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1. Басқарушылық есептің мақсаты, қызметтері мен міндеттері 

2. Басқарушылық есептің теориялық негіздері 

3. Кәсіпорында басқарушылық есепті ұйымдастыру 

4. Қаржылық және басқарушылық есептердің өзара байланысы 

5. Өндірістік есептің мақсаты, қызметтері мен міндеттері  

6. Шығындар туралы түсінік және оларды халықаралық тәжірибеде жіктеу 

7. Шығындар туралы түсінік және оларды отандық тәжірибеде жіктеу  

8. Басқарушылық есепте шығындарды бағалау әдістері 

9. Басқарушылық есептегі тұрақты және өзгермелі (ауыспалы)  шығындар 

10. Қызмет көрсету бөлімшелерінің шығындарын есептен шығару мен бөлу 

әдістері 

11. Қызмет көрсету бөлімшелерінің шығындарын есептен шығару мен 

бөлудің тікелей және қадамдық әдістері 

12. Қызмет көрсету бөлімшелерінің шығындарын есептен шығару мен 

бөлудің қайра бөлу және теңдіктер әдістері 

13. Калькуляция баптары бойынша өнім өндіруге кеткен  шығындар есебін 

ұйымдастыру 

14. Материалдарға және еңбекақыға кеткен шығындар есебін ұйымдастыру 

15. Өндірістік кәсіпорындарында шикізат пен материалдарды бағалау әдістері 

мен есебі 

16.  Өндірістік қорлардың басқарушылық есебі 

17.  Қорларды басқаруды ұйымдастыру 

18. Үстеме шығындардың есебін ұйымдастыру және отандық тәжірибеде 

оларды бөлу әдістемесі  

19. Үстеме шығындарды есепке алу мен оларды бөлудің әлемдік әдістемесі 

20. Кәсіпорында өзіндік құнды басқару Управленческий учет и его роль в 

принятии управленческих решений. 

21. Шығындарды жауапкершілік орталықтары бойынша есепке алуды 

ұйымдастыру  

22. Аяқталмаған өндірісті бағалау және есепке алуды ұйымдастыру 

23. Көмекші өндірістің шығындарын есепке алу және өнімнің (жұмыс, 

қызмет) өзіндік құнын калькуляциялау 

24. Негізгі өндіріс шығындарын есепке алу  және өнім өзіндік құнын 

калькуляциялау 

25. Шығындарды есепке алу мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 

әдістеріне шолу 

26. Калькуляциялау мазмұны және оның өндірісті басқарудағы ролі 

27. Өндірістік шығындар есебі мен  өнім өзіндік құнын калькуляциялаудың 

үрдістік әдісі 



28. Өндірістік шығындар есебі мен өнім өзіндік құнын калькуляциялаудың 

тапсырыстық әдісі 

29. Өндірістік шығындар есебі мен өнім өзіндік құнын калькуляциялаудың 

нормативтік әдісі 

30. Нормативті калькуляциялау жүйесінде өндірістік шығындар ауытқуын 

талдау және есебін ұйымдастыру 

31. «Стандарт-костинг» жүйесі бойынша басқарушылық есепті ұйымдастыру: 

отандық кәсіпорындарда қолданылу мүмкіндігі 

32. Нормативті калькуляциялау мен «стандарт-костинг» жүйесінің 

салыстырмалы сипаттамасы 

33. Басқарушылық есепті ұйымдастыру және өнім өзіндік құнын «директ-

костинг» жүйесі бойынша калькуляциялау 

34. Басқарушылық есепті ұйымдастыру және өнім өзіндік құнын «абзорпшн-

костинг» жүйесі бойынша калькуляциялау 

35. Кешенді өндіріс шығыстарының есебі және натуралды көрсеткіштер 

көмегімен әр өнімнен есептелген табысты өлшеу әдісінің қолданылу 

әдістемесі.  

36. Зиянсыздық нұктесін есептеу әдістері. 

37.  Зиянсыздықтың бухгалтерлік және экономикалық модельдері  

38. Қауіпсіздік маржасы туралы түсінік және оны есептеу әдістері 

39. CVP талдауы және басқарушылық шешімдер қабылдау. 

40. Шығындар: қылығы, жіктелуі, есебі.  

41. Өндірістік-қаржылық қызметін  жоспарлаудың мақсаты,талаптары мен 

кезеңдері. 

42. Кәсіпорын сметасын құру орталықтары мен құру кезеңдері. 

43. Функционалды сметаларды құрастыру әдістемесі. 

44. Кассалық шоғырландырылған сметаны құрастыру әдістемесі (ақшалар 

ағыны бюджеті). 

45. Икемді сметаларды құрастыру тәртібі және оның орындалуын бақылау. 

46. Қорлар деңгейін бақылау және жоспарлау. 

47. Басқарушылық есеп және оның басқарушылық шешімдер қабылдаудағы 

ролі. 

48. Өзінің өндіруі немесе сатып алулары, өнімдердің қандай да бір түрін 

уақытша тоқтату туралы басқарушылық шешімдерді негіздеу үшін 

ақпараттар дайындау 

49. Өнімдерді өткізу бағалары мен қолда бар қуаттар жағдайында 

ассортимент таңдау туралы басқарушылық шешімдерді негіздеу үшін 

ақпараттар дайындау. 

50. Ұзақ мерзімді тапсырысты бағалау және жабдықтарды ауыстыру туралы 

басқарушылық шешімдерді негіздеу үшін ақпараттар дайындау. 
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