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«ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ»  БІЛІМ  БАҒДАРЛАМАСЫ  БОЙЫНША  

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН «ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП 1»  ПӘНІНЕН 

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫ 

2021-2022 оқу жылына 

1. Нарықтық экономика жағдайында бухгалтерлік есептің орны, маңызы және 

жетілдіру жолдары. 

2. Кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру нысандары мен түрлері. 

3. Қаржылық және басқарушылық есептер сипаттамалары. 

4. «Қорлар 2» ХҚЕС  сипаттама, тәжірибеде қолдану аясы  

5. Ұлттық қаржылық есептілік стандартының сипаттамасы, оның мәні мен 

мағынасы. 

6. Қорларды сақтау орындарында есепке алу тәртібі 

7. Қорлардың бухгалтериясындағы есебі. 

8. Қорларға түгендеу түргізу тәртібі және оның нәтижелері  

9. Негізгі құралдардың келіп түсуін есепке алу. 

10. Негізгі құралдардың шығысқа шығарылуының есебі  

11. Негізгі құралдарды жӛндеу және жаңарту есебі. 

12. Негізгі құралдардың амортизациясы мен құнсыздануының есебі  

13. Жалға алынған негізгі құралдардың есебі 

14. Материалдық емес активтердің есебі 

15. Сатып алушы мен тапсырысшылардың дебиторлық берешектер есебі. 

16. Қызметкерлердің есеп берілетін сома бойынша  дебиторлық берешегінің есебі. 

17. Басқа да дебиторлық берешектер есебі. 

18. Күмәнді талаптарға құрылған резервтің есебі. 

19. Еншілес кәсіпорындар мен дебиторлық және кредиторлық берешектерінің есебі 

20. Қауымдасқан және бірлескен іс қызметтегі кәсіпорындардың  дебиторлық 

берешектерінің есебі. 

21. Болашақ кезеңнің шығыстары мен кірістерін есепке алу 

22. Ағымдағы банктік және арнайы шоттардағы ақша қаражаттар есебі. 

23. Валюталық операциялар бойынша ақша қаражаттар есебі. 

24. Жарғылық капитал есебі. 

25. Басқа да капитал және резервтер есебі. 

26. Банктік және банктен тыс мекемелер қарыздарының есебі. 

27. Қосылған құн салығы бойынша бюджетпен есеп айырысудың есебі. 

28. Әлеуметтік салық және әлеуметті аударымдар бойынша бюджетке тӛлемдер 

есебі. 

29. Жеке табыс салығы бойынша міндеттемелер есебі 

30. Басқада салықтар бойынша міндеттемелер  есебі. 

31. Ӛнім берушілер мен медігерлерге кредиторлық берешек есебі 

32. Еңбекақы тӛлеу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек есебі 

33. Еңбекақыдан ұсталымдар ұстау тәртібі және есебі  

34. Еңбек ақы тӛлеу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек есебін  

компьютерлендіру 

35. Басқадай кірістер мен шығыстар есебі 

36. Ӛткізілген ӛнімдер мен кӛрсетілген қызметтерден кірістер мен ӛзіндік құн есебі 

37. Ӛткізілген тауарлар және кӛрсетілген қызметтерге кеткен шығыстар есебі. 

38.   Қорытынды және бӛлінбеген пайданың есебі (жабылмаған зиян) 

39.  Кәсіпорынның есептік және салықтық саясаты, міндеті мен мазмұны 

40. Кассадағы және банктік шоттардағы есепті компьютерлендіру 



 

2 
 

41. Бухгалтерлік есеп нысандарының мінездемесі және оны жетілдіру жолдары 

42. Қорларды компьютерлендіру 

43. Ұйымның қаржылық есептілігін қалыптастыру және ұсыну 

44. Вексельдерді қолдану бойынша тӛлемдердің есебі 

45. Ұйымдар мен кәсіпкерлерде бухгалтерлік есепті ұйымдастыруы. 

46. Активтердің құнсыздануының есебі. 

47. Қаржылық есептілікті қалыптастыру және ұсыну 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского  

 учета и аудита, д.э.н., профессор                                                         Березюк В.И. 
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