
 
 

 

 

 

 



7. Кешенді экономикалық 

талдау және оның 

кәсіпорынды басқарудағы 

рөлі 

Комплексный 

экономический анализ и 

его роль в управлении 

предприятием 

Comprehensive economic 

analysis and its role in 

enterprise management 

8.  Цифрлық экономика 

жағдайында кәсіпорындар 

қызметін бухгалтерлік және 

аналитикалық қамтамасыз 

ету 

Учетно-аналитическое 

обеспечение 

деятельности 

предприятий в условиях 

цифровой экономики 

Accounting and analytical 

support of enterprises in the 

digital economy 

9.  Қаржылық есеп: құрамы, 

мазмұны және 

коммерциялық ұйымның 

жұмысын бағалау үшін 

пайдалану 

Финансовая отчетность: 

состав, содержание и 

использование для 

оценки результативности 

деятельности 

коммерческой 

организации 

Financial statements: 

composition, content and 

use for assessment 

the performance of a 

commercial organization 

10.  Кәсіпорынның есептік және 

салықтық саясатын 

аудиттік тексеру және оның 

тиімділігін бағалау  

Аудит учетной и 

налоговой политики 

компании, оценка их 

эффективности  

Audit of accounting and 

taxation policy of a 

company, and evaluation of 

its efficiency  

11.  Бастапқы есеп және 

есептілік кәсіпорынның 

ақпараттық базасы ретінде 

Первичный учет - основа 

информационной 

системы бухгалтерского 

учета 

Primary accounting and 

accounting as information 

base of accounting   

12.  Ұйымның қаржылық 

тұрақтылығын талдау және 

аудит: теория және 

тәжірибе 

Анализ и аудит 

финансовой 

устойчивости 

организации: теория и 

практика 

Analysis and audit of the 

financial stability of the 

organization: theory and 

practice 

13.  Ұйымдардың ақша 

қаражаттарын есепке алу, 

талдау және аудиті 

Учет и аудит денежных 

средств организаций 

 

Accounting, analysis and 

audit of cash flaws of 

companies 

14.  Ұйымның қаржылық 

салымдарының есебі, 

аудиті және талдау 

Бухгалтерский учет, 

аудит и анализ 

финансовых вложений 

организации 

Accounting, audit and 

analysis of the 

organization's financial 

investments 

15.  Валюталық операцияларды 

есепке алу және 

кәсіпорындардың сыртқы 

экономикалық қызметінің 

нәтижелерін талдау 

Бухгалтерский учет 

валютных операций и 

анализ результатов 

внешнеэкономической 

деятельности 

предприятий 

Accounting for foreign 

exchange transactions and 

analysis of the results of 

foreign economic activity of 

enterprises 

16.  Жаһандану жағдайында 

Қазақстандағы шағын және 

орта бизнестің қаржылық 

жағдайын талдау және 

банкроттықты болжау 

Диагностика 

финансового состояния и 

прогнозирование 

банкротства в малом и 

среднем бизнесе 

Казахстана в условиях 

глобализации 

Diagnostics of the financial 

condition and forecasting 

bankruptcy in small and 

medium-sized businesses in 

Kazakhstan in the context of 

globalization 

17.  Лизингтік операциялардың 

тиімділігін есепке алу және 

талдау 

Учет и анализ 

эффективности 

лизинговых операций 

Accounting and analysis of 

the effectiveness of leasing 

operations 



18.  Ұйымдардың дебиторлық 

және кредиторлық 

берешектерін басқару үшін 

ақпарат қалыптастыру және 

оны талдау 

Формирование 

информации для 

управления дебиторской 

задолженностью 

организаций и ее анализ 

Formation of information 

for the management of 

accounts receivable and 

payable of organizations 

and its analysis 

19.  Ұйымдардың дебиторлық 

және кредиторлық 

берешегін басқару үшін 

ақпарат қалыптастыру және 

оны талдау 

Формирование 

информации для 

управления дебиторской 

и кредиторской 

задолженностью 

организаций и ее анализ 

Formation of information 

for the management of 

accounts receivable and 

accounts payable of 

organizations and its 

analysis 

20.  Шағын кәсіпкерліктің 

шаруашылық қызметін 

есепке алу және талдау 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности субъектов 

малого 

предпринимательства 

Accounting and analysis of 

economic activities of small 

businesses 

21.  Есепке алу, салық салу 

және аудиттегі қателіктер: 

