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Кіріспе

Оқу барысында əрбір студент, оқу нысанына жəне негізгі біліміне қарамастан, таңдалған мамандығы бойынша бакалавр дəрежесін алу үшін, міндетті компонент пен таңдау бойынша 
компоненттерден (элективті пəндер) тұратын, ең аз көлемі - теориялық оқудың 129* кредитін құрайтын білім беру бағдарламасын меңгеруге міндетті.
Міндетті компонент (МК) - студент таңдалған білім беру траекториясына қарамастан міндетті түрде зерделейтін, кредиттердің тиісті көлеміне ие оқу пəндері.
Таңдау бойынша компонент (ТК) - студент, олардың пререквизиттері мен постреквизиттерін ескере отырып, кез келген академиялық кезеңде зерделеуге таңдайтын жəне нақты білім беру 
траекториясының ерекшелігін көрсететін кредиттердің тиісті көлеміне ие оқу пəндері болып табылады.
Білім беру траекториясы - МК жəне ТК пəндерінің жиынтығы болып табылады, оларды ойдағыдай зерделеудің нəтижесінде, студент кəсіби қызметтің белгіленген түрлеріне қажетті білімнің, 
дағдылар мен машықтардың жиынтығына ие болады.
Оқудың кредиттің технологиясы шарттарында əрбір студент эдвайзердің көмегімен өзінің білім беру траекториясын (бағдарламасын) қалыптастырады.
Студенттің оқу траекториясын жан-жақтан икемді жəне дербес түрде анықтау мүмкіндігін жасау мақсатымен ЭПК - элективті пəндер каталогы жасалды; аталған каталог, білім беру 
траекторияларын (мамандануларын) ескере отырып, таңдау бойынша компонентке кіретін пəндердің тізбесін білдіреді.
Əрбір пəнде қысқаша мазмұн келтірілген, пəнді зерделеудің мақсаттары мен міндеттері көрсетілген жəне пəнді зерделеуден күтілетін нəтижелер сипатталған жəне пəннің кредит түріндегі көлемі 
көрсетілген.
Білім беру траекториясын қалыптастыру үшін мыналар ұсынылады:
- оқуды тəмамдағаннан кейін кəсіби қызметтің қалаулы саласын анықтау;
- осы қызмет саласы үшін талап етілетін құзыреттерді анықтау;
- осы құзыреттерді қалыптастыратын ТК пəндерін таңдап алу;
- ТК жəне МК пəндерінің пререквизиттері мен постреквизиттерін ескере отырып, оларды зерделеудің реттілігін анықтау, сондай-ақ оқу семестрлерінің санын жəне семестрде ұсынылатын 
орташа жүктемені анықтау (күндізгі оқу нысанының студенттері үшін - 18-21 кредит, сырттай оқу нысанының студенттері үшін - 9-15 кредит, кешкі оқу нысанының студенттері үшін - 12-15 
кредит).
Элективті пəндерді тəртіпсіз таңдауға жол бермес үшін, студенттерге, еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып, «Мирас» университетінің 
мамандары тарапынан əзірленген үш білім беру траекториясы** (А, Б, В) таңдауға ұсынылады.
Білім беру бағдарламасы, таңдалатын білім беру траекториясына қарамастан студент тарапынан зерделенетін міндетті компонент пен таңдау бойынша компоненттің пəндерінен құралған 
мамандықтың базалық модульдерін, сондай-ақ студент тарапынан мамандықты алу мақсатымен зерделенетін таңдау бойынша компоненттің пəндерінен құралған мамандықтың модульдерін 
қамтиды.
Жоғары білім мамандығының мамандануы бойынша білім беру бағдарламасын сапалы түрде меңгеру үшін, оқу аяқталғанға дейін таңдалған траекторияны ұстанған жөн.

* Кəсіби тəжірибені, дене шынықтыруды, теориялық пəндерді жəне қорытынды аттестаттауды өз ішіне алатын, оқудың қосымша түрлерін (ОҚТ) қоспағанда
** Білім беру траекториялары ұсыну сипатына ие болып табылады жəне студентті жеке білім беру траекториясын қалыптастыру құқығынан айырмайды



Алынатын құзыреттілік пен дағды: 
-бухгалтерлік есепке алу тұжырымдамалар мен принциптерін білу;
 -бухгалтерлік ақпаратының сапалық сипаттамасы білу;
-қаржылық жəне экономикалық қызметін құрайтын объектілерді білу;
 -бухгалтерлік баланстың мазмұны мен құрылымын білу, кірістер мен шығыстар, ақша қаражатының қозғалысы туралы есепте, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп:
-шоттар жəне екі мəртелік есепке алу жүйесінің, есеп жіктеу жəне олардың бас жоспарын білу;
-жіктеу жəне құжаттандыру мен құжаттаманы басқарудың қойылатын талаптарды білу, тапсырыс түгендеу;
-аудиторлық рəсімдердің білу; табиғат, пəндік жəне аудит əдістері;
-халықаралық жəне қазақстандық бухгалтерлік есеп стандарттарына негізделген бухгалтерлік есеп принциптері пайдалану мүмкіндігі, сондай-ақ қаржылық есеп;                                   -
бухгалтерлік есеп жəне оларға дұрыс қателер шоттарындағы екі мəртелік шаруашылық операциялардың көмегімен жүргізуге қабілеті;
-қолма-қол ақша мен олардың баламаларының жазбасын сақтауға қабілеті, дебиторлық, қорлар, негізгі құралдарды, қысқа мерзімді жəне ұзақ мерзімді міндеттемелерді, серіктестіктерге 
меншіктік капитал шотына; аудиторлар жұмыс құжаттарын сақтауға;
-бухгалтерлік есеп, қаржылық есептілік жəне аудит дағдыларын меңгеру. 
Кəсіби қызметтегі қажетті салалар:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                  -ұйымдар мен компаниялар, қарамастан мемлекеттік реттеудің, 
олардың ұйымдық-provovoy нысандарын нарықтық инфрақұрылым сілтемелер экономиканы бақылайды, ғылыми-зерттеу мекемелері.

Ұсынбалы А траекториясы
Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп жəне аудит



Ұсынбалы Б траекториясы
Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп жəне аудит

Алынатын құзыреттілік пен дағды:
 -бюджеттік мекемелер басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есептің маңызы мен рөлі білу;
-баланста, шоттар жəне екі мəртелік бухгалтерлік есеп жүйесінің, бағалау жəне құны, түгендеу мен құжаттама құрылымы мен мазмұнын білу, бюджеттік ұйымдар үшін қаржылық есептілік 
нысандарын дайындау жəне ұсыну;
 -бюджеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп пен аудитті негізгі əдістерін білу;
 -бюджеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп пен аудитті негізгі ұғымдар мен қағидаттарын меңгеру;
-бюджеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп пен аудитті тиімді жүйесін əзірлеу қабілеті;
-басқару шешімдеріне есепке алу мен есеп ақпаратты өңдеуге жəне қоғамдық институттардың жұмыс істеуі тиімділігін бағалауды алу үшін аналитикалық қабілеті;
-іс жүзінде бюджеттік мекемелерде шаруашылық операцияларының аудит қағидаттары мен ережелерін пайдалана білу; 
  -бюджеттік мекемелерде  сметалық  құнын  орындау есепке меңгеру студенттердің теориялық жəне практикалық даярлауды көздейтін, нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік бюджетке 
қамтылған ұйымдардың жұмысы туралы қойылатын талаптарға сəйкес оның əдістері жəне ұйымдастыру;
Кəсіби қызметтегі қажетті салалар:                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                      - кəсіби қызмет саласы мемлекеттік органдар, мемлекеттік билік органдары (министрліктер мен ведомстволар, Салық комитеті, ҚР Статистика жөніндегі агенттігі) болып табылады; 
ғылыми-зерттеу мекемелері;



Ұсынбалы В траекториясы
Банктерде жəне банктік емес мекемелердегі бухгалтерлік есеп жəне аудит 

Алынатын құзыреттілік пен дағды:
- банктер мен банктік емес мекемелер бухгалтерлік есеп сипаты мен ерекшеліктерін білу;
- банктер мен банктік емес мекемелерде кассалық операциялар есепке білу. Банк шотына тұжырымдамасы жəне төлем операцияларын ұйымдастыру.
- банк балансының жəне оның аудиті əдістемелерді жасай  білу;
- банк капиталы, кірістер мен шығыстар көрсеткіштерін  пайдалана  білу;                                                                                                                                                                                                        - 
иметь навыки учета банковских операций;                                                                                                                                                                                                                                                                         
       - іс жүзінде банктер мен банктік емес мекемелерде аудит қағидаттары мен ережелерін пайдалана білу;
 - бухгалтерлік жəне басқарушылық шешімдеріне ақпаратты ұсыну өңдеуге жəне банктің жұмыс істеуін тиімділігін бағалауды жəне банктік емес институттарды алуға аналитикалық мүмкіндігі.
Кəсіби қызметтегі қажетті салалар:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                            -қаржылық жəне салық органдары, сақтандыру компаниялары, банктер мен банктік емес қаржы институттары.



KZТ ЕСТS

А

Саясаттану жəне 
əлеуметтану

Мақсаты: студенттердің бойында саяси сана мен саяси мəдениет, 
студенттердің белсенді өмірлік ұстанымын,  қоғам алдында əлеуметтік 
жауапкершілігін, жан дүниесін, қабілетін қалыптастыра отырып Қазақстан 
Республикасының алдында тұрған міндеттерді шешуде белсенді қатысуға 
үйрету. 
Міндеттері: əлеуметтік ғылым саласында білім мен дағдыны қалыптастыру. 
Əлеуметтік əлем бойынша болашақ мамандардың ғылыми танымын 
қалыптастыруда меңгерту əдістемесін пайдалану.  Əлеуметтік өзара 
əрекеттестік туралы түсінікті  қалыптастыру, олардың даму ерекшеліктері 
жəне əлеуметтік институттар, əлеуметтік құрылым жəне əлеуметтік 
қатынастар, өзара байланыстар адамның əлеуметтік нақтылығы жəне олардың 
əлемдік қоғамдастық даму тенденциялары туралы түсінік қалыптастыру.

Əлеуметтану жəне саясаттану əлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 
құрылымында. Əлеуметтану жəне саясаттану ғылымының  негізгі бағыттары. 
Қоғам, əлеуметтік жəне саяси жүйе ретінде. Саяси ой тарихи өлшемде. 
Табиғат билік. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік. Құқықтық 
мемлекет жəне азаматтық қоғам. Қазақстандағы саяси жүйені 
демократияландыру жəне саяси процесстер. Саясаттану ғылым ретінде. Саяси 
ғылымның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Саяси əлеуметтану. 
Отбасы əлеуметтануы. Əлеуметтану құрылымында əлеуметтік-гуманитарлық 
ғылымдар жүйесі. Əлеуметтану тарихының негізгі бағыттары. Қоғам 
əлеуметтік жүйе ретінде. Əлеуметтік институттар жəне əлеуметтік үдерістер. 
Əлеуметтік құрылым жəне əлеуметтік стратификация. Білім əлеуметтануы 
экономикалық əлеуметтану. Əдістері мен техникасы, нақты-əлеуметтік 
зерттеулер. Саяси партиялар жəне қоғамдық қозғалыстар. Əлемдік саясат 
жəне халықаралық қатынастар. Саясат жүйесіндегі қоғамдық өмір. Билік 
саяси феномен.

Азаматтық ұстанымды танытуға жəне қоғамдық-саяси белсенділікті 
арттыруды меңгеру, əр түрлі нысандағы саяси процесстерге қарсы тұруға,  
əлеуметтік-мəдени, идеялық-саяси жəне діни айырмашылықтарды ескере 
отырып жаңа қалыптасқан қоғамға бейімделу. Қоғамдағы болып жатқан саяси 
процесстерге талдау жасауды игеру.

Қазақстан тарихының мектеп 
курсы

Б

Мəдениеттану Мақсаты: өзінің де, өзгенің  де мəдениетін білу, түсіну.
Міндеттері: Мəдениеттану пəнінің міндеті  тарихи-мəдени процессті ғана 
зерттеп қоймай оны болжау, сондай-ақ даму ерекшеліктерін жəне басқаруды 
түсіне білу. Мəдениеттанудың негізі бұл адам бойында қандайда бір қоғамда 
қалыптасу үшін мəдени-шығармашылық қабылеттердің құрылымының 
заңдылықтарын ашу болып табылады. Мəдениеттану пəнінің міндеттері 
мəдениеттану ғылымын неғұрлым терең  толық зерттеп,  оның мəні, мазмұны, 
белгілері мен функцияларын анықтау; жалпы мəдениеттін генезисін анықтау 
(құрылымы мен дамуын),  сонымен қатар мəдениеттанудағы жеке 
құбылыстар мен процесстердің адам өміріндегі рөлін анықтау; 
мəдениеттануды зерттеудегі əдістердың негізі мен категорияларын анықтау;  
басқа ғылым салаларымен байланысын анықтау; мəдениеттану туралы 
зерттеулер; философия, дінтану, өнер жəне т.б. саладан келген мəдени 
процесстер мен құбылыстардың негізін, жеке аймақтардағы халықтардың 
мəдениетін, мəдени танымын зерттеу болып табылады.

