Магистратураның 6М050800 – «Есеп жəне аудит» мамандығының
келесі пəндері бойынша қабылдау емтихандарының сұрақтары

Қаржылық есеп
1. Қаржылық есептің мақсаты жəне талаптары, оның заңмен реттелуі.
2. Қысқа мерзімді активтер есебі: кассадағы ақша қаражаттары.
3. Банктегі ағымдағы шоттағы ақша қаражаттарының есебі.
4. Банктегі арнайы шоттардағы ақша қаражаттарының есебі.
5. Ақша эквиваленттерінің есебі. Банктік овердрафт.
6. Ақша қаражаттарын түгендеу.
7. Қаржылық есепте ақша қаражаттарын тікелей жəне жанама əдіспен ұсыну
жəне ашу.
8. Қысқа мерзімді активтер есебі: алынатын шоттар жəне басқа дебиторлық
берешектер.
9. Дебиторлық берешектер түрлері. Саудалық жəне саудалық емес
берешектер.
10. Күмəнді талаптар есебі, оларды бағалау əдістері.
11. Қаржылық есепте дебиторлық берешектің көрсетілуі.
12. Қорларды жіктеу жəне оларды бағалау (ҚЕХС 2 «Қорлар»).
13. Қорлардың қолда барын жəне қозғалысын құжаттармен рəсімдеу, есеп
шоттарда бейнелеу.
14. Қорлар есебін ұйымдастыру жүйелері, оларды қайта бағалау.
15. Қорларды сақтау орындарында түгендеу, оны өткізу тəртібі жəне
нəтижелерін рəсімдеу.
16. Негізгі құралдарды жіктеу, оларды есептеу талаптары жəне есептілікте
көрсетілуі (ҚЕХС 16).
17. Негізгі құралдарды бағалау (ҚЕХС 16).
18. Негізгі құралдарды алу, тану жəне есептен шығаруды кұжаттау.
19. Негізгі кұралдардың жөндеуі мен жетілдіру есебі.
20. Негізгі кұралдар амортизациясын есептеу əдістері, оның есепте көрсетілуі
(ҚЕХС 16).
21. Негізгі құралдарды қайта бағалау мен оның тозуының есебі (ҚЕХС 36).
22. Материалдық емес активтерді тану белгілері, жіктелуі жəне бағалау,
қаржылық есепте ақпараттың ашылуы (ҚЕХС 38).
23. Материалдық емес активтер жəне олардың амортизациясы есебінің
ұйымдастырылуы (ҚЕХС 38).
24. Банк несиелері мен займдарының есебі.
25. Материалдық ресурстарды алу бойынша есеп айырысу есебі.
26. Жұмыскерлермен еңбек ақы бойынша есеп айырысу есебі.
27. Бюджетпен есеп айырысу есебі.
28.Табыстар мен шығындар түсінігі. Оларды тану белгілері (ҚЕХС 18).
29. Табыс есебі.
30. Өткізілген өнімнің өзіндік құны есебі.