әкімшілік және құқықтық 

салдары 

Ошибки в учете, 

налогообложении и 

аудите: 

административные и 

правовые последствия 

 

Errors in the accounting, 

taxation and audit: 

administrative and legal 

consequences 

22.  Дебиторлық және 

кредиторлық 

берешектердің қозғалысын 

есепке алу және 

кәсіпорынның қаржылық 

есептілігінде 

көрсеткіштерді 

қалыптастыру 

Бухгалтерский учет 

движения дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и 

формирование 

показателей в 

финансовой отчетности 

предприятия 

Accounting for the 

movement of receivables 

and payables and the 

formation of indicators in 

the financial statements of 

the enterprise 

23.  Саудадағы тауарлардың 

қозғалысының есебі, аудиті 

және талдау 

Бухгалтерский учет, 

аудит и анализ движения 

товаров в торговле 

Accounting, audit and 

analysis of the movement of 

goods in trade 

24.  Саудадағы тауарлық 

операцияларды есепке алу 

және ішкі бақылауды 

ұйымдастыру 

Бухгалтерский учет и 

внутренний контроль 

товарных операций в 

торговых организациях 

Accounting and internal 

control of commodity 

transactions in trade 

organizations 

25.  Күмәнді дебиторлық 

берешектер: бағалау 

әдістері, есебі және талдау 

Сомнительная 

дебиторская 

задолженность: методы 

оценки, учет и анализ 

Doubtful accounts 

receivable: estimation 

methods, accounting and 

analysis 

26.  Бағалы қағаздармен 

операцияларды есепке алу, 

бақылау және талдау 

Учет, контроль и анализ 

операций с ценными 

бумагами 

Accounting, control and 

analysis of transactions with 

securities 

27.  Жылдық жиынтық 

табыстың қалыптасуы, 

есебі, талдауы және аудиті 

Учет, аудит и анализ 

формирования 

совокупного годового 

дохода 

Accounting, audit and 

analysis of formation of 

cumulative revenue 

28.  Бөлінбеген пайда 

(жабылмаған зиян) есебі, 

аудиті және оны талдау 

Учет, аудит и анализ 

нераспределенной 

прибыли (непокрытого 

убытка) 

Accounting, audit and 

analysis of retained earnings 

(the uncovered loss)  



29.  Ұйымның балансын жасау 

және талдау әдістемесі 

Методология 

составления и анализа 

бухгалтерского баланса 

организации 

Methodology for compiling 

and analyzing the balance 

sheet of the organization 

30.  Стандарттық (нормативтік) 

өнімнің өзіндік құнын 

қалыптастыру жағдайында 

өндіріс шығындарын есепке 

алу жүйесі 

Система учета затрат на 

производство в условиях 

формирования 

стандартной 

(нормативной) 

себестоимости 

продукции 

System of accounting of 

expenses for manufacture in 

the conditions of formation 

of the standard cost price of 

production 

31.  Шығыстарды есепке алу 

мен өнімнің (жұмыстың, 

қызметтің) өзіндік құнын 

калькуляциялаудың 

тапсырыстық әдісі 

бойынша өнімнің өзіндік 

құнын есепке алу және 

талдау 

Учет и анализ 

себестоимости 

продукции при 

позаказном методе учета 

затрат на производство и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

Accounting and analysis of 

cost price of production at 

ordered method of account 

of expenses for manufacture 

and calculation production 

cost prices (works, services) 

