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G İ R İ Ş  
Bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf edən Azərbaycanda sosial-iqtisadi sahədə liberal 

reformalar reallaşdırılır, dövlət səviyyəsində azad sahibkarlığa böyük diqqət və qayğı 
göstərilir. Ölkənin inkişafına mane olan əngəllər, sosial “bəla” və digər mənfi nüansların 
aradan qaldırılması istiqamətində də ciddi tədbirlər görülür. Müasir, şəffaf və dinamik inkişaf 
edən Azərbaycanın dövlət quruculuğu üçün mühüm institusional islahatlar həyata keçirilir, 
korrupsiyanın qarşısının alınması üçün qanunvericilik bazası möhkəmləndirilir, bir sözlə, 
mənfi tendensiyaları zərərsizləşdirən funksional mexanizm formalaşdırılır. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətli inkişafını, dünya ölkələri ilə əlaqələrin əhatə 
dairəsinin daha da genişlənməsini və inteqrasiyasını təmin etmək məqsədilə, ölkədə kadr 
hazırlığı da ön plana çəkilməli və mütəxəssislərin bilik və peşəkarlıq səviyyəsi daimi 
artırılmalıdır. 

Bu məqsədlə, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş 
planının  4.4-cü «Auditor təşkilatlarının əməkdaşları (assistentlər, mütəxəssislər) üçün 
ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi» bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə, auditor 
təşkilatlarında çalışan assistent və mütəxəssislərin bilik və peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması 
ilə bağlı Auditorlar Palatasının Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin, 
Kadr hazırlığı şöbəsi tərəfindən hazırlanmış “Auditin əsasları” mövzusunda kursun tədris 
proqramı və qrafiki üzrə kurslara cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. 

Kursun tədris proqramı Azərbaycanda audit sistemi, Beynəlxalq Audit Standartları, 
Əlaqəli xidmətlərin göstərilməsi və digər auditin əsas prinsiplərində fokuslanaraq tərtib 
edilmişdir.  

“Auditin əsasları” üzrə kursun tədris proqramının strukturu istiqamətə bilavasitə aid 
olan mövzuların qarşılıqlı əlaqəsi nəzərə alınmaqla məntiqi ardıcıllıqla qurulmuşdur. Tərtib 
edilmiş proqramda praktiki məşğələlər daxil olmaqla 40 saat ayrılması nəzərdə tutulmuş, 
buna müvafiq olaraq mövzular və onlara ayrılan saatlar müəyyən edilmişdir.  

İnanırıq ki, hazırlanmış tədris proqramı assistent və mütəxəssislərin bilik və peşəkarlıq 
səviyyəsinin daha da artırılmasına köməklik göstərəcəkdir. 
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I BÖLMƏ. AUDİTİN NƏZƏRİYYƏSİ 

 
Mövzu 1. Auditin mahiyyəti, əhəmiyyəti və ümumi vəzifələri 
- Audit, onun mahiyyəti və məqsədi. 
- Maliyyə hesabatının istifadəçiləri üçün auditin zəruriliyi. 
- Auditin növləri və tipləri. 
-   Audit və mühasibat uçotunun fərqli cəhətləri. 
-   Audit və təftişin oxşar və fərqli cəhətləri. 
 
 
Mövzu 2.  Auditor fəaliyyətinin tənzimlənməsi 
- Auditə dair qanunvericilik aktları. 
- Auditdə sahibkarlıq faliyyətinin əsas hüquqi formaları. 
- Azərbaycanda auditor fəaliyyətinə icazə verilməsi. 
- Auditorların peşə etikası normaları. 
- Auditin keyfiyyətinə nəzarət. 
- Auditor fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi. 
 

                                                                  
 

II BÖLMƏ. AUDİTİN METODOLOGİYASI 
 
Mövzu 3. Müqavilə işi  
- Auditor xidməti göstərilməsinə dair müqavilə işinin mahiyyəti. 
- Audit məktub-öhdəlikləri və müqavilə. 
 