Мəдениеттану пəні. Мəдениеттану əлеуметтік гуманитарлық жаратылыстану 
ғылымдар жүйесіндегі білім. Негізгі мəдениеттану концепциясы. Мəдени-
тарихи процесстер жəне оның негізгі заңдылықтары. Мəдениеттің тарихи 
типтері.  Процесстерге өркениеттік жəне формациялық əдістер арқылы тарихи 
мəдени дамудың ерекшеліктері. Алғашқы қауымдық мəдениет жəне оның 
ерекшеліктері.  Ежелгі Шығыс мəдениеті. Антикалық дəуірдегі ежелгі Грекия 
жəне Рим. Ортағасырлық мəдениеттің ерекшеліктері. Қайта өркениет жəне 
жаңа қоғамдағы мəдениет. 21 ғасырдағы мəдениеттің тарихы. Қазіргі 
мəдениет жəне оның негізгі мəселелері. Қазақ халқы мəдениетінің негізгі 
ұлттық мəселелері. Қазақ мəдениетінің дара ерекшелігі. Ежелгі заманнан 
қазіргі күнге дейінгі қазақ халқы мəдениетінің тарихы.  Көшпелілік 
мəдениеттің бір түрі ретінде. Қазақ мəдениетінің тарихи кезеңдеінің даму 
этаптары. Көпұлтты қазіргі қазақ халқы мəдениетінің мəселелері.

Мəдени-тарихи үдерісті жəне оның негізгі заңдылықтарын, мəдени 
тұжырымдама, мəдениеттің тарихи түрлерін, формациялық жəне өркениеттік 
тəсілдер процесіндегі мəдени-тарихи дамуды білу. зерттеу процестерін құру 
жəне  əлемдегі абсолюттік құндылықтарды білу; мəдени нысандар мен 
феномендердің мазмұнын  білу,  олардың кеңістікті-уақыттық өзара 
байланыстағы өзара байланыстарды зерттеу. Мəдениетті  қоғамның өзін өзі 
ұйымдастыру технологияларының  бір түрі ретінде зерттеуді меңгеру,  мəдени 
контекст түрлі тарихи құбылыстар, теориялар, əлеуметтік жүйелерді білу.

Өзін-өзі танудың мектеп курсы

В

Мəңгілік ел Жаңа буынды, жоғары деңгейлі əлеуметтік белсенді қоғам мүшелері 
ұлттық сана-сезімі жоғары, ұлттық рухы, патриоттық сезімі ояу, 
əлеуметтік сана мен тарихи танымы жоғары, бəсекеге қабілетті жəне 
патриоттық рухы мықты, мемлекеттің тəуелсізідігін  жəне мемлекеттік 
қауіпсіздікті  сақтай  алатын, басқа ұлттың өкілдерімен қарым қатынас 
жасай алатын мамандарды тəрбиелеу.

Пəннің мəні ұғымдар "тəрбие", "этникалық тəрбие", "ұлттық тəрбие".  
Болашақ мамандарға ұлттық тəрбие  контекстінде ұлттық тəрбие беру. 
Ұлттық сана-сезімді қалыптастыру, болашақ мамандарды үш құрамдас 
бөлігі-ұлттық "Мəңгілік Ел"идеясы моделі туралы білімді 
қалыптастыру. "Мəңгілік Ел" ұлттық идеясының негізі бұл ұлттық 
тəрбиенің методологиясы. "Мəңгілік Ел"ұлттық идеясының негізі 
ұлттық саясат аясындағы Қазақстан Республикасының Президентінің 
стратегиялық құжаттары  болып табылады. "Ұлттық идея", "Ұлттық 
рух", "Ұлттық идеал". "Ұлттық лидер", "Ұлттық элита" ұғымдарының 
мəні.Этномəдени жəне азаматтық түсінігін ұлттық идеялар. 
Азаматтықжəне этномəдени түсінігіндегі ұлттық идеялар мен ұлттық 
идеалдың дүниетанымы. Олардың бірлігі мен байланысы.   
Қазақстанның ұлттық идеясы: келісімнің этникалық сəйкестену мен  
топтастырылуы. Мəңгілік ел ұлттық идеясы тұрғысынан жаңа 
қазақстандық азаматтарды патриоттық сезімге баулу жəне тəрбиелеу. 
Қазақстандағы  «Мəнгіліқ Ел» ұлттық идеясы философиялық-
əдіснамалық негізде.  «Мəнгіліқ Ел» ұлттық идеясы болашақ 
мамандарды ұлттық тəрбиеде тəрбиелеу.

Болашақ мамандардың бойында ұлттық сана сезім мен қазіргі заманғы 
əлеуметтік-мəдени жағдайларды түсіндіре отырып интеллектуалды 
дамыған, бəсекеге қабілетті, креативті, дені сау, өзін өзі дамыта алатын 
дамыған, жаңа қоғамда өз орнын таба алатын, Отанды құрметтейтін 
қорғайтын  жан-жақты тұлғаны тəрбиелеу, оларды өз өзін дамытуға 
уйрету.

Қазақстан тарихының мектеп 
курсы
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Мақсаты: адам мен тіршілік ортасының өзара қарым-қатынасы жəне қауіпті 
жəне өте қауіпті жағдайлардағы негативті факторлардан қорғаудың негіздері  
саласында білім мен дағдылды қалыптастыру. Студенттерді адамның 
мекендеу ортасымымен (өндірістік, тұрмыстық, қалалық) қауіпсіз өзара əрекет 
негіздерімен, қауіпті жəне төтенше қауіпті жағдайларда жағымсыз 
фаторлардан қорғау негіздерімен таныстыру болып табылады, экологиялық 
танымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздері туралы 
терең білім алу, қоршаған ортаны қорғау жəне табиғи ресурстарды тиімді 
пайдаланудың заманауи тəсілдері бойынша теориялық жəне практикалық 
білімді қалыптастыру. 
Міндеттері – экология, қоршаған ортаны қорғау жəне тұрақты дамудың 
күрделі, əрі өткір мəселелерін талдауда кешенді нысанды жəне 
шығармашылақ ойлау қабілетін қалыптастыру, зерделеу жəне тəжірибелік 
дағдыларды иемдену жаратылыстану ғылымдары жүйесіндегі орнын анықтау. 
Мемлекеттің тіршілік əрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ролін білу. 
Адамдардың қорғау қызметінің эволюциялық дамуы: қауіпсіздік техникасы, 
еңбек қорғау, қоршаған ортаны қорғау, азаматтық қорғаныс, төтенше 
жағдайларда қорғау, тіршілік əрекетінің қауіпсіздігін, зерделеу жəне 
тəжірибелік дағдыларды иемдену.

 «Тіршілік қауіпсіздік негіздері, экология жəне тұрақты даму» пəнінің мақсаты 
жəне міндеті. Тіршілік əрекетінің қауіпсіздігі саласындағы заңды жəне 
құқықтық актілер. Қазақстан Республикасындағы азаматтық қорғаныстың 
(АҚ) міндеттері,  құру жəне жұмыс істеу принциптері. Жеке қорғану 
құралдары. Радиациялық жəне химиялық қауіптілік. Жаппай жою қаруынан 
қорғау. Техносфероның жəне техносфералық қауіптіліктің қазіргі күйі. Қауіпті 
жəне зиянды факторларды жіктеу. Адамды жəне мекендеу ортасын табиғи 
жəне техногенді текті зиянды жəне қауіпті факторлардан қорғау. Əртүрлі 
сипатты төтенше жағдайларды жіктеу. Төтенше жағдайларда экономика 
объектілерінің жұмыс істеу тұрақтылығы. Төтенше жағдайларда халықты 
қорғаудың негізгі принциптерімен тəсілдері. Жер сілкінісі кезіндегі 
қауіпсіздікті ұйымдастырудың практикалық шаралары. Су тасқыны. Су 
тасқыны жиі болатын аймақтар. Стихиялық апаттарды өрттерде өндірістік 
объектілердегі апаттарда жəне жарылыстарда халықты қорғау. Апаттан 
құтқару жұмыстарын ұйымдастыру жəне жүргізу негіздері. Озон қабатының 
бұзылуы. Қышқылдық жаңбыр. Парниктік эффекті. Экология жəне қазіргі 
өркениет мəселелері. Экология жəне техникалық прогресc. Ғаламдық 
экологиялық мəселелер. Ағзалар жəне тіршілік ету ортасы. Экологиялық 
факторлар. Экожүйенің функционалдық құрылымы, экологиялық бағыттары. 
Биосфера жəне оның тұрақтылығы. Биосфера эволюциясы. Биосфераның 
құрылымы. Биосферадағы биохимиялық үрдістері. Тірі зат концепциясы. 
Заманауи биосфера. Ғаламдық  биогеохимиялық айналымдар. Заманауи 
өркениеттің экологиялық дағдарыстары жəне мəселелері. Тұрақты даму 

Хабарлы болуы: адамның жұмыска қабілеттілігін, денсаулығын сақтауға 
кепілділік беретін, оны экстремальды жағдайларда əрекет етуге дайындайтын 
тиімді кəсіптік қызметтің техника қауіпсіздігіне жəне адамның 
қорғалғандығына қойылатын талаптармен үздіксіз бірлігі туралы, табиғат пен  
қоғам арасындағы негізгі заңдылықтар;
ептілігі болуы: жағымсыз əсерлер параметрлерін бақлау жəне олардың 
деңгейлерін бағалау, тіршілік əрекетінің қауіпсіздігін арттыру бойнша 
шараларды жоспарлау жəне жүзеге асыру,  қоршаған ортаға өндірістің 
техногенді əсерін бағалай білу;
дағдыланған болуы: құтқару жұмыстарын жоспарлау жəне қатысу; жеке 
қорғаныш құралдарын қолдану зардапшегушілерге дəрігерге дейін көмек 
көрсету, табиғатты қорғау міндеттерін шешуге байланысты тақырыптарда 
логикалық пікірталас ұйымдастыру.
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тұрақты даму
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Еңбекті қорғау Мақсаты: Болашақ бакалаврларға қауіпсіз жəне зиянсыз еңбек жағдайларын 
жасау мен тіршілік қауіпсіздігі туралы  білім беру.
Міндеттері: Өндірістік жабдықтарды орнату жəне қызмет көрсету кезінде 
қауіпсіздік шаралары сақталуы; төтенше жағдайларды болжау жəне сауатты 
шешім қабылдау, халықтың денсаулығын сақтау  жəне өндірістік персоналды 
шаруашылық объектілерде түрлі орын алған  аварияларлық зардаптарды, 
табиғи апаттарды алдын алу, зардаптарын жою кезінде қазіргі заманғы 
құралдарын пайдалану. Халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігі мəселелерін 
зерттеуге жүйелі көзқарас көрсету, еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
нормаларын қамтитын нормативтік құқықтық актілерді қолдануға, сондай-ақ 
олардың сақталуын бақылауды жүзеге асыруға қабілетін дамыту; жұмыс 
орнында жəне өнеркəсіптік процестерде қауіп-қатерді алдын алу жəне 
төмендету бойынша іс-шараларды енгізу.

Курстың негізгі міндеттері, мамандарды дайындаудағы рөлі. Еңбекті 
қорғауды қамтамасыз етудің теориялық негізі. Ұғымдар мен анықтамалар: 
қауіпті жəне зиянды өндірістік факторлар. Еңбекті қорғаудың құқықтық жəне 
нормативтік негіздері. Қазақстан Республикасының негізгі заңнамалық жəне 
нормативтік-техникалық актілері. Еңбекті қорғаудың ұйымдастырушылық 
негізі. Еңбекті қорғау жəне денсаулық сақтау, олардың құрылымы мен 
функциясы саласындағы бақылау жəне қадағалау органдары. Кəсіпорында 
еңбекті қорғау, жай-күйiн бағалау жəне талдау əдістері. Еңбек гигиенасы жəне 
өнеркəсіптік санитария. Адам ағзасына жəне жұмыс аймағының ауасындағы 
шекті рұқсат етілген концентрациялы зиянды заттардың əсері. Өндірістік 
жабдықтарды орнату жəне техникалық қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік. 
Электр қауіпсіздігі негіздері. Өрттің пайда болу себептері мен жіктелуі. 
Жарылыс нысандары мен жану шарттары. Өрт қауіпсіздігі бойынша 
өндірістердің жіктелуі. Ғимараттар мен құрылыстардың өртке төзімділігі.

Еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, еңбекті жəне гигиена бойынша негізгі 
нормативтік құқықтық жəне техникалық реттеу, мемлекеттік қадағалау мен 
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қоғамдық бақылау жүйесін; кəсіпорынның, 
саланың ерекшелігін қауіпті жəне зиянды өндірістік факторлар еңбек 
қорғауды ұйымдастыру туралы; өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеу; 
өндірістік мекемелер мен жұмыс орындарын негізгі талаптары; қауіпті жəне 
зиянды факторлардың əсерінен қорғау əдістері; өрт қауіпсіздігі жəне өртке 
қарсы құрал-жабдықтар техникалық іс-шаралар туралы білу;
жеке жəне ұжымдық қорғану құралдарын пайдалану мүмкіндігі; кəсіби 
қызмет саласында травматикалық жəне зиянды факторларды анықтау жəне 
талдау; техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар жəне табиғи құбылыстар 
кезінде болжау əзірлемелер мен əсерді бағалау принциптері туралы білім 
қалыптастыру; 
-техникалық жабдықтар мен технологиялық процестердің қауіпсіздігін 
күшейту үшін құралдар мен əдістерін пайдалану мүмкіндігі туралы білу.