32.  Үрдістік әдіс негізінде 

өндіріске жұмсалған 

шығындарды есепке алу 

мен өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялау және 

талдау 

Учет затрат на 

производство, 

калькулирование и 

анализ себестоимости 

продукции при 

попроцессном методе 

Accounting of expenses for 

manufacture, calculation 

and analysis of cost price of 

production at a process 

method  

33.  Ауылшаруашылық 

кәсіпорындарында өнімді 

өндіруге кеткен 

шығындарды есепке алуды 

ұйымдастыру және талдау 

Организация учета и 

анализ затрат на 

производство продукции 

животноводства в 

сельскохозяйственных 

предприятиях 

Organization of accounting 

and analysis of expenses for 

production in agricultural 

enterprises 

34.  Ауылшаруашылық 

кәсіпорындарында өсімдік 

шаруашылығы өнімдерін 

өндіруге кеткен 

шығындарды талдау және 

есепке алуды ұйымдастыру 

Организация учета и 

анализ затрат на 

производство продукции 

растениеводства в 

сельскохозяйственных 

предприятиях 

Accountings organization 

and costs analysis for 

production of crop product 

in agricultural enterprises 

35.  Автокөлік 

кәсіпорындарында 

пайдалану шығындарын 

есепке алуды ұйымдастыру 

және талдау 

Организация учета и 

анализ 

эксплуатационных 

расходов 

автотранспортных 

предприятий 

Organization of accounting 

and analysis of working 

costs of motor 

transportation enterprises 

36.  Өндірістік кәсіпорындарда 

дайын өнімнің қозғалысын 

есепке алу, талдау және 

аудиті 

Учет, аудит и анализ 

движения готовой 

продукции на 

промышленных 

предприятиях 

Accounting, audit and 

analysis of movement of 

finished goods at the 

industrial enterprises 

37.  Материалдық емес 

активтерді бағалау, есепке 

алу және аудит 

 

Оценка, учет и аудит 

нематериальных активов 

Valuation, accounting and 

audit of intangible assets 



38.  Нормативтік калькуляция 

жүйесінде өндірістік 

шығыстардың ауытқуын 

есепке алу мен талдауын 

ұйымдастыру 

Методика расчета 

отклонений 

производственных затрат 

в системе нормативной 

калькуляции, их учет и 

анализ. 

Organisation of accounting 

and analysis of deviations of 

industrial expenses in 

system of standard 

accounting. 

39.  Басқару шешімдерін 

қабылдау мақсатында 

негізгі және үстеме 

шығыстардың есепке алуын 

және талдауын 

ұйымдастыру 

Организация учета и 

анализ переменных и 

постоянных затрат в 

целях принятия 

управленческих решений 

Organisation of accounting 

and analysis of cores and 

overhead charge with a view 

of acceptance of 

administrative decisions 

40.  Әкімшілік шығыстардың  

есебі, аудиті мен талдауы. 

Учет, аудит и анализ 

административных 

расходов 

 Accounting, audit and 

analysis of administrative 

expenses 

41.  Қоғамдық тамақтандыру 

орындарында меншікті 

өндіріс өнімдерін өндіру 

үшін шикізатты тұтынуды 

есепке алу, ішкі бақылау 

және талдау 

Бухгалтерский учет, 

внутренний контроль и 

анализ расхода сырья на 

изготовление продукции 

собственного 

производства на 

предприятиях  

общественного питания 

Accounting, internal control 

and analysis of the 

consumption of raw 

materials for the 

manufacture of products of 

our own production at 

public catering 

establishments 

42.  Ұйымдардың сыртқы 

экономикалық қызметін 

есепке алу, талдау және 

аудит 

Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической 

деятельности 

организаций 

Accounting, analysis and 

audit of foreign economic 

activity of organizations 

43.  Компанияда ішкі аудитті 

ұйымдастыру және оның 

тиімділігін талдау 

Организация 

внутреннего контроля на 

предприятии и анализ 

его эффективности 

Organisation of internal 

audit of companies and 

analysis of its efficiency 

44.  Мейрамхана мен қонақ үй 

бизнесіндегі есеп пен 

аудиттің ерекшеліктері 

Особенности учета и 

аудита ресторанном и 

гостиничном бизнесе 

Features of accounting and 

audit in the restaurant and 

hotel business 

45.  Қорлар: тану, бағалау, есебі 

және аудиті 

Запасы: признание, 

оценка, учет и аудит 

Inventories: Recognition, 

Measurement, Accounting 

and Auditing 

46.  Экспорттық – импорттық 

операцияларды есепке алу, 

салық салу және тиімділігін 

талдау 

Учет, налогообложение 

и анализ эффективности 

экспортно-импортных 

операций 

Accounting, taxation and 

analysis of efficiency of 

export-import transactions 

47.  Кәсіпорындарда 

бухгалтерлік қызметті 

ұйымдастыру және оның 

тиімділігін бағалау  

Организация 

бухгалтерской службы 

на предприятии и оценка 

ее эффективности 

Organisation of accounting 

service at the enterprise and 

assessment of efficiency  

48.  Қоғамдық тамақтандыру 

кәсіпорындарында өзіндік 

өнімді шығару және сату 

есебі, аудиті мен талдауы 

Учет, аудит и анализ 

выпуска и реализации 

собственной продукции 

на предприятиях 

общественного питания 

 