Mövzu 4. Maliyyə hesabatının auditinin planlaşdırılması 
- Auditin planlaşdırılması və onun prinsipləri. 
 -  İlkin tapşırıq üzrə fəaliyyət. 
 -  Planlaşdırma üzrə fəaliyyət. 
 -  İlkin audit tapşırıqlarında əlavə mülahizələr. 
 
Mövzu 5. Auditdə tədqiqatlar 
- Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi və əhəmiyyətli səhvlər riskinin                                    

          qiymətləndirilməsi. 
- Auditdə əhəmiyyətlilik. 
- Qiymətləndirilmiş risklər üzrə auditor tərəfindən tətbiq edilən prosedurlar. 
- Audit seçməsi və digər test vasitələri. 
- Analtik prosedurlar. 
- Audit sübutu. 
- Audit sübutu-xüsusi məsələlər üzrə əlavə mülahizələr. 

 
Mövzu 6. Auditin sənədləşdirilməsi 
- Auditin sənədləşdirilməsinin xüsusiyyəti, forması, məzmunu və müddəti. 
- Son audit sənədlərinin toplanması. 

 
Mövzu 7. Auditin nəticələri və hesabat 
- Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatının tam dəsti üzrə müstəqil auditorun hesabatı. 
- Müstəqil auditorun hesabatında dəyişikliklər. 
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- Xüsusi təyinatlı audit tapşırıqları üzrə müstəqil auditorun hesabatı. 
- Auditlə bağlı məsələlərin idarəetmə səlahiyyətlərinə malik olan şəxslərə bildirilməsi. 
 
Mövzu 8. Məlumatların kompüterlə işlənməsi və audit 
- Məlumatların işlənməsinin kompüterləşməsinə keçiddə mühasibat  uçotu və audit. 
- Uçotda və auditdə təşkilati dəyişikliklər. 
- Uçot və audit informasiyalarının əyaniliyində dəyişikliklər. 
- Kompüter hesabat məlumatlarında auditorun nəzərə alacağı mümkün səhvlər. 
 

 
III BÖLMƏ. ƏSAS YOXLAMA OBYEKTLƏRİNDƏ AUDİT KEÇİRİLMƏSİNİN 

METODİKADSI 
 

Mövzu 9. Təsis sənədlərinin auditi 
- Təsərrüfat subyektinin hüquqi statusunun auditi. 
- Nizamnamə kapitalının formalaşmasının auditi. 
- Təsis sənədlərinin və təsisçilərə hesablaşmaların auditi. 
 
Mövzu 10. Təsərrüfat subyektinin maliyyə hesabatının auditi   
- Maliyyə hesabatının məqsədi və təyinatı.  
- Maliyyə hesabatının auditinin məqsədi və onu tənzimləyən ümumi prinsiplər. 
- Maliyyə hesabatının auditinin aparılması. 
- Audit riski və əhəmiyyətlilik. 
- Maliyyə hesabatı çərçivəsinin məqbulluğunun müəyyən edilməsi. 
- Maliyyə hesabatına dair rəyin ifadə edilməsi. 
 
Mövzu 11. Müəssisələrin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin uçotu və 
auditi 
- Maliyyənin meydana gəlməsi, inkişafı, zəruriliyi və mahiyyəti. 
- Biznes maliyyəsi. 
- Maliyyə nəticələrinin uçotu  və onlardan istifadənin auditi. 
- Ümumi mənfəət (zərər) hesabının tərtib edilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması. 
-   Mənfəətdən istifadə edilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması. 
 
Mövzu 12. Torpaq, tikili və avadanlıqların qeyri-maddi aktivlərin və 
ehtiyatların uçotu auditi  
- Torpaq, tikili və avadanlıqların auditi. 
- Qeyri-maddi aktivlərin auditi. 
- Ehtiyatların auditi. 
 