Мектептегі биология курсы

В

Саламатты Қазақстан Мақсаты: елiмiздiң орнықты əлеуметтiк-демографиялық мақсаты дамуын 
қамтамасыз ету үшiн, денсаулығын жақсарту, гигиеналық шараларды сақтау, 
өмір салтын қалыптастыру.
Еліміздің өскелең ұрпақтары студенттерге, медициналық білім  қалыптастыру 
үшін университет медбикелері тарапынан дəріс  өткізілуін дəстүрге 
айналдыру. 
Міндеттері: тұрғындардың денсаулығын сақтау мəселесі бойынша 
мемлекеттік саясат ұстанымдарын таныстыру. Саламатты Қазақстан 
мемлекеттік бағдарламасы аясында еліміздің барлық тұрғындарына салауатты 
өмір салтын қалыптастыруға үйрету жəне жалпы денсаулығын сақтауда 
профилактикалық шараларды сақтауды қамтамасыз ету.

Медициналық-демографиялық жағдай жəне сырқаттанушылық. Саламатты 
өмір салты жəне мінез-құлық факторларына негізделген əлеуметтік мəні бар 
аурулардың деңгейін төмендету. Дұрыс тамақтану. Мектеп оқушылары мен 
жасөспірімдердің денсаулығы. Адам денсаулығына қауіпті жаман əдеттер. 
Тубекулезбен, АИТВ/ЖИТС күресу жолдары. Аса қауіпті инфекциялардың 
(конго-қырым геморрагиялық қызбасы (бұдан əріКҚГҚ) профилактикасы. 
Жыныстық қатынастан жұғатын аурулар жəне профилактикасы. Ерте 
жүктілік. Кəмелетке толмағандар арасындағы ерте жүктілік.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) жəне тұрғындардың 
денсаулығын сақтау халықаралық ынтымақтастық қорғау жөніндегі басқа да 
халықаралық ұйымдардың  жұмыс жасау бағыттарын білу; 
Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін ұлттық денсаулық 
сақтау жүйесін ұйымдастыру бағдарламаларының қағидаларын білу;
қоғамдық денсаулық сақтау көрсеткіштері жəне оларды анықтау факторлары,  
олардың міндеттері, құрылымы жəне денсаулық сақтау ұйымдарында талдау 
сипаттамалары; негізгі принциптері, əдістері жəне гигиеналық білім беру 
жəне халықты оқыту құралдары;, мемлекеттік санитарлық қадағалау қызметі 
институттарының қызметінің құқықтық жұмысын ұйымдастыру мен 
мазмұны негіздері, əсіресе басқару, жоспарлау, қаржыландыру мəселелерін 
игеру. 
практикалық жəне ғылыми  зерттеу жұмыстарында да статистикалық 
əдістерді  қолдана білу;
-халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету 
проблемаларын шешу; 
қоршаған ортаның жағдайына байланысты денсаулық сақтау жағдайын 
бағалау үшін əлеуметтік-гигиеналық мониторинг нəтижелерін пайдалану.

Мектептегі биология курсы

Мақсаты: табысты əлеуметтік мінез-құлықтың негізі ретінде əлеуметтік 
құзыреттілікті қалыптастыру, қаржылық, өмірлік жəне кəсіби сəттілікке 
жетуге əсер ететін тұлғалық қасиеттерді дамыту 
Міндеттері: адамның бəсекеге қабілеттілігінің өсуін ұлттың табыс факторы 
ретінде қамтамасыз ету 
 нақты мақсаттарға жетуге аса назар аудара отырып, білімге, салауатты өмір 
салтына жəне кəсіби табысқа аса назар аудара отырып рационалды өмір 
сүруді қалыптастыру 
 білім беру мəдениетін қалыптастыру, білімболашақтағы табыстың ең 
бастапқы факторы екенін түсіну 
 заманауи маманның маңызды қасиеті ретінде компьютерлік сауаттылықты 
қалыптастыру 
 көшбасшылық қасиеттерді, практикалық қабілеттер мен табысты 
коммуникация дағдыларын, аналитикалық қабілеттерді қалыптастыру 
 бейімделген кəсіби автоматтандыру, ахуалдық бағдарлау, халықаралық 
тəжірибені  хабарландыру арқылы практикалық дағдыларды көтеру 
 көркем мінез-құлық қабілетін дамыту, оның ішінде қиын өмірлік 
жағдайларда көркем мінез таныту қабілетін дамыту 
 əрбір адам өзінің жеке салымы жəне жеке кəсіби қасиеттері бойынша 
бағаланатын əділетті қоғам тұрғызу туралы түсінік қалыптастыру 
 Ғылыми терминологияны адекватты қолдану білімін, оқу материалын таңдау 
жəне құрылымдау, ауызша баяндамалар жəне презентацияларды дайындау 
қабілетін қалыптастыру.  

Тұлғаның өмірлік табысының стратегиясы. Табысты тұлғаның мінезін 
моделдеу.   Табысты коммуникацияның технологиясы.  Конфликтология. 
Іскерлік хат жазысу. Іскерлік келіссөздер дағдылары. Маманның тұлғасын 
əртүрлі тіршілік салаларында қалыптастыру. Адам жəне билік. Тұлға жəне 
меншік. Кəсіпкерліктің əлеуметтік-мəдени жəне технологиялық негіздері. 
Бизнес-жоспарлау. Өз бюджетін əлеуметтік-экономиклық бірлік ретінде  
бюджеттеу жəне жоспарлау дағдылары. Адам ақпараттық-технотронды 
əлемде. Қызметтік міндеттерді орындау шеңберінде компьютерлеу. 
Электронды техникамен жəне ақпараттың негізгі түрлері жəне деректерді 
өңдеумен жұмыс жасау 

 іскерлік қарым-қатынастар ортасында жəне жалпы адамдық ортада жұмыс 
жасайтын негізгі философиялық-этикалық принциптер мен нормаларды білу 
 бюджеттеу жəне бюджетті жоспарлау дағдылары 
 мақсат қою қабілеті, оған жету жолын таңдау қабілеті, кəсіби мəселелерді 
философиялық-этикалық нормалармен жəне принцптермен сəйкес шешу 
қабілеті 
 іскерлік этикет нормаларын меңгеру, сауатты сөйлеуге жəне хатты 
баяндаудың стилистикасына ие болу 
 нəтижеге (сапа, жеделдік) жетуге бағытталу, ұйымдастырушылық 
дағдылары, дұрыс əрі уақытылы құжат алмасуды қамтамасыз ету  
 Презентабельді образды қалыптастыру 
 ойлау жүйелілігі, мықты сараптамалық қабілеттер 
 Электронды техниканы қолдану жəне  ақпараттың негізгі түрлері жəне 
деректерді өңдеумен жұмыс жасаудың практикалық дағдыларын меңгеру, 
ДК, Outlook, Excel қолдану қабілеті
 Уақытты жоспарлау жəне жұмыста басымдықты анықтай білу қабілеті 
коммуникативтік құзыреттілік жəне ұжымдық жəне жобалық-бағытталған 
ортада жұмыс жасай қабілеті 
 көп міндеттер режимінде еңбек ету қабілеті, əрдайым білім алу жəне даму, 
тəжірибе жинауға ынта болуы.
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Құқық негіздері Мақсаты: Құқықтық қондырғылардың жалпы əлеуметтік бағыттағы түсінік 
беру, білім алушыларға ресей заңнамасының жүйесінде дұрыс бейімделу 
машықтарын дағдыландыру,  қоғамдық өмірдің нақты оқиғалардың заңды 
мазмұнын  сəйкестендіре  жəне онсыз мүмкін емес тұтастай алғанда 
қоғамның құқықтық мəдениетін сəйкес жəне құқықтық сананың əзірленуін  
білу.
Міндеттері: құқықтық мəдениеттің бастақы   қалыптарын білу; мемлекеттік 
қатынастардың дағдылану үшін машықтарын жетілдіру; қоғамның, 
мемлекеттің, құқықтың жəне тұлғаның байланысын ашу, құқықтың  жəне 
құқықтық құбылыстардың  бастапқы түсінігін ашу, ресей құқығының: 
конституциялық, əкімшілік, қаржы, азаматтық, отбасылық, еңбек, қылмыстық 
жəне экологиялық құқықтың негізгі салаларының құқықтық қатынастарын 
жəне нормалардың мазмұнын баяндау.

Мемлекет туралы, құқық жəне мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы 
негізгі ұғымдар. Конституциямемлекеттің негізгі заңы. Қазақстан 
Республикасындағы құқық қорғау органдары жəне сот. Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік басқару. Қазақстан Республикасындағы 
əкімшілік құқық негіздері. Басқарудың əкімшілік – саяси саласы.
Қазақстан Республикасындағы азаматтық құқықтың жалпы ережелері. 
Кəсіпкерліктің құқықтық негіздері.  Қазақстан Республикасының
отбасы құқығы негіздері. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы 
негіздері. Қазақстан Республикасының еңбек құқығы жəне əлеуметтік 
қамсыздандыру құқығы.  Қазақстан Республикасының экологиялық жəне жер 
құқығы негіздері. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы.

Конституциялық-құқықтық актілерді салыстырмалы-құқықтық талдауды 
жүргізе білу; еңбек қатынастары саласындағы заңды мəселелерді шешу жəне 
таллдай білу; қажетті нормативтік актілерді пайдалану икемділігі жəне 
құқықтық реттеу саласы бағытынан оқиғалар мен іс-əрекеттерді сараптай 
білу; заң мазмұның талдай білу.

Кұқық негіздерінің мектеп 
курсы

В

Медиация негіздері Мақсаты: Жан-жалдық жағдайда адамдармен тіл табысуды қалыптастыру 
дағдылары.
Міндеттері: студенттерде жан-жалда ынтымақтастық  қарым-қатынас 
орнатуға, дайындығын қалыптастыру; дауларды (жанжалдарды) шешудің 
тиімді тəсілдерін қалыптастыру; студенттік қоғамдастықта профессорлық-
оқытушылар құрамымен жəне өзара жан-жалдық қарым-қатынасты  
қалыптастыру.

Əлеуметтік педагогика білім саласы ретінде. Əлеуметтік педагогиканың 
концептуалды идеялары мен принциптері. Əлеуметтік-педагогикалық процесс 
жəне оны дамыту жолдары. Адамды əлеуметтік дамыту ерекшеліктері. 
Əлеуметтік тəрбиелеу: мəні жəне мазмұны. Отбасы тəрбиенің əлеуметтік-
мəдени ортасы жəне тұлғаны дамыту. Оқу-тəрбие мекемелері өскелең жас 
ұрпақты əлеуметтанудыру институты ретінде. Балалар субмəдениеті жəне 
балалардың əлеуметтік-мəдени əлемі. Əлеуметтік ауытқау, олардың себептері 
жəне жеңу жолдары. Қиын тəрбиеленетін балар, мəні, себептері, мəселері. 
Əлеуметтік-педагогикалық қызмет процесс ретінде. Тұлғамен əлеуметтік-
педагогикалық жұмыстың əдістемесі жəне технологиясы. Отбасымен 
леуметтік-педагогикалық жұмыстың əдістемесі жəне технологиясы. Баланың 
əлеуметтік-педагогикалық құқықтарын қорғаудың технологиясы.

Ұғыну керек:
 медиация рəсімін жəне басқа да баламалы рəсімдерді дауларды шешу 
принциптерді жүзеге асыру қолжетімділігінің рөлі туралы ;
 қақтығысты (жан-жалды) шешудегі медиациялық тəсілдің ерекшеліктері;
 жан-жалдың медиалылығы, жан-жал динамикасы, қақтығыс жағдайда 
тұлғаның мінез-құлық стратегиясын;
білу керек:
медиацияны қолдану жəне өткізуді;
 екі жақты келісім, медиациялық рəсімді реттеу;
 медиация рəсімінің түрі мен этаптары, медиациялық сессияға 
қатысушылардың мінез-құлық динамикасын.