 

Accounting, audit and 

analysis of release and 

realisation of own 

production on public 

catering establishments 



49.  «Стандарт-костинг» жүйесі 

бойынша басқару есебін 

ұйымдастыру және отандық 

тәжірибеде қолдану 

мүмкіндігі 

Организация 

управленческого учета 

по системе «стандарт -

костинг»: возможности 

применения в 

отечественной практике 

Organisation of 

management accounting on 

system of «standard-

costing»: application 

possibilities in domestic 

practice 

50.   Активтердің аудиті және 

талдау 

Аудит и анализ активов  Audit and analysis of  assets 

51.  Міндеттемелердің аудиті 

және талдау 

Аудит и анализ 

обязательств 

Audit and analysis of  
obligations 

52.  Аудиторлық тәуекелдердің 

ақпараттық базасы, бағалау 

және талдау 

Информационная база, 

оценка и анализ 

аудиторских рисков 

Information base, estimation 

and analysis of  audit risks 

53.   Аудитті жүргізу 

тізбектілігі және негізгі 

кезеңдері 

Последовательность и 

основные этапы 

проведения аудита 

Sequence and basic stages 

of  realization of auditing 

54.  Бухгалтердің кәсіби 

көзқарасы және оның 

ұйымды басқарудағы рөлі 

Профессиональное 

суждение бухгалтера и 

его значение в 

управлении 

организацией 

Professional judgment of an 

accountant and its meaning 

in the management of 

enterprise 

55.  Негізгі құралдардың 

жағдайы мен қозғалысын 

есепке алу және талдау 

Учет и анализ состояния 

и движения основных 

средств 

Accounting and analysis of 

the condition and movement 

of basic funds  

56.  Қызметкерлермен еңбекақы 

бойынша есеп айырысудың 

есебі, салық салуы мен 

аудитінің жетілдіру 

жолдары 

Совершенствование 

учета, налогообложения 

и аудита расчетов с 

персоналом по оплате 

труда 

Improvement of accounting, 

taxation and audit of payroll 

settlements with personnel 

57.  ҚР мемлекеттік 

мекемелерінің қаржылық 

есептілігінің аудиті 

Аудит финансовой 

отчетности 

государственных 

учреждений РК 

Audit of financial 

statements of state 

institutions of the Republic 

of Kazakhstan 

58.  Ұзақ мерзімді активтер 

амортизациясының есебі 

және аудиті және оның 

әдістерін талдау 

Учет и аудит 

амортизации 

долгосрочных активов и 

анализ ее методов 

Accounting and audit of 

depreciation of long-term 

assets and analysis of its 

methods 

59.  Кәсіпорында басқару есебі 

жүйесін ұйымдастыру 

Организация системы 

управленческого учета 

на предприятии 

Organization of 

management accounting in 

the enterprise 

60.  Ішкі бақылау тиімділігін 

арттыру элементі ретінде 

бухгалтерлік 

операцияларды 

автоматтандыру жүйесі 

Система автоматизации 

учетных операций как 

элемент повышения 

эффективности 

внутреннего контроля 

The system of automation of 

accounting operations as an 

element of increasing the 

effectiveness of internal 

control 

61.  Көмекші өндірістердің 

есебі, аудиті және талдауы 

Учет, аудит и анализ 

вспомогательных 

производств 

Accounting, auditing and 

analysis of secondary 

production 

62.  Жарғылық капиталдың 

есебі, аудиті және 

құрылтайшылар мен 

есепайырысу 

Учет и аудит уставного 

капитала и расчетов с 

учредителями 

Accounting and audit of 

share capital and 

calculations with founders. 