Mövzu 13.  Hazır məhsula və onun satışına çəkilən məsrəflərin 
uçotunun auditi 
-  Məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə aid edilən məsrəflərin auditi. 
- Məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinin kalkulyasiyasının auditi. 
-  Hazır məhsul buraxılışının auditi. 
-  Hazır məhsulun (işin, xidmətin) göndərilməsinin və satışının auditi. 
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Mövzu 14. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin auditi 
- Kassa əməliyyatlarının auditi. 
- Bank hesablaşma hesabları üzrə əməliyyatların auditi. 
- Valyuta hesabı üzrə əməliyyatların auditi. 
- Müəssisənin banklarda olan sair hesablar üzrə əməliyyatların auditi. 
- Pul sənədlərinin auditi. 
- Yolda olan pul köçürmələrinin auditi. 
- Qısamüddətli maliyyə aktivlərinin auditi. 
 
Mövzu 15. Hesablaşmaların auditi.  

- Malsatan və podratçılarla hesablaşmaların auditi. 
- Alıcı və sifarişçilərlə hesablaşmaların auditi. 
- Büdcə ilə və büdcədənkənar fondlarla hesablaşmaların auditi. 
- Sosial  sığorta və təminat üzrə hesablaşmaların auditi. 
- Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsinin və əmək haqqının yoxlanılması. 
- Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların auditi. 
- Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmaların auditi. 
- Birgə fəliyyət üzrə aparılmış hesablaşma əməliyyatlarının auditi. 

 
Mövzu 16. Uzunmüddətli investisiyaların, kapitalın, ehtiyatların, kredit 
və borcların auditi 
- Uzunmüddətli investisiyaların auditi. 
- Kapitalın və ehtiyatların auditi. 
- Kreditlərin auditi. 
- Borc vəsaitlərinin auditi. 
- Məqsədli maliyyələşmələrin auditi.  
 
Mövzu 17. Bazar iqtisadiyyatının ayrı-ayrı struktur və sahələrinin auditi 
- Kommersiya banklarının auditi. 
- Sığorta təşkilatlarının auditi. 
- Səhmdar cəmiyyətlərin auditi. 
- Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin auditi. 
- İnvestisiya fondlarının auditi. 
- Müəssisələrin özəlləşdirilməsi ilə əlaqədar audit əməliyyatlarının xüsusiyyətləri. 
- Bələdiyyələrin auditi. 
 

 
IV BÖLMƏ. AUDİTOR FƏALİYYƏTİNDƏ MALİYYƏ TƏHLİLİ 

 
Mövzu 18. Maliyyə təhlilinin əsasları 
- Auditor fəaliyyətində maliyyə təhlilinin rolu. 
- Müəssisə və təşkilatların maliyyə vəziyyətinin və hesabat dövründə maliyyə  
     göstəricilərinin dəyişməsinin ümumi qiymətləndirilməsi. 
- Müəssisə və təşkilatların ödəmə qabiliyyətinin və maliyyə sabitliyinin təhlili. 
- Müəssisə və təşkilatların kredit ödəmə qabiliyyətinin və balansının likvidliyinin  
     təhlili. 
- Maliyyə təhlili idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinin əsası kimi.  
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Mövzu 19. Maliyyə vəziyyətinin təhlili 
- Müəssisə hesabatının mahiyyəti, quruluşu və analitik imkanları. 
- Nisbi göstəricilər sistemi. Balansın iqtisadi oxunuşu 
- Müəssisə vəsaitlərinin qiymətləndirilməsi. 
- Müəssisədə analitik işlərin təşkilinin bəzi istiqamətləri. 
- Xarici təcrübədən istifadə. 

 
Mövzu 20. Dövriyyə kapitalının tərkibi və maliyyə əmsalları 
- Dövriyyə kapitalının və  Xalis dövriyyə kapitalının qiymətləndirilməsi. 
- Dövriyyə kapitalının vacibliyi və onun tərkib hissəsi. 
- Dövriyyə kapitalına təlabatın qiymətləndirilməsi. 
- Maliyyə əmsallarının təhlili. 