31. Кезең шығындарының есебі.
32. Меншікті капитал есебі.
33. Резервтік капитал есебі.
34. Резервтерді құру жəне есебі.
35. Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян) есебі.
36. Қаржылық есептің ұсынылуы. Бухгалтерлік баланс (ҚЕХС 1).
37. Қаржылық есептің ұсынылуы. Пайдалар мен зияндар туралы есеп (ҚЕХС
1).
38. Қаржылық есептің ұсынылуы. Капитал өзгерісі туралы есеп (ҚЕХС 1).
39. Қаржылық құралдар, олардың түсінігі, жіктелуі, есебі жəне қаржылық
есепте көрсетілуі (ҚЕХС 32).
40. Бағалы қағаздарға салынған инвестиция есебі.
41.Тəуелді (ассоциациялық) ұйымдарға салынған инвестиция есебі (ҚЕХС 28).
42. Қаржылық активтер мен міндеттемелерді мойындау жəне бағалау, олардың
қаржылық есептілікте ашылуы (ҚЕХС 39).
43. Байланысты тараптар, оларды тану жəне қаржылық есептілікте ұсыну
(ҚЕХС 24).
44. Бизнесті біріктіру есебі. Қаржылық есептілікте көрсетілуі (ҚЕХС 3).
45. Біріктірілген жəне жеке қаржылық есеп, оны ұсыну (ҚЕХС 27).
46. Біріккен қызметтің есебі жəне қаржылық есептілікте көрсетілуі (ҚЕХС 31).
47. Қаржылық жал есебі. Операциялардың жалға берушіде көрсетілуі (ҚЕХС
17).
48. Қаржылық жал есебі. (ҚЕХС 17). Операциялардың лизинг алушыда
көрсетілуі.
49. Корпорациялық табыс салығы бойынша шығындар есебі (ҚЕХС 12).
50. Инвестициялық меншік. Тану жəне есептілікте көрсету.
Басқару есебі
1. Басқару есебінің түсінігі мен мəні.
2. Дайын өнімнің (қорларды бағалаудың) нақты өзіндік құнын анықтау үшін
шығындардың жіктелуі.
3. Басқару жəне өндірістік есеп арасындағы айырмашылығы.
4. Шешімдер қабылдау үшін шығындарды жіктеу.
5. Басқару есебінің мəні мен мақсаты.
6. Бақылау мен реттеу үшін шығындарды жіктеу.
7. Өндірістік шығындарды есепке алу əдістері.
8. Абзорпшен-костинг жəне директ-костинг жүйелерінің мəні мен мағынасы.
9. Шығындарды есепке алу мен калькуляциялау объектілері.
10. СVР - талдау, өндірістің зиянсыздық нүктесін анықтау, зиянсыздық
нүктесінің графигі.
11. Пайдаланылған материалдар есебінің ұйымдастырылуы (құжаттау жəне
есеп əдістері).
12.Шығындардың нормативтік есебінің ұйымдастырылуы, мақсаттары.

13. Өндірісте пайдаланылған материалдарды бағалау əдістері.
14.Шығындарды аяқталмаған өндіріс пен дайын өнім арасында кезеңдік
əдіспен, орташа өлшенген құн əдісін қолдана отырып тарату.
15. Өндірістік шығындарды құжаттау тəртібі.
16. Шығындарды аяқталмаған өндіріс пен дайын өнім арасында кезеңдік
əдіспен, ФИФО əдісін қолдана отырып тарату.
17. Еңбекақы шығындарының қалыптасу кезектілігі.
18.Шығындарды есепке алу мен өнімнің өзіндік құнын есептеудің кезеңдік
əдісінің ерекшеліктері.
19.Үстеме шығындар есебінің мəні мен ұйымдастырылуы (түсінігі,
құжатталуы).
20.Көмекші өндірістердің шығындарын тарату əдістері.
21.Көмекші өндіріс шығындары есебінің ұйымдастырылуы (түсінігі,
құжатталуы, шоттары).
22.Үстеме шығындарды тарату əдістері, үстеме шығындарды артығымен жəне
толық емес тарату.
23.Өндірістік шығындар есебінің қарапайым əдісінің сипаттамасы.
24.Шығындарды есепке алу мен өнімнің өзіндік құнын есептеудің
тапсырыстық əдісінің ерекшеліктері.
25.Нормативтік əдісте үстеме шығындардың ауытқуын анықтау.
26.Өндірістік шығындарды есепке алу əдістері жəне өнімнің өзіндік құнын
анықтау.
27.Кезеңдік əдістегі ФИФО жəне орташа өлшенген құн əдістерінің
айырмашылығы.
28.Өндірістік шығындардың есеп шоттарда бейнеленуі. "Негізгі өндіріс"
бөлімшесі шоттарының жабылуы.
29.Нормативтік шығындардың типтері.
30. Бюджеттеуді үйымдастыру.
31.Директ-костинг жəне абзорпшен-костинг жүйелерінің жауапкершілік
орталықтарымен байланысы.
32. Бюджетті анықтау жəне бюджеттеудің мақсаттары.
33. Директ-костинг жəне абзорпшен-костинг жүйелерінің қаржылық нəтижеге
əсері.
34. Кешендік шығындар жəне оларды бөлу əдістері.
35. Материалдарды бағалау əдістерінің қаржылық нəтижеге ықпалы.
36. Баға қалыптастыру жөнінде шешімдер қабылдау.
37. Шығындарды есепке алу мен жіктеу бағыттары.
38. Материалдар мен еңбек бойынша ауытқуларды есептеу жəне басқару
шешімдерін қабылдау.
39. Шығындарды есепке алудың кезеңдік əдісінің сипаттамасы.
40.Шығындарды есепке алу мен калькуляциялау объектілері.
41.СVР-талдаудың сандық көрсеткіштерінің сипаттамасы.
42.Үстеме шығындардың негізгі элементтері жəне олардың сипаттамасы.
43.Өндірістік шығынның негізгі элементтері жəне олардың сипаттамасы.
44. Ілеспе өнімдер арасында шығындарды тарату.