63.  Бухгалтерлік есеп пен 

қаржылық есептіліктегі 

жазбаларды бұрмалау 

тәсілдері және оларды 

анықтау әдістері 

Способы фальсификации 

записей в бухгалтерском 

учете и финансовой 

отчетности и методы их 

обнаружения 

Methods of falsification of 

records in accounting and 

financial statements and 

methods of their detection 

64.  Кәсіпорын қызметінің 

қаржылық нәтижесін 

есепке алу, талдау, 

салықсалу және аудиті 

Учет, анализ, 

налогообложение и 

аудит финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия  

Accounting, analysis, 

taxation and auditing of the 

financial results of the 

company 

65.  Жоспарлау аудитті тиімді 

жүргізу құралы ретінде 

Планирование как 

инструмент 

эффективного 

проведения аудиторской 

проверки 

Planning as a tool for 

effective audit performance 

66.  Ұйымның салық саясатын 

қалыптастыру және талдау 

Формирование и анализ 

налоговой политики 

организации 

Formation and analysis of 

the organization's tax policy 

67.  Үстеме шығыстарды тарату 

әдістемесі мен есепке алу 

және талдауды ұйымдастыру 

Организация учета и 

анализ накладных 

расходов и методика их 

распределения 

Organization of accounting 

and analysis of overhead 

costs and the method of 

their distribution. 

68.  Шағын және орта бизнес 

кәсіпорындарында 

бухгалтерлік есеп пен талдау 

жұмысын ұйымдастыру 

Организация 

бухгалтерского учета и 

аналитической работы на 

предприятиях малого и 

среднего бизнеса 

Organization of accounting 

and analytical work at small 

and medium-sized 

businesses 

69.  Өзіндік құнды 

калькуляциялау  әдісі 

«директ-костинг» 

басқарушылық шешімдер 

қабылдаудың негізі ретінде 

Метод калькулирования 

себестоимости 

продукции «директ-

костинг» как основа 

принятия 

управленческих решений 

The method of calculation 

of the cost of production 

"direct costing" as a basis 

for management decision-

making 

70.  Активтерді түгендеу: 

түрлері, өткізу тәртібі және 

нәтижесін есепке алу 

Инвентаризация активов: 

виды, порядок 

проведения и учет 

результатов 

Inventory of assets: Types, 

procedure and recording of 

the results. 

71.  Кәсіпорын қызметін 

басқарудағы қаржылық 

бақылау және қаржылық 

талдау 

Финансовый контроль и 

финансовый анализ в 

управлении 

деятельностью 

предприятия 

Financial control and 

financial analysis in the 

management of the 

company's activities 

72.  Өнеркәсіптік 

кәсіпорындарда қорларды 

бақылау мен 

басқарушылық есебінің 

теориялық-әдістемелік 

аспектілері 

Теоретико-методические 

аспекты 

управленческого учета и 

контроля запасов в 

промышленных 

предприятиях 

Theoretical and methodical 

management accountings 

aspects and costs control in 

industrial enterprises 



73.  Өндірістік шығындарды 

есепке алу және өнімнің 

өзіндік құнын 

калькуляциялаудың 

нормативтік әдісі мен 

Стандарт-костинг әдісіннің 

салыстырмалы сипаттамасы 

 

Сравнительная 

характеристика 

нормативного метода 

учета затрат на 

производство и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции и метода  

Стандарт-костинг 

Comparative characteristics 

of the normative method of 

accounting for production 

costs and calculation of 

production costs and 

Standard-costing method 

74.  Кәсіпорында салық есебін 

ұйымдастыру 

Организация налогового 

учета на предприятии 

Organization of tax 

accounting at the enterprise 

75.  Мүлікті сенімгерлік 

басқару жөніндегі 

операцияларды есепке алу 

Учет операций по 

доверительному 

управлению имуществом 

Accounting of operations on 

trust management of 

property 

76.  Басқарушылық шешімдерді 

әзірлеу және қабылдау 

процесі 

Процесс разработки и 

принятия 

управленческих решений 

Process of development and 

management decision-

making 

77.  «Шығындар - шығарылым 

көлемі - пайда» талдау 

әдістемесі (CVP - талдау) 

Методика анализа 

«Затраты - объем 

выпуска - прибыль» 

(CVP- анализ) 

Method of the analysis 

"Costs – volume of 

production – profit" (CVP – 

analysis) 

78.  Өндірістік кәсіпорындарда, 

қорлардың деңгейін 

жоспарлау мен бақылауды 

ұйымдастыру 

Организация 

планирования и 

контроля уровня запасов 

на производственных 

предприятиях 

Organization of planning 

and control of the level of 

inventories in production 

enterprises 

79.  Ұйымдардың 

басқарушылық есебі 

жүйесінде бюджеттеу: мәні, 

маңызы, әзірлеу тәртібі 

Бюджетирование в 

системе управленческого 

учета организаций: 