 
 

V BÖLMƏ. AZƏRBAYCANDA AUDİT SİSTEMİNİN DİGƏR İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Mövzu 21. Dövlət auditi 
- Dövlət maliyyə nəzarətinin mahiyyəti və əhəmiyyəti. 
- Hesablama Palatası. 
- Beynəlxalq audit təşkilatları. 
- Ali audit qurumlarının beynəlxalq standartları. 
 
Mövzu 22. Daxili audit  
- Daxili auditin mahiyyəti və idarəetmə sistemində onun rolu. 
- Daxili auditin məqsəd və vəzifələri. 
- Daxili auditin funksiyaları. 
- Daxili audit fəaliyyətinin təməl prinsipləri. 
- Daxili auditin peşə normaları və standartları. 
- Azərbaycanda daxili auditin normativ hüquqi bazası. 

 
Mövzu 23. Audit Komitəsi 
-    Audit Komitəsi haqqında əsasnamə. 
-    Audit Komitəsinin təlimatı. 
-    Audit işinin proqramı. 
-    Audit işinin yerinə yetirilməsinə nəzarət. 
-    Audit Komitəsinin funksiya və vəzifələri. 
 
 
 

VI BÖLMƏ. BEYNƏLXALQ AUDİT STANDARTLARI: ÜMUMİ PRİNSİP VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR 

 
 

VII BÖLMƏ. CİNAYƏT YOLU İLƏ ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA 
DİGƏR ƏMLAKIN LEQALLAŞDIRILMASINA VƏ TERRORÇULUĞUN 

MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNƏ QARŞI MÜBRAİZƏ 
 

- PL/TM anlayışı:mahiyyəti və yaranma tarixi 
- Kölgə iqtisadiyyatı və PL/TM-in yaranma səbəbləri 
- PL-in əsas mərhələləri 
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- Beynəlxalq praktikada PL/TMPL/TM qarşı mübarizənin hüquqi əsasları 
- PL/TM qarşı mübarizə üzrə milli sistem. Azərbaycanda PL/TMM sisteminin inkişaf 

mərhələləri 
- Azərbaycanda PL/TMM üzrə dövlət siyasəti 
- Azərbaycanda PL/TMM sisteminin institusional əsasları  
- PL/TMM qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət 
- Azərbaycanda PL/TM qarşı mübarizə üzrə maliyyə sisteminin əsas elementləri 
- Azərbaycan Respublikasında PL/TMM-də iştirak edən orqanlarının fəaliyyət sistemləri 
- Beynəlxalq səviyyədə PL/TMM-in tənzimlənməsi orqanları 

 
 
 

 
AUDİTİN  ƏSASLARI  ÜZRƏ  KURSUN TƏDRİS  PROQRAMI 
TƏDRİS PROQRAMININ DAVAMİYYƏT MÜDDƏTİ- 40 SAAT 

 
Sıra 
№-si 

                                                  Mövzuların adı 

                                            I BÖLMƏ.  AUDİT NƏZƏRİYYƏSİ      

 Cəmi  
Mühazirə Məşğələ 

  1. Auditin mahiyyəti, əhəmiyyəti və ümumi vəzifələri    2       1     1 
  2. Auditor fəaliyyətinin tənzimlənməsi    2       1     1 
                                     II BÖLMƏ. AUDİTİN METODOLOGİYASI 
  3. Müqavilə işi . Maliyyə hesabatlarının auditinin 

planlaşdırılması 
   2        1       1 

  4. Auditdə tədqiqatlar    
   4 
 
   

       
     2 
       
     

     
   2 
  
   