Өзін-өзі танудың  мектеп 
курсы

Жеке тиімділікті басқару

Мамандықтық базалық модульдерінің пəндері

KZТ ЕСТS
А "Есеп жəне аудит" 

мамандығына кіріспе 
жəне офистік жұмыс 
негіздері

Мақсаты: университет зерттеулерге жұмыс істеуге болады, ол кəсіби 
қызметі, ерекшеліктері жəне өнеркəсіп құны мазмұнымен танысуға, 
сондай-ақ академиялық қарастырылуы тиіс пəндер, ЖОО-да оқу 
кезеңінде ақпаратпен жұмыс істеу əдістері мен негізгі ережелері мен 
рəсімдерін.
Міндеттері: прогрессивті нысандарын, стандарттар мен рəсімдерді 
пайдалану арқылы əр түрлі салалар мен ұйымдық нысандары 
кəсіпорындарында аудит жəне аудиторлық қызметтер ұйымдастыру 
жəне өткізу ұтымды əдістерін зерттеу; сатып алу, өңдеу дағдылары жəне 
аудит барабар жəне тиісті ақпаратты пайдалану.                                                                                                         

Бухгалтерлiк есеп бойымен маманның қызметiнiң негiзгi аспектiлерi. 
Қазақстандағы жоғары білім.Студенттердің құқығы мен міндеттері. 
Ақпараттың негiзi, кiтапханатану, библиография.  ЖОО да 
студенттердiң ғылыми жұмысты əдiстемесі жəне негiзі. Кеңсе 
жұмысының жалпы ережелері.  Құжаттау. Жалпы сипаттамасы 
құжаттарды, еңбек қатынастары бойынша. Құжаттамамен басқару. 
Құжаттарды сақтау жəне есепті ұйымыдастыру.

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер:     білу, даму тарихы 
бухгалтерлік есеп жəне аудит мамандығы:     ерекшеліктерін білу 
Қазақстанның білім беру жүйесін;-білу, ғылыми, оқу жəне анықтама 
əдебиеттерінің бастап материалмен жұмыс сипаттамаларын; 
білу,курстық жұмыстар, рефераттар, библиографиялық ресімдеу 
ғылыми жəне оқу, ережелерін;-білу,  ғылыми еңбектері (тезистер) жазу 
əдістерін  жəне аудиторияда қорғау; бухгалтерлік қызметті 
ұйымдастыру ерекшеліктерін түсіну; түсіну, "Есеп жəне аудит"  
мамандығы  ерекшеліктерін; бухгалтерлік есеп жəне аудит негізгі 
ұғымдар шарлау мүмкіндігі; қолдана білу, алған білімдерін практикада                                                                                                                      

Мектептегі математика, 
география, информатика  
курсы

Басқару есеп 2

Б Қызметтік қатынастар 
этикасы

Мақсаты: ресми этиканың негіздерін, басқару стильдерін меңгеру,
менеджердің беделі компоненттері, бағынатын адамдармен қарым-
қатынастың моральдық аспектілері, менеджердің байланысының
этикеті.
Міндеттері: адамға жəне оның өміріне құндылықтың мəнін түсінуді
дамыту; құқық қорғау органдары қызметкерлерінің еңбек моральдық
мазмұнын меңгеруі; моральдық өзін-өзі тану дағдысын меңгеру;
ресми қарым-қатынас этикасының жəне ресми этикеттің негізгі
талаптарын зерттеу; қызмет көрсету тобында моральдық-психологиялық 
ахуалды қалыптастыру қабілетін дамыту; Қызметтік тапсырмаларды
шешу кезінде кəсіби жəне этикалық білімдерді пайдалану қабілетін
дамыту                                                                                                                       

Негізгі принциптері, қызметтік қарым-қатынас: сыпайылық,
орындылық, оңтайлылық. Ұйымдастыру жəне ұйымдастырушылық
мəдениет. Іскерлік қарым-қатынас ерекшелігі. Корпоративтік этика.
Этикет. Іскерлік этикет. Іскерлік келіссөздер. Этика басшысы. Кəсіби
этика. Журналист этикасы. Ұлттық ерекшеліктері іскерлік қарым-
қатынас

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер: білу жиынтығы нормалар
мен ережелерді реттейтін мінез-құлық маманның негізінде жалпы
адамзаттық құндылықтарды, сондай-ақ кəсіби қызметінің
ерекшеліктерін ескере отырып жəне нақты жағдайлар; -білу, іскерлік
негіздерін хаттама жəне этикет; түсіну жəне негізгі проблемаларды
айқындау іскерлік этика жəне оларды игеру тəсілдерін;білу, сақтауға
этиканы жəне мəдениетті қарым-қатынас жəне этикет ережесін.

Өзін-өзі танудың мектеп курсы Аудиторлық қызметті 
нормативті реттеу

ЖБП 2 3

Пəн Пəн 
циклі.

Кредит. Пəнді оқытудың мақсаты мен мəселелері Қысқаша мазмұны Күтілетін нəтижелері Пререквизиттері Постреквизиттері



В Іс қағаздарын жүргізу 
жəне іскерлік 
қатынастар

Мақсаты: іскерлік құжаттарды ресімдеу жəне орындау.
Міндеттері: іскерлік қарым-қатынас туралы, іскерлік келіссөздер, тіл
мəдениеті, кеңсе жұмысын жүргізу жəне əртүрлі құжаттар туралы білім
негіздерін оқып үйрену.

Құжат жəне іс қағаздарын жүргізу туралы түсінік. Құжаттама жүйесі
жəне құжаттау. Құжаттарды дайындау жəне тіркеу үшін
талаптар:деректемелері, форма, бланк, мəтін. Ұйымдастыру - тарату
құжаттары: түрлері, сипаттамасы.Кадр жəне есеп айырысу-кассалық
құжаттар. Кеңсе ұйымдастыру. Іскерлік қарым-қатынас: этика,
технология, психология, ұлттық ерекшеліктері. Теориялық жəне
практикалық аспектілері іс жүргізу жəне құжаттарды жіктеу. Мəдениет
пен жанрдағы хат алмасу, құру, коммерциялық хаттар стилі,
коммерциялық хаттар, хат-хабарларды ресімдеу ережесі, компьютерді
пайдалану құжаттандыруға. 

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер: түсіну жəне бизнес қарым-
қатынастар мен іскерлік қарым-қатынас этикалық нормалары мен
қағидаттарын анықтау; -іскерлік қарым-қатынас негіздері; -оның
сөйлеу, логика, психология жəне вербальды емес мəдениет тұрғысынан
іскерлік қарым-қатынас негізгі түрлері мен формалары туралы
білім:бизнес жəне телефон жүргізуге қабілеті; білу, сауатты əр түрлі
іскерлік қағаздар, іскерлік қатынас мəдениетін дарыту; білу, іскерлік
құжаттар ресімдеу   жəне құрастыра                                                                                                                                                                                                                                                                   

өзін-өзі танудың, 
информатиканың  мектеп 
курсы

Банктердегі аудит

А Басқару есеп 2 Мақсаты: Басқару функциялары туралы теориялық жəне практикалық 
білімді алу: жоспарлау, үйлестіру, бақылау, талдау, басқару шешімдерін 
қабылдау, коммуникациялық ынталандыру.
Міндеттері: шығындарды есепке алуда проблемалық орындарды 
зерттеу, шығындарды есептеу əдістерін дұрыс анықтау, өндірістің 
жағдайын талдау жəне бағалау

Басқару есебіне кіріспе. Өзіндік құнның жіктелуі. өндіріс шығындарын 
есепке алу. өзіндік құнының калькуляциясы элементтер үшін өндірістік 
шығындарды есепке алу үшін. шешім қабылдау үшін негізгі жəне 
үстеме шығындарды талдау. Custom жəне технологиялық құны əдісі. 
шығындар мен айнымалы шығындардың бөлу аяқтау үшін 
шығындардың есепке алу жəне есептеу əдістері. шешім қабылдау үшін 
ақпарат. жоспарлау жəне басқару үшін ақпарат; бюджеттеу. өнімділігі 
сметасын Операциялық мониторинг жəне бағалау. нормативтік 
шығындар мен ауытқу талдау калькуляциялық. материалдық қорлардың 
деңгейіне, бақылау жəне көмек жүйесін жоспарлау мен бақылау.

Пəннің күтілетін нəтижелері:
- Шығындарды жіктеу білу, өндірістік шығындарды есепке алу, 
бухгалтерлік баптарында өндіру есепке құны;
- Шешім қабылдау үшін негізгі жəне үстеме шығындарды жіктеу түсіну;
- Дұрыс құны бухгалтерлік проблемалық бағыттарын анықтау қабілеті, 
дұрыс өндірістің жай-күйін талдау жəне бағалау, құнын есептеу 
əдістерін анықтау.

Басқару есеп 1 Практикалық аудит

Б Шығындарды басқару Мақсаты: Нарықтық ортадағы кəсіпорындарда шығындарды 
басқарудың негізгі принциптері мен тəсілдерін меңгеру
Міндеттері: білім беру процесін зерттеу, еңбек шығындарын бөлу жəне 
пайдалану жəне шығындарды басқару.

Шығындар, шығыстар, өндіру құны. əр түрлі негіздер бойынша 
шығындарды жіктеу. шикізат шығындарының, еңбек шығындарын 
басқару. өнімдерін зерттеу жəне дамыту жөніндегі шығындарды 
басқару. Нарық жағдайында сыйақы рөлі. кəсіпорындарда жалақы 
ұйымдастыру. сыйақы Тарифтік жүйе. Тарифтік-жалақы жүйесі. 
Нормалау. Пішіндер мен жалақы жүйесі. Кəсіпорын Адам ресурстарын. 
ЕТҚ есебінен қызметкерлер мотивациясын арттыру. Қазақстандағы 
əлеуметтік əріптестікті дамыту. Шетелдік тəжірибе жалақы.

Пəннің күтілетін нəтижелері
- Білім сатып алу əдістемесі, процесс жəне ақпаратты талдау;
- Еңбек шығындары мен шығындарды басқару қалыптастыру, бөлу 
жəне пайдалану зерттеу кезеңдерін түсіну.
- Нарықтық экономика санаттары жəне сыныптамалар қолданылатын 
пайдалану мүмкіндігі.

Басқару есеп 1 Басқару аудиті

В Стратегиялық аудит Мақсаты: Кəсіпорын деңгейінде стратегиялық есепке алу саласында 
теориялық жəне практикалық білімді алу, бұл кəсіпорындардың ұзақ 
мерзімді перспективада бəсекеге қабілетті болуын қамтамасыз ету.
Міндеттері: «ұйымдық даму стратегиясы» жəне «стратегиялық аудит» 
ұғымдарының өзара байланысын сипаттау; басқару жүйесінің сыртқы 
орта факторларына жəне ұйымның стратегиялық мақсаттарына жетуді 
қамтамасыз ететін экономикалық жəне ұйымдық элементтерінің 
жеткіліктілігінің дəрежесіне жауап беру мүмкіндігінің аудиторлық 
бағалауларын негіздеу; аудиторлық қызметтің перспективалы 
бағыттарын анықтау

Кəсіпорындарда стратегиялық бухгалтерлік есепті ұйымдастыру жəне 
басқару. Стратегиялық есепке алу ерекшеліктері, есепке алу жəне 
бақылау формалары. стратегиялық басқару бухгалтерлік есеп бойынша 
есеп. Компанияның миссиясы мен мақсаттарына анықтау. 
Стратегиялық талдау ұйымдастыру. өнеркəсіптік құрылымын дамыту 
жəне өндіру стратегиялық мəселелері; бизнес стратегиясын, 
стратегиялық басқару; Стратегиялық маркетинг; жағдаяттық талдау; 
стратегиялық мақсаттар мен бизнес стратегиясын қалыптастыру; 
стратегия мен компанияның техникалық саясаты; сыртқы 
экономикалық қызмет стратегиясы; стратегия жəне ұйымдастыру 
құрылымы; қоғамның даму циклы байланысты, модельдер 
стратегиялық таңдау қалыптастыру. ұйымның стратегиялық əлеуеті; 
басқару жүйелерін жобалау. бəсекелестік артықшылықтарын құру 
стратегиясы. брендинг стратегиясын əзірлеу. Азық-түлік стратегиясы. 
Бухгалтерлік есеп кəсіпорынның стратегиялық басқару тəуекелдерді.

Пəнді игеруден күтілетін нəтижелер:
- Негізгі есепті білу жəне стратегиялық талдау жүргізу;
- Кəсіпорынның стратегиялық басқаруда тəуекелдерді түсіну;
- Стратегиялық интеграция мониторингі есеп нысандарын жүргізу 
есебін жүргізуге қабілеті.

Басқару есеп 1 Ішкі аудит

А Қаржылық нарықта 
кəсіби қызмет

Мақсаты: тығыз өзара əрекеттескен қаржы нарықтарының, сондай-ақ 
қаржылық жəне несие қызметіндегі тұтас көзқарас қалыптастыру
белгілі бір мəмілелерді жүргізуге белгілі бір өкілеттіктері бар мекемелер
қаржы құралдарының жиынтығы
Міндеттері: экономикалық деректерді жинау, өңдеу жəне талдаудың 
заманауи əдістерінің болуы,
қаржы нарықтарының жай-күйін сипаттайтын - қаржы 
нарықтарындағы экономикалық процестерді талдау дағдылары

Курста қаржылық талдаудың əдістері, қор нарығының əрекет ету 
тетіктері мен негізгі құралдары қарастырылады. Зерттеу объектісі 
ретінде ақша немесе бағалы қағаздар түрінде капита айналысқа түсетін 
бүтін өзін-өзі ұйымдастыратын жүйе ретіндегі қор нарығы 
қарастырылады. Зерттеу пəні болып қор нарығы құралдарын 
пайдалану, оларды талдау əдістері, инвестициялық үрдістер арқылы 
жүзеге асырылатын өндіріс пен қор нарықтары арасындағы тура жəне 
кері байланыс табылады.