сущность, значение, 

порядок разработки 

Budgeting in the system of 

management accounting of 

organizations: the nature, 

value, order of development 

80.  Басқару есебінің жүйесінің 

дамуы және  экономика 

саласында шыығндарды 

талдау 

Развитие системы 

управленческого  учета и 

анализа затрат в 

отраслях экономики 

Development of 

management accounting and 

cost analysis system in 

economic sectors 

81.  Ұйымның қосымша өндіріс 

шығындарын есепке алу, 

талдау және аудит 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит затрат 

вспомогательных 

производств 

организации  

Accounting, analysis and 

audit of the costs of 

auxiliary production 

facilities of the organization 

82.  Бюджеттік қаражатты 

шығындауда қаржылық 

айқындықты қамтамасыз 

ететін ішкі аудит 

механизмін әзірлеу 

Разработка механизмов 

внутреннего контроля 

обеспечивающих 

финансовую 

прозрачность 

расходования 

бюджетных средств 

Development of internal 

control mechanisms 

ensuring financial 

transparency of budget 

expenditures 

83.  Экономика салаларында 

бухгалтерлік және салық 

есебін үйлестіру мәселелері 

Проблемы гармонизации 

бухгалтерского и 

налогового учета в 

отраслях экономики 

Problems of harmonization 

of accounting and tax 

accounting in the economy 



84.  Әлеуметтік есеп беру 

қаржы есептілігінде жаңа 

құбылыс ретінде 

Социальная отчетность 

как новое явление в 

финансовой отчетности 

Social reporting as a new 

phenomenon in accounting 

85.  Басқару есебі: мәні, 

құрамы, дайындалу тәртібі 

Управленческая 

отчетность: сущность, 

состав, порядок 

составления 

Management reporting: 

essence, composition, order 

of preparation 

86.  Ұйымдастыру және оның 

тиімділігін бағалауда 

шығындардың 

басқарушылық есеп 

жүйесін таңдау негіздемесі 

Обоснование выбора 

системы 

управленческого учета 

затрат в организации и 

оценка ее эффективности 

Rationale for the choice of 

management cost 

accounting system in the 

organization and evaluation 

of its effectiveness 

87.  Икемді бюджеттеу: 

мазмұны, мақсаты, 

қолданылуы 

Гибкое бюджетирование: 

содержание, назначение, 

использование  

Flexible budgeting: content, 

purpose, use 

88.  Субъектінің қаржылық 

тұрақтылығын талдауды 

және бақылауды 

ұйымдастыру 

Организация анализа и 

контроля финансовой 

устойчивости субъекта 

Organization of analysis and 

control of financial stability 

of an economic entity 

89.  Аудит сапасын ішкі 

бақылауды ұйымдастыру 

Организация 

внутреннего контроля 

качества аудита 

Organization of internal 

quality control audit 

90.  Басқару шешімдерін 

қабылдауда басқару есебі 

ақпараттық базаны 

қалыптастыру құралы 

ретінде 

 

Управленческий учет как 

инструмент 

формирования 

информационной базы 

принятия 

управленческих решений 

Management accounting as 

a tool for the formation of 

information base for 

management decision-

making 

91.  Аудиторлық қызметте 

экономикалық талдау 

әдістерін қолдану 

Использование методов 

экономического анализа 

в аудиторской 

деятельности 

The use of methods of 

economic analysis in 

auditing 

92.  Бизнес аудитін құжаттауды 

ұйымдастыру 

Организация 

документирования 

аудита бизнеса 

Organization of business 

audit documentation 

93.  Бухгалтерлік баланс 

бухгалтерлік есептің 

әдісінің элементі және 

кәсіпорынның басқару 

базасының ажырамас бөлігі 

ретінде 

Бухгалтерский баланс 

как элемент метода 

бухгалтерского учета и 

составная часть базы 

управления 

предприятием 

Balance sheet as an element 

of the accounting method 

and an integral part of the 

enterprise management base 

94.  Өсімдік шаруашылығы 

өнімдерінің шығындарын 

есепке алу және өзіндік 

құнын калькуляциялау 

Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

растениеводства 

Cost accounting and 

calculating the cost of crop 

production 

95.  Басқару есебі жүйесіндегі 

инвестициялық шешімдер 

Инвестиционные 

решения в системе 

управленческого учета 

 

    