45. Көмекші өндірістегі шығындардың негізгі элементтері жəне олардың
сипаттамасы.
46. Нормативтік əдістің өндірісті басқарудағы рөлі.
47. Басқару жəне қаржылық есептер арасындағы байланыс.
48. Бюджеттеудің негізгі кезеңдері.
49. Инвестицияларды бағалаудың дисконтталған əдістері.
50. Инвестицияларды бағалаудың дисконтталмаған əдістері.
Аудит
1. Аудиттің мəні, мақсаты жəне түрлері.
2. ҚР-да аудиттің нормативті-құқықтық реттелуі.
3. Аудиторлық қызметті аттестациялау жəне лицензиялау.
4. Аудит стандарттары. Халықаралық стандарттар жəне олардың сипаттамасы.
5. Аудиторлардың кəсіби этикасы.
6. Аудит қағидалары.
7. Қателер мен алаяқтық, олардың маңыздылығын бағалау.
8. Маңыздылық қағидасын аудит нəтижелерін талдауда қолдану.
9. Аудиторлық тəуекелділік жəне оның құрамалары.
10. Маңыздылық деңгейі мен аудиторлық тəуекелділік арасындағы өзара
байланыс.
11. Аудиторлар жауапкершілігін сақтандыру.
12.Аудиторлық дəлелдемелер жəне олардың түрлері, оларды алу көздері мен
əдістері.
13. Аудиторлар қызметінің сапасын бақылау.
14. Аудиторлық құжаттар, олардың түрлері, маңызы мен рөлі.
15. Ішкі бақылау жүйесі жəне оның элементтері.
16. Ішкі бақылау жүйесінің сенімділігін бағалау əдістері.
17. Аудиттегі іріктеудің негізгі қағидалары.
18. Іріктеу элементтерін таңдау əдістері.
19. Аудиторлық тексерісті жоспарлау.
20. Аудиттің жоспары мен бағдарламасын жасауға қойылатын жалпы
талаптар.
21. Деректерді компьютерлік өңдеу жағдайында аудит өткізу.
22. Аудиторлық есеп: жасау жəне ұсыну тəртібі.
23. Өзгертілген аудиторлық есеп.
24. Сатып алу циклының аудиті.
25. Сатып алу циклы аудиті кезінде ақпарат көзі.
26. Өндіріс циклының аудиті.
27. Материалдардың өндіріске жіберілуін, құжаттары мен есеп жазуларын
тексеру.
28. Қаржылық нəтиже мен өткізу циклының аудиті.
29. Дебиторлық берешектер аудиті.
30. Кассалық операциялар аудиті.
31. Банктегі жəне басқа шоттардағы ақша қаражаттарының аудиті.

32. Есепті сома аудиті.
33. Материалдық емес активтер аудиті.
34. Негізгі кұралдар аудиті.
35. Ұзақ мерзімді активтер тозуы мен амортизациясының аудиті.
36. Инвестиция аудиті.
37. Инвестиция аудиті ақпаратының қайнар көзі.
38. Капитал аудиті.
39. Жұмыскерлермен еңбек ақы бойынша есеп айырысу аудиті.
40. Бюджетпен есеп айырысу аудиті.
41.Басқа кредиторлық берешектер аудиті.
42. Жарғылық капитал аудиті.
43. Бөлінбеген пайда аудиті.
44. Аудитте талдауды қолдану.
45. Қаржылық есеп беру мен жұмыс құжаттарын талдау.
46. Қаржылық коэффициенттерді талдау жəне шешім қабылдау.
47. Аудиттің қорытынды сатысы.
48. Қоршаған орта сферасының аудиті.
49. Аудитке ілеспелі қызметтер.
50. Аудиторлық тексеріс қорытындысын бағалау.

