatı Fəsil. 2, Fəsil 4 

Praktiki Tapşırıqlar 2, 4 

3  
Material və əmək xərclərinin uçotu 

Fəsil.5 

Praktiki məsəələr 5 

4  Dolayı xərclərin uçotu; Xərclərin bölüşdürülməsi və 

əlavə edilməsi yolları.  Quiz 1  

Fəsil.5 

Praktiki Tapşırıqlar  5 

 

5  
Maya dəyərinin hesablanmasının Sifariş metodu – Job 

Order Costing 

Fəsil.6  

Praktiki Tapşırıqlar  6 

 

6  Maya dəyərinin hesablanmasının Mərhələ metodu – 

Process costing 

Fəsil.7 

Praktiki məsələ 6 

7  Məsələ həlli - Maya dəyərinin hesablanması metodları  

8  Aralıq imtahanı  

9  
Maya dəyərinin hesablanmasının Fəaliyyət metodu – 

ABC costing 

Fəsil.8 

Praktiki məsələ 8 

 

10  
ABC Costing sisteminin tətbiqi üzrə məsələlər 

Fəsil.9-10 

Praktiki məsələlər 9-10 

11  Maya dəyərinin hesablanmasının əlavə metodları;  Quiz 
2 

Fəsil.11 

Praktiki məsələlər 11 

12  Maya dəyərinin hesablanmasının standart üsulu – Fəsil.12 



 

Standard Costing Praktiki məsələlər 12 

13  Maya dəyəri fərqlərinin təhlili – Cost Variances 

Analyses 

Fəsil.14 

Praktiki məsələlər 14 

14  Büdcə prosesi və büdcənin hazırlanması mərhələləri  
Quiz 3 

Fəsil.15 

Praktiki məsələlər 15 

15  Final İmtahanı  