Investment solutions in the 

management accounting 

system 



96.  Корпоративтік есептілікті 

қалыптастыру құралы 

ретінде ұйымның есеп 

саясатын модельдеу 

Моделирование учетной 

политики организации 

как инструмент 

формирования 

корпоративной 

отчетности 

Modeling the accounting 

policy of the organization as 

a tool for corporate 

reporting 

97.  Ұйым шығындарын 

басқарудағы стратегиялық 

есеп 

Стратегический учет в 

управлении затратами 

организации 

Strategic accounting in 

organization cost 

management 

98.  Қазіргі жағдайда 

аудиторлық қызмет құнын 

қалыптастыру 

Формирование 

себестоимости 

аудиторских услуг в 

современных условиях 

Formation of the cost of 

audit services in modern 

conditions 

99.  Өндірістік 

кәсіпорындардың 

шығындарын есепке алу 

теориясы мен әдістерін 

және өндіріс құнын есептеу 

Развитие теории и 

методики учета затрат и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

производственного 

предприятия 

Development of the theory 

and methodology of cost 

accounting and calculation 

of production costs of the 

production enterprise 

100.  Аудиторлық ұйымдарда 

халықаралық 

стандарттарды қолдану 

әдістері және оларды 

жетілдіру жолдары 

Методика применения 

международных 

стандартов в 

аудиторских 

организациях и пути их 

совершенствования 

Methods of application of 

international standards in 

audit organizations and 

ways to improve them 

101.  Ұйымның қаржылық 

көрсеткіштерін есепке алу 

және талдау әдіснамасын 

жетілдіру 

Совершенствование 

методологии 

бухгалтерского учета и 

анализа финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

Improving the methodology 

of accounting and analysis 

of financial results of the 

organization 

102.  Басқару есебі мен ішкі 

басқару есебін 

ұйымдастыру 

Организация 

управленческого учета и 

внутренняя 

управленческая 

отчетность 

Organization of 

management accounting and 

internal management 

reporting 

103.  Ұзақ мерзімді 

инвестицияларды және 

олардың қаржыландыру 

көздерін есепке алуды, 

аудитті және талдауды 

жетілдіру 

Совершенствование 

учета, аудита и анализа 

долгосрочных 

инвестиций и 

источников их 

финансирования 

Improvement of accounting, 

audit and analysis of long-

term investments and 

sources of their financing 

104.  Аяқталмаған өндірісті есепке 

алу, талдау және аудит 
Учет, анализ и аудит 

незавершенного 

производства 

Accounting, analysis and audit 

of work in progress 

105.  Негізгі құралдардың 

қаржылық есебі, аудиті 

және тиімді 

пайдаланылуын талдау  

Учет, аудит и анализ 

эффективности 

использования основных 

средств  

Accounting, audit and analysis 

of effective use of fixed assets 



106.  Дайын өнімнің қол 

жетімділігі мен 

қозғалысының есебі және 

аудиті 

Учет и аудит наличия и 

движения готовой 

продукции 

Accounting and audit of the 

availability and movement 

of finished products 

107.  Аудиторлық ұйымдардың 

ішкі стандарттары: құру 

және пайдаланудың 

теориясы мен әдістемесі 

Внутрикорпоративные 

стандарты аудита: 

теория и методология 

создания и 

использования 

Internal standards of audit 

organizations: theory and 

methodology of creation 

and use 

108.  Шағын бизнес 

кәсіпорындарындағы ішкі 

аудиттің ерекшеліктері 

Особенности 

внутреннего аудита на 

предприятиях малого 

бизнеса 

Features of internal audit at 

small business enterprises 

109.  Қаржы құралдарымен 

операциялардың есебі және 

талдау 

Бухгалтерский учет и 

анализ операций с 

финансовыми 

инструментами 

Accounting and analysis of 

financial transactions 

110.  Релеванттық бағыт басқару 

шешімдерін қабылдау 

құралы ретінде 

Релевантный подход как 

инструмент принятия 

управленческих решений 

Relevant approach as a tool 

for making management 

decisions 

111.  Маржиналдық бағыт 

басқару шешімдерін 

қабылдау құралы ретінде 

Маржинальный подход 

как инструмент 

принятия 

управленческих решений 

Margin approach as a tool 

for making management 

decisions 

112.  Кәсіпорындағы басқару 

есебі: стратегия және 

тактика 

Управленческий учет на 

предприятии: стратегия 

и тактика 

Management accounting at 

the enterprise: strategy and 

tactics 
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