Білімі: -қаржы нарығының құрамы мен құрылымы; - қаржы нарығының 
əрекет ету саласындағы заңнамалардың негізгі ережелерін; - қаржы 
құралдарының түрлері жəне олардың сипаттамасы; - қаржы нарығының 
қатысушылары, олардың қызметтері мен өзара əрекеттесуінің 
қағидалары; - қаржы тəуекелдерін басқарудың түрлі құралдарын 
қолдану ерекшеліктері; - қаржы құралдарының құнын бағалау əдістері.
Біліктілігі: инвестициялық жəне өзге де экономикалық шешімдерді 
қабылдау үшін қаржы нарықтарының теориясы бойынша білімдерді 
пайдалану; - өзіндік инвестициялық талдау жүргізіп, инвестициялық 
шешімдерді қабылдау;  - жеке қаржылық жоспарлау шеңберінде 
тəуекелдерді басқарудың əдістемелік мəселелерін анықтау; -қаржы 
нарығында пайда болатын дағдарыстардың себептерін анықтау; - 
қаржы нарығының əрекет етуінің негізгі қағидаларын осы 
мəселелермен таныс емес тұлғаларға түсіндіру:
Дағдылары: - қаржы нарықтарының жағдайын сипаттайтын 
экономикалық мəліметтерді жинау, өңдеу жəне талдаудың заманауи 
əдістерін меңгеру; - қаржы нарықтарында орын алатын үрдістерді 
талдау.

Экономическая теория Коммерциялық банктегі 
бухгалтерлік есеп
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Б Қор нарығының 
қаржылық аспаптары

Мақсаты: қаржы ресурстарын жинақтау жəне бағалы қағаздармен баға 
белгілеу операцияларының əр түрлі нарық қатысушыларының 
комиссиясы арқылы оларды қайта бөлу мүмкіндігін қамтамасыз ету. 
Міндеттері: нақты инвестицияларды жүзеге асыру үшін уақытша бос 
қаржы ресурстарын жұмылдыру; əлемдік стандарттарға сай келетін 
нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру; қайталама рынокты 
дамыту, маркетингтік зерттеулерді күшейту; мүліктік қатынастарды 
трансформациялау; нарық механизмі мен басқару жүйесін жетілдіру; 
мемлекеттік реттеу негізінде акционерлік капиталды нақты бақылауды 
қамтамасыз ету; инвестициялық тəуекелді төмендету;

Бағалы қағаздар нарығы экономиканы қаржыландырудың баламалы 
көзі ретінде. Бағалы қағаздардың жалпы сипаттамасы. Бағалы 
қағаздардың түрлері жəне олардың инвестициялық қасиеттері. Бағалы 
қағаздар нарығының құрылымы жəне оның қатысушылары. Қор 
биржасы жəне оның əрекет етуінің тетіктері. Бағалы қағаздар нарығын 
реттеу. Туынды қаржылық құралдар нарығының жалпы сипаттамасы. 

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер: 
- пəннің мазмұны мен маңызын білу;
- экономикалық пəндер жүйесіндегі осы пəннің орны мен ролін анықтай 
білу;
- қор нарығы саласындағы заңнамалық актілерді талдау жəне баға беру 
білу;
- қор нарығының дамуы мəселелері бойынша статистикалық 
мəліметтерді пайдалана білу;
- қор нарығының құрамын сипаттайтын негізгі макроэкономикалық 
сипаттамаларына салыстырмалы талдау жүргізіп, ұлттық 
ерекшеліктерді ескере отырып, мемлекеттің қаржы жүйесіндегі олардың 
ролі мен мазмұнын талдау;
- қор нарығының негізгі көрсеткіштері бойынша есептеулерді жүргізе 
білу.

Экономическая теория Банктік қадағалау

В Құнды қағаздар 
нарығындағы қызметті 
ұйымдастыру

Мақсаты: инвестицияларды тарту; қоғамның бағалы қағаздарына 
тұрақты сұранысты қалыптастыру; жоғары білікті мамандарды тарту;
оңтайландыру, қаржы мүмкіндіктерін тиімді пайдалану; бағалы 
қағаздардың инвестициялық қасиеттерін арттыру, олардың сенімділігі 
мен өтімділігі;
Міндеттері: облигациялар, кумулятивтік акциялар, айырбасталатын 
бағалы қағаздар шығару арқылы капитал тартудың жаңа тəсілдерін 
қолдану; қосымша акцияларды шығару, қосымша мəселелерді 
жетілдіру; акционерлік қоғамның иесі ретінде тиімділігін бағалау; 
Акционерлік қоғамның қаржылық тəуекел дəрежесін бағалау; бағалы 
қағаздар нарығындағы акционерлік қоғамның қызметін болжау;

Бағалы қағаздар нарығы экономиканы қаржыландырудың баламалы 
көзі ретінде. Бағалы қағаздардың жалпы сипаттамасы. Бағалы 
қағаздардың түрлері жəне олардың инвестициялық қасиеттері. Бағалы 
қағаздар нарығының құрылымы жəне оның қатысушылары. Қор 
биржасы жəне оның əрекет етуінің тетіктері. Бағалы қағаздар нарығын 
реттеу. Туынды қаржылық құралдар нарығының жалпы сипаттамасы. 

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:             бағалы қағаздар нарығы 
мен биржалық істің қажеттілігін, маңызы мен қызметтерін сипаттайтын 
негізгі тұжырымдамалар туралы пікір қалыптастыру;
-  қор нарығы жəне бағалы қағаздардың түрлері, кəсіби 
қатысушылардың, эмитенттер мен бағалы қағаздар нарығындағы 
инвесторлардың қызметі, қор биржасын жəне бағалы қағаздардың 
биржадан тыс айналысын ұйымдастыру, бағалы қағаздар нарығын 
реттеу жəне оның құқықтық инфрақұрылымы туралы фундаменталдық 
түсініктерді білу;
- қор нарығының қалыптасуы мен даму тарихын, шет елдерде бағалы 
қағаздар нарығын ұйымдастыру негіздерін; депозитарлық-клирингтік 
инфрақұрылым мен бағалаы қағаздарды тіркеу жү  йелерін білу. 

Экономическая теория Қазіргі заманғы банк 
қызметтері мен операциялары

А Халықаралық маркетинг Мақсаты: Кəсіпорындардың тиімділігін арттыруға ықпал ететін сыртқы 
нарықтардағы ұйымдардың дамуына жəне жұмыс істеуіне заманауи 
тəсілдерді зерделеу
Міндеттері: білім алу: халықаралық маркетинг ерекшелігі; халықаралық 
маркетинг ортасы; халықаралық маркетингтік зерттеу əдістері туралы; 
сыртқы нарықты талдау əдістері; сыртқы нарыққа шығу əдістемесі жəне 
сыртқы нарықта қатысудың ең жақсы нұсқасын анықтау; сыртқы 
нарыққа шығу кезінде маркетингтік кешеннің құрылымы жəне оның 
бейімделу нұсқалары туралы; Шетелдік нарықта жұмыс істеген кезде 
маркетингтік қызметтерді ұйымдастыру мүмкіндіктері; қазіргі заманғы 
əлемдік сауда-саттықты дамытудың негізгі бағыттары мен 
перспективалары

Халықаралық менеджмент жүйесіндегі маркетинг. Қоршаған орта жəне 
халықаралық маркетингтің экологиясы. Халықаралық маркетинг 
саласындағы негізгі шешімдер. Халықаралық маркетингтің əлеуметтік 
жауапкершілігі мен этикасы. Халықаралық фирманың ұйымдастыру 
құрылымдары. Халықаралық маркетингті жоспарлау. Халықаралық 
маркетингті ұйымдастыру. Əлемдік нарықты сегменттеу. Халықаралық 
маркетингті зерттеу. Əлемдік нарықтағы тауарлық жəне жарнамалық 
саясат. Халықаралық маркетингтегі тауарларды бөлу мəселелері 
бойынша шешім қабылдау. Экспорттық өндірісте шығындарды жəне 
бағаларды басқару. Халықаралық маркетинг жəне өткізу қызметі. 
Халықаралық нарықтағы өткізуді жоспарлау жəне басқаруды 
ұйымдастыру. Халықаралық маркетингтегі сатуларды жоспарлау. 

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер: 
- сыртқы нарықтағы маркетинг кешенін жүзеге асыру ерекшеліктерін 
білу;
- халықаралық компаниялардың қазіргі жағдайын жəне даму беталысын 
білу;
- халықаралық бизнесте стратегиялық шешімдерді əзірлеу жəне жүзеге 
асыру мүмкіндіктерін білу;
- халықаралық маркетингтік ортаны зерттеу жəне перспективті 
халықаралық нарықтарды анықтау əдістерін білу;
- халықаралық маркетинг ортасын талдай білу;
- сыртқы нарықтағы маркетинг кешенін жүзеге асыру бойынша 
шараларды жоспарлай білу;
- халықаралық маркетинг қызметін жүзеге асыратын жұмысқа қабілетті 
жəне тиімді қызметті ұйымдастыра білу;
- халықаралық маркетинг-микс компаниясын құру дағдыларын 
қалыптастыру.

Мектеп курсы география Компанияның қаржылық есебі

Б Əлемдік экономика 
жəне халықаралық 
экономикалық 
қатынастар

Мақсаты: студенттерді негізгі теориялық жəне таныстыру
халықаралық экономикалық салада туындайтын практикалық мəселелер
халықаралық сауда, халықаралық қаржы жəне халықаралық
қаржылық қатынастар.
Міндеттері: əлемдік экономика мен халықаралық экономикалық 
қатынастардың қалыптасуы мен дамуына ықпал ететін құрылымдар мен 
факторларды зерттеу; əлемдік экономиканың негізгі субъектілерін жəне 
олардың əлемдік экономикадағы рөлін зерттеу; қазіргі халықаралық 
экономикалық қатынастардың жүйелік сипаты мен формалары туралы 
білімді теориялық меңгеру; қазіргі халықаралық экономикалық 
қатынастарды дамыту үрдістерін талдау дағдыларын дамыту; 
халықаралық экономикалық қатынастардың жекелеген бағыттары 
туралы ақпаратты басқарудың тиісті шешімдерін қабылдау жəне 
олардың тиімділігін бағалау үшін практикалық дағдыларды меңгеру; 
жекелеген елдердің, аймақтардың жəне тұтастай алғанда əлемдік 
экономикадағы қазіргі экономикалық проблемаларымен танысу, 
халықаралық экономикалық қатынастардың қазіргі жағдайын көрсетеді.

Пəн əлемдік экономиканың даму заңдылықтарын зерттеп, халықаралық 
экономикалық қатынастардың негізгі түрлері мен бағыттары туралы 
түсінік береді. Осы пəн бойынша студенттер халықаралық сауданың 
даму заңдылықтары, халықаралық саудаға ықпал ету факторлары, оны 
ұйымдастыру жəне реттеу нысандары туралы түсінікке ие болады. 

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер: 
- əлемдік шаруашылық пен ХЭҚ тəн заңдылықтарды, даму беталысын 
жəне қайшылықтарын білу;
- əлемдік шаруашылық пен ХЭҚ қалыптасуы мен дамуына ықпал ететін 
негізгі факторларды білу;
- əлемдік экономика мен ХЭҚ субъектілерін, олардың қазіргі өзгеріп 
отыратын жағдайдағы ролін түсіну;
- бəсекеге қабілеттіліктің заманауи мəселелерін түсіну;
- халықаралық бəсекенің күшеюі мен қаржылық тұрақсыздық 
жағдайында дұрыс бағытты таңдау жəне фирманың бəсекеге 
қабілеттілігін қамтамасыз етуде тиімді нəтижелерге қол жеткізе білу;
- əлемдік шаруашылықтың дамуы мен жаһандану  мəселелерінің 
заманауи теориялық бағыттарын білу;
- ƏЭ мен ХЭҚ жекелеген субъектілерінің ролі мен позицияларын білу;
- қазіргі əлемдік шаруашылықта ресурстарды пайдаланудың орны, ролі, 
түрі мен тиімділігін зерттеу;
- жаһандық экономикалық жəне саяси үрдістердегі ƏЭ мен ХЭҚ ықпал 
етуінің ə  леуеті мен перспективаларын зерттеу. 