  5. Auditin sənədləşdirilməsi 
  6. Auditin nəticələri və hesabat 
  7. Məlumatların kompüterlə işlənməsi və audit 

III BÖLMƏ. ƏSAS YOXLAMA OBYEKTLƏRİNDƏ AUDİT 
KEÇİRİLMƏSİNİN METODİKASI 

  8. Təsis sənədlərinin auditi      1 0.5 0.5 
  9.  Təsərrüfat subtyektinin maliyyə hesabatlarının 

auditi 
     
 
 
 
     4 

    
 
 
 
    2 

    
 
 
 
   2 

  10. Müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyə 
nəticələrinin uçotu və auditi 

  11. Əsas vəsaitlərin qeyri-maddi aktivlərin və istehsal 
ehtiyatlarının uçotunun auditi 

  12. Hazır məhsula və onun satışına çəkilən məsrəflərin 
uçotunun auditi  

  13. Pul vəsaitlərinin və pul sənədlərinin auditi       
 

     
 

    
   14. Hesablaşmaların auiditi 
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  15. Uzunmuddətli investisiyaların, kapitalın və 
ehtiyatların, kredit və borcların uçotunun auditi 

    4      2      2 

  16. Bazar iqtisadiyyatının ayrı-ayrı struktur və 
sahələrinin auditi 

              IV BÖLMƏ. AUDİTOR FƏALİYYƏTİNDƏ MALİYYƏ TƏHLİLİ 

  17. Maliyyə təhlilinin əsasları .Maliyyə vəziyyətinin 
təhlili. Dövriyyə Kapitalının tərkibi və maliyyə 
əmsalları. 

    2      1     1 

V BÖLMƏ. AZƏRBAYCANDA AUDİT SİSTEMİNİN DİGƏR İSTİQAMƏTLƏRİ    

  18. 
 

Dövlət auditi      
    2 

    

   
   1 

     

    
   1 

 
  19. Daxili audit 

  20. Audit Komitəsi     1           

VI BÖLMƏ. BEYNƏLXALQ AUDİT STANDARTLARI: ÜMUMİ PRİNSİP VƏ ÖHDƏLİKLƏR 
21. BEYNƏLXALQ AUDİT STANDARTLARI: Ümumi 

prinsip və öhdəliklər 
 4    2   2 

VII BÖLMƏ. CİNAYƏT YOLU İLƏ ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA 
DİGƏR ƏMLAKIN LEQALLAŞDIRILMASINA VƏ TERRORÇULUĞUN 

MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ 
 

23. PL/TM anlayışı:mahiyyəti və yaranma tarixi 1 0.5 0.5 
24. Kölgə iqtisadiyyatı və PL/TM-in yaranma səbəbləri 1 0.5 0.5 
25. PL-in əsas mərhələləri 1 0.5 0.5 
26. Beynəlxalq praktikada PL/TMPL/TM qarşı 

mübarizənin hüquqi əsasları 
2 1 1 

27. PL/TM qarşı mübarizə üzrə milli sistem. 
Azərbaycanda PL/TMM sisteminin inkişaf 
mərhələləri 

1 0.5 0.5 

28. Azərbaycanda PL/TMM üzrə dövlət siyasəti 2 1 1 
29. Azərbaycanda PL/TMM sisteminin institusional 

əsasları  
30. PL/TMM qanunvericiliyin pozulmasına görə 

məsuliyyət 
1 0.5 0.5 

31. Azərbaycanda PL/TM qarşı mübarizə üzrə maliyyə 
sisteminin əsas elementləri 

2 1 1 

32. Azərbaycan Respublikasında PL/TMM-də iştirak 
edən orqanlarının fəaliyyət sistemləri 

1 0.5 0.5 

Cəmi  40  20 20 
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BEYNƏLXALQ STANDARTLAR TOPLUSU 1-ci və 2-ci cild. 
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5. Daxili Audit Qanunvericilik və normativ sənədlər  

6. «Daxili Audit» (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatası. Bakı-2008. 

7. «Sahəvi auditlərin aparılmasına dair proqramlar». Bakı-2009. 

8. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 
288/5 nömrəli qərarı 
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