Мектеп курсы алгебра, тарих,  
география

Бюджеттік есепке алу, 
Қоғамдық секторға арналған 
халықаралық қаржылық есеп 
стандарттары
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В Жеке тиімділікті 
басқару

Мақсаты: менеджердің жеке тиімділігі, оның компоненттері саласында 
теориялық білім мен тəжірибелік дағдыларды қалыптастыру; қазіргі 
заманғы өзін-өзі басқару əдістерін қолдану, қазіргі жағдайда жеке 
тиімділігін талдау əдістерін игеру
Білу міндеті: елде жəне шетелде еңбек тиімді ұйымдастыру үшін 
қозғалыстың даму тарихы, принциптері мен кезеңдері; жеке тиімділік 
жүйесін енгізудің ұйымдастыру-құқықтық мəселелері; ұйымды басқару 
тобының ерекшеліктері; жеке ұйымның өзектілігін жəне басқару 
процесіне қатысушылардың əрқайсысының тиімділігін тұтас қарау; 
жеке дамуды сатып алу жəне оқыту; тиімді менеджердің сапасын тиімді 
пайдалану əдістері; ұйымның дамуындағы орталық байланыс ретінде 
өзінің тиімділігін арттыру үшін көшбасшының өзін-өзі дамытудың рөлі 
мен маңызы; қоршаған ортаны диагностикалау əдістерін жəне 
командалық жұмыс негізінде нарықтық жағдайда басқару шешімдерін 
таңдауды негіздеу технологиясын; зерттеу əдісі, жаңа нарықтық 
мүмкіндіктерді талқылау жəне бағалау, бизнес-идеяны қалыптастыру, 
бизнес-жобалардың тиімділігін негіздеу.

Тиімді менеджердің қызметтері. Жоспарлау жəне мақсаттар қою. 
Ұйымдастыру менеджердің қызметі ретінде. Ынталандыру. Бақылау. 
Басқару қызметкерінің тиімділігі туралы түсінік. Менеджерлік 
құзыреттіліктердің түсінігі мен типтері. Іскерлік қатынастардың 
психологиясы. Іскерлік қытанастарды басқару: іскерлік қатынастардың 
стратегиясы мен тактикасы. Топтық өзара əрекет етудің түрлері. 
Іскерлік қатынастардың тұлғалық тұстары: психологиялық тип жəне 
қатынастарды құру ерекшеліктері. Қарым-қатынас құралдары, олардың 
іскерлік қатынастарды ұйымдастырудағы ролі. Жазбаша 
коммуникациялар. Іскерлік қарым-қатынас: вербальдық жəне 
вербальдық емес. Күрделі қатынастар: қайшылықтар, қатаң келіссөздер, 
күйзеліс жағдайлары. Ашық баяндау дағдылары. Іскерлік келіссөздерді 
жүргізу.   

Білімі: -қаржы нарығының құрамы мен құрылымы; - қаржы нарығының 
əрекет ету саласындағы заңнамалардың негізгі ережелерін; - қаржы 
құралдарының түрлері жəне олардың сипаттамасы; - қаржы нарығының 
қатысушылары, олардың қызметтері мен өзара əрекеттесуінің 
қағидалары; - қаржы тəуекелдерін басқарудың түрлі құралдарын 
қолдану ерекшеліктері; - қаржы құралдарының құнын бағалау əдістері.
Біліктілігі: инвестициялық жəне өзге де экономикалық шешімдерді 
қабылдау үшін қаржы нарықтарының теориясы бойынша білімдерді 
пайдалану; - өзіндік инвестициялық талдау жүргізіп, инвестициялық 
шешімдерді қабылдау;  - жеке қаржылық жоспарлау шеңберінде 
тəуекелдерді басқарудың əдістемелік мəселелерін анықтау; -қаржы 
нарығында пайда болатын дағдарыстардың себептерін анықтау; - 
қаржы нарығының əрекет етуінің негізгі қағидаларын осы 
мəселелермен таныс емес тұлғаларға түсіндіру:
Дағдылары: - қаржы нарықтарының жағдайын сипаттайтын 
экономикалық мəліметтерді жинау, өңдеу жəне талдаудың заманауи 
əдістерін меңгеру; - қаржы нарықтарында орын алатын үрдістерді 
талдау.

Өзін-өзі танудың мектеп 
курсы, Медиация негіздері

Бюджеттеу

А

Бухгалтерлік есептің 
тарихы

Мақсаты: бухгалтерлік есептің даму тарихы мен құрылымының 
болашақ білімді мамандарын қалыптастыру, бухгалтерлік есеп ролі мен 
мазмұнын жақсы түсіну, сондай-ақ оның даму перспективалары, үнемі 
дамып келе жатқан жүйе ретінде мамандықты шығармашылық 
қабылдауды қалыптастыру. 
Міндеттері: бухгалтерлік есеп жəне негізгі есеп Санаттар эволюциясын 
зерттеу отандық жəне шетелдік студенттердің дамыту бухгалтерлік 
есептің даму тарихы жəне əшекейлер мен, оның кəсібіне экономика 
жəне өркениет дамуындағы бухгалтерлік есеп жəне ақпараттық жүйелер 
басқару рөлін дұрыс бағалау қызығушылық пен сүйіспеншілік арттыру.

Бухгалтерлік есеп тарихы зерттеу объектісі ретінде. Ежелгі əлемдегі 
экономикалық есеп. Орта ғасырларда бухгалтерлік есептің дамуы. Қос 
бухгалтердің шығу тегі мен таралуы. Бухгалтерлік есеп ғылымға 
айналды (XIX ғасыр - XX ғасырдың басы). Ресейде бухгалтерлік есеп. 
ХХ ғасырдағы шетелдік бухгалтерия. КСРО-дағы есеп. Қазақстандағы 
бухгалтерия

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер:     есепші мамандығының 
тарихын білу жəне бухгалтерлік ойларды дамыту;
- пайдаланушылардың мүдделерін қанағаттандыру үшін есеп-қисап 
туралы ақпаратты бағалауда білім;
- ҚЕХС-қа сəйкес бухгалтерлік есепті жəне қаржылық есептілікті реттеу 
мəселелерін білу. бухгалтерлік есептің эволюциясын жəне негізгі 
бухгалтерлік санаттарын білу;
- бухгалтерлік есептерге қатысты ықтимал шешімдерді табуға; 
бухгалтер мамандығының ролі мен маңыздылығын түсініп, оларға 
тиесілі мақтаныш сезімін сезіну.

тарих, математиканың мектеп 
курсы

Салық есебі жəне есеп беруі

Б

Экономикалық ілімдер 
тарихы

Мақсаты: заманауи экономикалық ғылымның қалыптасу тарихын 
зерделеу, қазіргі заманғы экономикалық даму тəжірибесімен өзара 
əрекеттесудің негізгі бағыттарын талдау. Міндеттері: экономикалық 
құбылыстар мен процестердің мəнін əр түрлі экономикалық 
мектептердің тарихы мен көзқарасы тұрғысынан анықтау; - 
экономикалық жүйелердің дамуының тұрақты сипатын, қоғам мен 
экономиканың эволюциясы арасындағы қарым-қатынасты көрсету; - 
нақты экономикалық пəндерді оқу мен қазіргі заманғы экономикалық 
ойлауды қалыптастырудың теориялық негіздерін қалыптастыру.

Экономикалық ілімдер тарих пəні жəне əдісі. Классикалық саяси 
экономика пайда болуы  мен  дамуы. Маржинализм жəне  
неоклассикалық экономикалық теорияның қалыптасуы.  неолиберализм. 
Кейнсианство көздейді. Институтшылдық. Социалистік идеялардың 
эволюциясы.

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер:      экономикалық ғылымның 
негізгі мектептер мен үрдістердің негізгі ерекшеліктерін білу ;  тарихы 
мен экономикалық ойдың даму логикасы, оның негізгі доктриналардың 
трансформациясы, мектептер білу; ғылыми мектептердің өкілдері 
экономикалық көзқарастардың білу; экономикалық талдау жəне 
модельдеу негізгі əдістерін білу;түрлі нарықтардың құрылымдардың 
түсіну бар ұйымдардың мінез-экономикалық негіздерін бағалау 
қабілеті;          - кəсіпкерлік қызмет үшін экономикалық жəне əлеуметтік 
жағдайлар талдай білу.                                                                                                                                        

тарих, математиканың мектеп 
курсы

Қаржылық жəне бюджеттік 
ұйымдардағы салық есебі

В

Қазақстанның 
экономикалық дамуы

Мақсаты: Орта мерзімді болашақта əлеуметтік-экономикалық 
саясаттың негізгі мақсаты елдегі оң экономикалық өсім мен əлеуметтік 
тұрақтылықты сақтау, дағдарыстан кейінгі даму үшін жағдайлар жасау 
жəне əлемнің 30 дамыған еліне жетуді жалғастыру болып табылады.
Міндеттері: Қазақстанның экономикалық даму тарихын білу; 
экономикалық реформ түсінігін жəне мағынасын білу; қазіргі таңдағы 
Қазақстанның экономикалық даму перпективалары мəселелерін бағалау 

Қазақстанның экономикалық даму тарихнамасы.   XV ғасырға дейін 
Қазақстанның экономикалық дамуының ерекшеліктері мен  мазмұны 
қорытындылары.  Қазақ хандығының экономикалық дамуы.  
Халықаралық экономикалық ортада Қазақстан қызметі. Ресей 
империясы құрамындағы Қазақстан экономикасының интеграциясы.  
Аграрлық қатынастар, ХХ ғасырдың басында XIX екінші жартысында 
Қазақстанда кəсіпкерліктің өнеркəсіп, сауда, даму. Қазақстан 
экономикасының (1917-1925 екіжылдық) қаласында тоталитаризм 
бекіту алу. 

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер:     экономикалық дамуының 
негізгі ұғымдар білу;-экономикалық даму əлемдік тəжірибені білу; 
қазақстанның экономикалық дамуының құрылымын білу.

Қазақстан тарихының мектеп 
курсы

Салықтық жоспарлау жəне 
бақылау

А

Қаржылық есеп 2 Есеп беру процесінде шешілетін негізгі міндеттер мыналарды қамтиды:
Мақсаты: халықаралық стандарттар мен Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау 
кезінде ішкі қаржылық есеп, оның маңызы тəртібі туралы білімдерді 
қалыптастыру», «Бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есеп туралы 
Міндеттері:
 ұйымдастыру жəне оның меншік туралы толық жəне нақты ақпарат 
қалыптастыру; шаруашылық операцияларын жүзеге асыру жəне 
олардың орындылығы, мүлікті жəне міндеттемелерді болуы жəне 
қозғалысы, бекітілген стандарттар, ережелер мен бағалаулар сəйкес 
материалдық, еңбек жəне қаржы ресурстарын пайдалану заңнамасының 
сақталуын бақылауды жүзеге асыру үшін ақпаратты 
пайдаланушыларды қамтамасыз ету; операциялар жəне оның қаржылық 
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін ішкі резервтерді анықтау теріс 
нəтижелерін алдын алу.

Туынды жəне тəуелді ұйымдардың инвестицияларының есебі. 
Шоғырландырылған қаржылық есептілік. Қаржылық құралдарды тану 
жəне бағалау. Қаржылық есептіліктің жекелеген мəселелері: 
кəсіпорындарды біріктіру, шартты оқиғалар, күтілмеген оқиғалар жəне 
т.б

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
- бухгалтерлік есепті ұйымдастырудыңхалықаралық тəжірибесін білу;
- ХҚЕС сəйкес есепті жүргізу тəртібін білу;
- іс жүзіндегі стандарттарға, бухгалтерлік есептің қағидаларына, 
нормативтік-құқықтық құжаттарға сəйкес ұйымдардақаржылық есепті 
жүргізе білу;
- нарықтық экономика жағдайында кəсіпорындар мен ұйымдардың 
қызметіндегі тəжірибелік мəселелер жөнінде шешім қабылдай білу.

"Есеп жəне аудит" 
мамандығына кіріспе жəне 
кеңселік жұмыс негіздері, 
Бухгалтерлік есептің негіздері

Магистратура пəндері
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Б

Тереңдетілген 
қаржылық есеп

Мақсаты: талдау жəне басқару шешімдерін жеңілдететін білім алу, ішкі 
бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыру;
Міндеттері: Қаржылық есеп беруді халықаралық бухгалтерлік есеп 
жəне қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес қалыптастыру жəне 
ұсыну.

Сегементтік есептілік. Аралық қаржылық есептілік. Тану жəне бағалау 
қағидаларын қолдану. Бағалауды қолдану. Бұрынғы есептілікте 
көрсетілген аралық кезеңдерді қайта есептеу.Қызметкерлерге төленетін 
сыйақылар. Қызметкерлерге төленетін қысқа мерзімді сыйақылар. Тану 
жəне бағалау. Қызметкерлерге төленетін барлық қысқа мерзімді 
сыйақылар. Актуарлық пайда мен залал. Өткен қызметтердің құны. 
Тану жəне бағалау: жоспардың активтері. Мемлекеттік субсидиялардың 
есебі жəне мемлекеттік көмек туралы ақпаратты ашып көрсету. 
Құрылыс келісім-шарттары. Зейнеткерлік қамсыздандыру (зейнеткерлік 
жоспарлар) бағдарламалары бойынша есеп жəне есептілік. 
Гиперинфляция жағдайындағы қаржылық есептілік. Активтердің 
құнсыздануы. Іскерлік беделдің құнсыздануынан болған залалды өтеу. 
Ақпаратты ашып көрсету. Іскерлік беделді немесе қызмет ету мерзімі 
анықталынбаған материалддық емес активтер бойынша бас бірліктердің 
өтеу сомаларын есептеу.Үлестік құралдардың негізіндегі төлемдер. 
Тоқтатылатын қызмет. Сақтандыру келісім-шарттарының есебі. Ауыл 
шаруашылығы.

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
- тұжырымдамалық негіздер мен негізгі қағидаларды; тану ережелерін; 
активтерді, міндеттемелерді, кірістер мен шығындарды бағалау жəне 
қаржылық есептілікте ұсыну тəртібін білу;
- халықаралық стандарттарға сəйкес қаржылық есептілікті дайындау 
жəне қалыптастыра алу;
- қаржылық инвестициялардың, шетелвалютасындағы операциялардың 
есебін, туынды, байланысты ұйымдардың инвестицияларын есебін 
жүргізе білу.

Бухгалтерлік есептің негіздері Магистратура пəндері

В

Халықаралық 
қаржылық есеп 
стандарттары бойынша 
қаржылық есеп

Мақсаты: пайдаланушыларға, бірінші кезекте инвесторларға пайдалы 
ақпарат беретін бухгалтерлік есеп жəне есеп беру стандарттарын 
қалыптастыру;
Міндеттері: Қазақстанда есепке алу жүйесін реформалауды 
халықаралық деңгейде стандарттарды үйлестірудегі негізгі үрдістермен 
қамтамасыз ету; ұйымдардың реформалауды есепке алу моделін түсіну 
жəне енгізу бойынша əдістемелік көмек көрсету.

Халықаралық есеп стандарттары. Бухгалтерлік есептің бірегейленуі. 
Қаржылық есептілікті дайындау жəне ұсыну қағидалары. Қаржылық 
есептілікті ұсыну. ХҚЕС 1. Қорлар.ХҚЕС 2. Ақша қаражаттарының 
қозғалысы туралы есеп. ХҚЕС 7. Кезеңнің таза пайдасы немесе залалы, 
есеп саясатындағы фундаменталдық қателер мен өзгерістер. ХҚЕС 8. 
Есептік күннен кейінгі оқиғалар. ХҚЕС 10. Пайдаға салынатын салық. 
ХҚЕС 12. Құрылыс келісім-шарттары. ХҚЕС 11. Сегменттік есептілік. 
ХҚЕС 14. Бағалардың өзгеруін көрсететін ақпарат. ХҚЕС 15. Валюта 
бағамының өзгерісінің əсері. ХҚЕС 21. Негізгі құралдар. ХҚЕС 16. 
Жал. ХҚЕС 17. Түсім. ХҚЕС 18. Қарыздар бойынша шығындар. ХҚЕС 
23. Бірлескен қызметке қатысу туралы қаржылық есептілік. 
Шоғырландырылған қаржылық есептілік жəне туынды компанияларға 
инвестициялардың есебі. ХҚЕС 27. Бизнесті біріктіру. ХҚЕС 22. 
Гиперинфляция жағдайындағы қаржылық есептілік. ХҚЕС 28.  
Зейнеткерлік қамсыздандыру (зейнеткерлік жоспарлар) бағдарламалары 
бойынша есеп жəне есептілік. ХҚЕС 26. Қызметкерлерге төленетін 
сыйақылар. ХҚЕС 19. 

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
- халықаралық стандарттарға сəйкес дайындалған кəсіпорынның 
қаржылық есептілігін əзірлеу жəне талдай білу;
- қаржылық есептілікті қалыптастыру жəне ұсынуға дайындай білу;
- халықаралық стандарттарға сəйкес ұйымдар тобының қаржылық 
есептілігін қалыптастыруға қажетті ақпаратты жинау, тіркеу жəне өңдей 
алу. 

Бухгалтерлік есептің негіздері Магистратура пəндері

Білім беру траекторияларының пəндері

KZТ ЕСТS

А

Мемлекеттiк аудит Мақсаты: мемлекеттік немесе муниципалдық қорларды жəне мүлікті, 
мемлекеттің басқа да активтерін пайдаланудың заңдылығын жəне 
тиімділігін, қаржылық басқарудың заңдылығын жəне ішкі бақылаудың 
функционалды жүйелерін белгілеу.
Міндеттері:  материалдық, еңбек жəне қаржылық ресурстардың 
қауіпсіздігін бақылау; төлем жəне қаржылық тəртіп жағдайы; - 
қаржылық нəтижелерді жəне оларды пайдалануды анықтау;  Ішкі 
қорларды анықтау жəне оларды жұмылдыру

Мемлекеттік аудит теориялық негіздері. Мемлекеттік аудит 
Нормативтік қолдау. Əдістері Қаржы аудит ші. Тиімділік бақылауының 
əдістері. Стратегиялық аудит əдістері

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
- негізгі нормативтік тетіктері қоғамдық қатынастар;  талдау жəне 
интерпретациялау дұрыс құқық регламенттер мен стандарттарды 
қолдану жəне болашақ кəсіби қызметіне қатысты нормативтік-
құқықтық құжаттардың пайдалануға;
- əр түрлі құқықтық салдарын талдау дағдылары, заңнамасына кəсіби 
жұмыс дағдыларын объектілері болып табылатын заңды фактілер, 
құқық жəне құқықтық қатынастар.

Экономикалық теория Магистратура пəндері

Б Мемлекеттiк бақылау

Мақсаты: мемлекеттік қаржы ресурстарын жəне мемлекеттік мүлікті 
пайдаланудың заңдылығы мен тиімділігін қамтамасыз ету
Міндеттері: бюджеттік алушылардың бюджеттік қаражаттардың 
қауіпсіздігін, тиімділігін жəне мақсатты пайдаланылуын тексеру; 
мемлекеттік мақсатты бағдарламалардың жобаларын сараптау жəне 
оларды іске асыру мониторингі; өткізілген бақылау нəтижелері 
бойынша мемлекеттік органдарға ақпарат беру; заңсыз пайдаланылған 
мемлекеттік қаражатты қайтаруды жəне оларды пайдаланудан түскен 
табыстарды қамтамасыз ету; сенімгерлік қорларды қалыптастырудың 
уақтылы жəне толықтығын тексеру.

Бақылау жəне қадағалау саласындағы негізгі терминдер оқыту. Бақылау 
принциптерін зерттеу. Мемлекеттік бақылау жəне қадағалау. Бақылау 
жəне қадағалау нысандары. Тексерулер түрлері. Тексеріс жүргізу 
тəртібі. Тіркеу тексеру тəртібі. Бақылау жəне қадағалау жүзеге асыру 
мемлекеттік қызметшілердің құқықтары мен міндеттері. Бақылауды 
жəне қадағалауды жүзеге асыратын тексерілетін тұлғаның құқықтары 
мен міндеттері

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:            объект жəне бақылау мен 
аудиттердің принциптері;
- бақылау жəне тексерулер негізгі бағыттары;
- бақылау жəне аудиттер əдістері;
- бақылау жəне құжаттама тексерулер;
- бақылау жəне тексерулер материалдарын пайдалану;
- жоспар жəне бағдарлама бақылау жəне аудит жасау;
- бақылау жəне аудит жүргізу;
- қорытынды операциялар заңдылығы жəне ұйымның қаржылық 
жұмысын бағалау.

Экономикалық теория Магистратура пəндері

В Мемлекеттiк бюджет

Мақсаты: мемлекеттік бюджеттің ерекшеліктерін экономикалық санат 
ретінде, қаржылық реттеудің жəне мемлекеттік бақылаудың 
экономикалық құралы ретінде маңызды элементі ретінде зерттеу, 
сондай-ақ олардың жұмыс істеуінің артықшылықтары мен 
кемшіліктерін анықтауға мүмкіндік беретін бюджеттік жүйенің 
құрылымын, түрлерін жəне ерекшеліктерін зерттеу.
Міндеттері: мемлекеттің қаржылық жүйесі мен қаржылық саясатының 
ерекшеліктерін білу; - Қазақстан Республикасының Салық кодексін 
білу; - бюджетті жəне бюджеттік келісімді білу жəне түсіну.

Қаржы істеуі үшін теориялық негізі. Мемлекет қаржы жүйесі. 
Мемлекеттің қаржы саясаты. Қаржы тетігін негізгі элементтері. 
Мемлекеттік кірістер жүйесі. мемлекеттік шығындарды жүйесі. 
Мемлекеттік бюджет жəне бюджеттік құрылымы. Мемлекеттік қаржы 
жүйесіндегі Жергілікті қаржы. Мемлекеттік қаржы жүйесінің бір бөлігі 
ретінде мемлекеттік несие.

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:             мемлекеттік бюджет, 
экономикалық мазмұны білу, бюджеттік жүйе жəне бюджеттік жүйесі;
- Қазақстан Республикасының бюджет кодексінде жəне басқа да 
заңнамалық актілеріне сəйкес жұмыс істей білу;
- бюджет жүйесінің рөлі, мəні мен маңызын түсіну.

Экономикалық теория Магистратура пəндері

Кредит. Пəн 
циклі.
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А Бизнесті бағалау Мақсаты: кəсіпорынның, фирманың ағымдағы басқару тиімділігін 
арттыру; акцияларды, қор нарығында кəсіпорындардың 
облигацияларын сатып алу; инвестициялық шешімді қабылдау;
 кəсiпорынның меншiк иесiнiң толық немесе iшiнара сатып алуы; 
шартқа қол қойған немесе тоқтатылған жағдайда немесе серіктестердің 
бірі қайтыс болған жағдайда бірлескен иелердің үлесін белгілеу;
міндеттері: Меншік нысандарының əр түрлі нысандарын бағалаудың 
негізгі əдістерін, нақты мəселелерді шешу үшін кешенді бағалауды 
есептеу жүйелерін меңгерудің нысандарын зерттеу.

Мəні мен рөлі құнын бағалау бизнесті (кəсіпорын) нарықтық 
қатынастар жағдайында.  Шаруашылық субъектілердің принциптері 
мен тəртібін бағалау.  Бизнесті (кəсіпорын) құнын есептеу мен бағалау 
əдістері.   бағалау қызметі шетелдік тəжірибе зерттеу.                                                                                                                                 

білу   қаржы ұйымдарында активтер мен пассивтердің  ерекшеліктерін 
есепке алу;    коммерциялық банктердің, жинақтаушы зейнетақы жəне 
инвестициялық қорлары мен сақтандыру компанияларының 
бухгалтерлік есеп ережелері, принциптері мен əдістерін түсіну;  жинау, 
процесс жəне кəсіпорын бағалау жөніндегі ішкі жəне сыртқы ақпаратты 
талдау, нарықтағы (немесе кез келген басқа да бизнес құнының) соңғы 
мəнін анықтау үшін білу 

Экономикадағы математика, 
Экономикалық теория

Баға белгілеу

Б Бизнес негіздері Мақсаты: экономикадағы шағын бизнестің мəні мен рөлін зерттеу.
Міндеттері:
шағын кəсіпкерлік субъектілерін ұйымдастырудың негізгі əдістерін 
зерттеу;
шағын бизнестің жұмыс істеуі мен дамуының негізгі мəселелерін жəне 
оларды шешу жолдарын анықтау;
кіші кəсіпкерлікте бухгалтерлік жəне салық салу үшін қажетті кəсіби 
дағдыларды игеру.                                                                                                        

Бизнестің мəні.Бизнес жүйесі. Кəсіпкерлік.Бизнес нысандары мен 
түрлері. Бизнестің қатысу нысандары. Өз бизнесіңді жасау. Іздеу 
қуыстар. бизнес ресурстық қамтамасыз ету. Бизнесті ұйымдастыру 
нысанын таңдау. Бизнес-жоспардың жаңа бизнесті дамыту.Компания 
құру. Бизнес тəуекелдер;  Тең құрылтайшысы ретінде бизнес қатысу. 
Бизнес сатып алу.  Бизнес қайта ұйымдастыру, тарату жəне банкроттық.  
 Шағын бизнес. Əріптестік байланыстар нысандары.  Бизнестің  келісім-
шарттық қатынастарды.

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер:     бизнестің теориялық 
негіздерін білу;-Қазақстанда салық жəне бухгалтерлік кəсіпкерлік 
қызметті негізгі түсіну;-кəсіпкерлік қызметті экономикалық 
проблемаларды талдай білу;                                                                                                                                                                                                                                                                  

Экономикадағы математика, 
Экономикалық теория

Ақшаның заманауи теориясы

В Мүлікті бағалау Мақсаты: Акционерліктеу кезінде компания құндылықтарын 
қалыптастыру принциптерін зерделеу,
Міндеттері: инвестициялық жобаны тарату жəне қабылдау кезінде 
қазіргі заманғы ғылымның негізгі ұғымдары мен əдістерін зерттеу, 
мүлікті бағалауда базалық бағалау құзыреттілігін қалыптастыру кезінде 
басқа компанияларды біріктіру жəне сатып алу.

 Жылжымайтын мүлік бағалау. Ғимараттар мен басқа да құрылыстарды 
бағалау. Жерді бағалау.  Жер учаскесінің нарықтық бағалауды əсер 
ететін факторлар.  Спецефические байланысты факторлар нысаналы 
мақсатына бағаланатын жер. Көлік құралдарын бағалау. Түрлері 
бағалау транспотртных құралдарын байланысты негізгі бағалау 
фактыры. Жабдықтарды бағалау.

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер: 
- шешім қабылдау мүлікті бағалау бойынша негізгі модельдер мен 
принциптерін білу;
- жылжымайтын мүлік нарығын жəне осы ақпаратты талдау туралы 
ақпарат түсіну;
- оның жеке компоненттерінің жəне мүліктік кешеннің жалпы мүлікті 
компаниялардың құнын бағалау үшін компанияның қаржылық 
жағдайын талдай білу;

Экономикадағы математика, 
Экономикалық теория

Ақша. Несие. Банктер

А Бюджеттік 
ұйымдардағы 
бухгалтерлік есеп

Мақсаты: ұйымның жəне оның меншік, ұйымның меншік қаржылық 
көшбасшыларының есептілігін жəне құрылтайшылардың, 
қатысушылардың жəне иелерінің ішкі пайдаланушылар үшін қажетті, 
сондай-ақ сыртқы туралы толық жəне нақты ақпарат қалыптастыру - 
инвесторлардың, кредиторлардың жəне қаржы есептілігін басқа 
пайдаланушыларға;
Міндеттері: ережелерді бекіткен ережелерге сəйкес материалдық, еңбек 
жəне қаржы ресурстарын пайдалануды экономикалық операцияларын 
ұйымдастыру жəне меншік жəне міндеттемелерді олардың 
орындылығы, қолжетімділігін жəне қозғалысы жүзеге асыру Ресей 
заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыру үшін қаржылық 
есептіліктің ішкі жəне сыртқы пайдаланушылар үшін қажетті 
ақпаратты қамтамасыз ету жəне бағалау;
- ұйымның экономикалық қызметінің теріс нəтижелерінің алдын алу 
жəне оның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін ішкі 
экономикалық резервтерді анықтау.

Қазақстан Республикасының бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп 
ұйымдастыру. Бюджеттік мекемелерде ұйымдастыру жəне міндеттері. 
Қолма-қол ақша мен қаржыландыру шығындарының есепке алу. Есеп 
айырысу есебі.  Тiркелген активтер, құндылығы төмен элементтер мен 
материалдар есепке алу. Бюджеттен тыс көздерден алынған 
қаражаттарды есепке.  Қаржы жəне бюджеті есепке алу. Қаржыландыру 
бюджеттердің көздері есепке алу.  Нəтижелерін есепке алу орындау. 
Ұйымның есеп саясатының тұжырымдамасы жəне оның мазмұны.  
Аналитикалық есеп ұйымдастыру. Есептерді қалыптастыру.

 қазіргі жағдайда бюджеттік ұйымдар шоттарындағы жүйесінің білімін 
есепке алу Ақпаратты өңдеу технологиясын есепке алу, тізілімдерді 
жəне бухгалтерлік есепке алу нысандарын сипаттамаларын білу; 
экономикалық жүйені бюджеттік ұйымдардағы есеп рөлін түсіну, 
есепке алу мақсаттары үшін бюджеттiк сыныптаудың коммерциялық 
түсіністік бюджеттік ұйымдардағы есеп арасындағы айырмашылықты 
түсіну; бухгалтерлік есепті қамтамасыз ету үшін жəне  бухгалтерлік есеп 
бойынша іс жүзінде, қаржы институттары бухгалтерлік есептің 
теориялық білімді қолдана білу; өзгерістер қоғамның талаптарына 
сəйкес болып табылатын дамушы ғылым ретінде бюджеттік ұйымдар, 
бухгалтерлік есеп анықтау мүмкіндігі; 

Экономикалық теория, 
Бухгалтерлік есептің негіздері

Практикалық аудит

Б Бюджеттік 
ұйымдардағы есеп жəне 
есептеме

Мақсаты: кірістер, шығыстар туралы деректерді жинақтау, бюджеттерді 
қаржыландыруды қайтару жəне қайтару несиелері, сондай-ақ 
бюджеттің орындалуын қорытындылау
Міндеттері: бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есеп ұйымдастыру; 
ұйымның есеп саясатының тұжырымдамасын жəне құндылығын 
қалыптастыру;  бекітілген бюджеттің орындалуын бақылау, қаржылық 
жəне бюджеттік тəртіпті сақтау, бюджетке қаржы жұмылдыру жəне 
қосымша кірістерді анықтау.

Бюджеттік мекемелерде ұйымдастыру жəне міндеттері. Қолма-қол ақша 
мен қаржыландыру шығындарының есепке алу. Есеп айырысу есебі. 
Тiркелген активтер, құндылығы төмен элементтер мен материалдар 
есепке алу. Түгендеу жəне жылдық жабу, шоттар. Мемлекеттік 
мекемелер есеп.  Ұйымның есеп саясатының тұжырымдамасы жəне 
оның мазмұны.  Бухгалтерлік есеп əдістерін таңдау.  Бухгалтерлік есеп 
əдістерін таңдау. Түгендеу жүргізудің тəртібі.  Шаруа бухгалтерлік есеп 
(фермер) қожалықтары.  Аналитикалық есеп ұйымдастыру. Есептерді 
қалыптастыру.

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер:     бюджет есепке алу мен 
бюджеттік ұйымдардың есептілік сипаттамаларын білім есепке алу мен 
есеп мəнін білу, бухгалтерлік есеп жəне бюджеттік ұйымдардың 
есептілік əдістемелік негіздерін білу; экономикалық жүйені бюджеттік 
ұйымдардағы есеп жəне есептілік рөлі түсіну, нормативтік құжаттарға 
маңызы түсіну; бюджеттік мекемелерде өндірістік ғимараттар мен  
бухгалтерлік есеп арасындағы айырмашылықтарды талдай білу; 
өзгерістер қоғамның талаптарына сəйкес болып табылатын дамушы 
ғылым ретінде бюджеттік бухгалтерлік есепті анықтау қабілеті.

Экономикалық теория, 
Бухгалтерлік есептің негіздері

Басқару аудиті

В Банктегі есеп жəне 
есептеме

Мақсаты: сыртқы жəне ішкі мүдделі пайдаланушылар үшін пайдалы 
ақпарат алу.
Міндеттері: несиелік ұйым қызметінің жəне оның ішкі мəртебесінің, 
ұйымның құрылтайшыларының, құрылтайшыларының, сондай-ақ 
қаржы есептілігінің сыртқы пайдаланушыларыинвесторлар, 
кредиторлар жəне т.б. үшін қажетті мүліктік жағдай туралы толық, 
сенімді жəне ақпараттарды қалыптастыру;
барлық банк операцияларын толық, толық жəне сенімді есепке алуды, 
талап ету мен міндеттемелердің бар болуы мен қозғалысын, кредиттік 
мекеменің материалдық жəне қаржылық ресурстарын пайдалануды 
қамтамасыз ету;
 Кредиттік ұйымның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 
оның қызметінің теріс нəтижелерін алдын-ала ескеретін ішкі 
экономикалық резервтерді айқындау;
басқарушылық шешімдер қабылдау үшін бухгалтерлік есепті пайдалану.

Коммерциялық банктердің шоттарын, банк балансы, оның құрылу 
принциптері. Банктерде синтетикалық жəне талдамалы есеп.  
Банктердің құрудың  құжат басқару мен қадағалауды ұйымдастыру. 
Қолма-қол ақшасыз төлемдер шотына ұйымдастыру, банктік 
корреспонденттік қатынастар, кассалық,  қолма-қол ақша, депозит жəне 
несие операциялары, бағалы қағаздар,  шетел валютасы мен бағалы 
металдар, негізгі капиталға, қаржы лизингі, банктің банктің меншікті, 
кірістер мен шығыстардың, банк мəлімдемелермен операциялар. 
Қазақстан Республикасының ұлттық банкімен  ұйымдастыру есепке алу.

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер: банк балансының 
сипаттамаларын білу, банктік есеп жəне есеп жүргізу; нақты 
жағдайларға қатысты негізгі заңнамалық, нормативтік материалдарды 
пайдалану түсіну; банк есепке алу арқылы іске банктің балансында 
қабілеті.

Экономикалық теория, 
Бухгалтерлік есептің негіздері

Ішкі аудит

БП 3 5
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А Кəсіпорын есеп саясаты Мақсаты: Есепті кезеңде салық салу мақсаттары үшін есепке алу туралы 
толық жəне сенімді ақпарат беру; сыртқы жəне ішкі пайдаланушыларға 
ақпарат беру; бір кезеңнен екіншісіне салықтық есепке алудың 
нормалары мен ережелерін ұдайы қолдану; бухгалтерлік объектіні 
хронологиялық тəртіпте үздіксіз көрсету.
Міндеттері: Есеп саясатының мəнін жəне мазмұнын түсінудегі белгілі 
бір бағдарларды қалыптастыру, оның негізделген тəсілдері, опцияларды 
таңдау.

Есеп саясатының типтік құрылымы жалпы ережелерді, кірістер мен 
шығыстар сметаларын құру жəне бекіту тəртібін, қаржылық-
шаруашылық қызмет жоспарын, бухгалтерлік (бюджеттік) есепті 
ұйымдастыруды, түгендейді жүргізу тəртібі мен мерзімдерін, бюджеттік 
жəне басқа да есептілікті тапсыру тəртібі мен мерзімдерін жəне салық 
салу мақсатындағы есеп саясатты қамтиды. Жалпы ережелер, бюджет 
сметаларын (бюджеттік жəне автономдық мекемелер үшін  қаржы-
шаруашылық қызметтің жоспары) құру жəне бекіту тəртібі, Бюджеттік 
есепті ұйымдастыру (есептің əдіснамасы), Түгендеуді жүргізу тəртібі 
мен мерзімі, түгендеуге жататын мүліктің түрлері бойынша түгендеу 
комиссиясының құрамы, салық салу мақсатындағы есеп саясаты

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
- Бюджеттік мекемелердегі есеп саясатын түсінігінің маңызын білу;
- бюджеттік ұйымдардағы есеп саясатын нормативтік реттеудің 
негіздерін білу;
- есеп саясатының жоспарлаумен байланысын түсіну;
- бюджеттік мекемелердегі есеп саясатының ролін түсіну;
- бюджеттік ұйымдардың есеп саясатының ережелерін қолдана білу.

Экономикалық теория Практикалық аудит

Б Бюджеттік 
ұйымдардағы есеп 
саясаты

Мақсаты: мекеменің есеп саясатының нысанын, сондай-ақ есеп 
саясатын қалыптастыру процесі мен принциптерін таңдауға қандай əсер 
ететінін қарау.
Міндеттері: Біріншіден, есеп саясатының мəнін анықтаңыз. Екіншіден, 
бухгалтерлік есептің қолданыстағы формалары мен ұйымдарын, 
бухгалтерлік есептің əдістерін жəне бюджеттік ұйымда осы нысандар 
мен əдістерді қалай қолдану керектігін қарастыруға болады

Есеп саясатын қалыптастыру жəне ашып көрсету тəртібі, өзіндік құнды 
бағалау жəне есепке алу əдістері, кезең шығындарын тану, негізгі 
құралдарды есепке алу тəртібі, материалдық емес активтерді есепке алу 
тəртібі, шетел валютасындағы операцияларды есепке алу, 
инвестицияларды есепке алу жəне есеп саясатының кейбір бөлімдері 
бойынша ұсыныстар жəне банктің есеп саясатын қалыптастыру 
бойынша тəжірибелік мысал.

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
- халықаралық есеп стандарттарының талаптарына сəйкес банктің есеп 
саясатын құрастырудың теориялық негіздерін білу;
- есеп саясатын қалыптастыруды жəне ашып көрсетуді білу;
- активтердің есебін, табыстарды тануды білу;
- негізгі құралдарды есепке алуды білу; 
- заңды тұлғалардың  табыс салығының есебін білу; 
- Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының негізінде банктің 
есеп саясатын сауатты құ  растыра білу. 

Экономикалық теория Басқару аудиті

В Банктегі есеп саясаты Мақсаты: шоттардың жұмыс сызбасын қалыптастыру, бастапқы есеп 
құжаттарының нысандарын таңдау, мүлікті инвентаризациялау тəртібі, 
жұмыс процесі, бухгалтерлік операцияларды өңдеу технологиясы, 
басып шығару жазбаларының тəртібі мен жиілігі.
Міндеттері: салық салу мақсаттары үшін стратегиялық, тиімді жəне 
дəйекті есеп саясатын əзірлеу.

Есеп саясатын қалыптастыру жəне ашып көрсету тəртібі.  Табысты тану 
жəне бағалау. Тауарлы-материалдық қорлардың өзіндік құнын бағалау 
жəне есепке алу əдістері.  Кезең шығындарын тану. Материалдық емес 
активтерді есепке алу тəртібі. Негізгі құралдарды есепке алу тəртібі.  
Инвестицияларды есепке алу жəне есеп саясатының кейбір бөлімдері 
бойынша ұсыныстар жəне ұйымның есеп саясатын қалыптастыру 
бойынша тəжірибелік мысал.

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
- халықаралық есеп стандарттарының талаптарына сəйкес 
кəсіпорынның есеп саясатын құрастырудың теориялық негіздерін білу;
- есеп саясатын қалыптастыруды жəне ашып көрсетуді білу, негізгі 
құралдарды есепке алуды білу; 
- активтердің есебін, табыстарды тануды білу, заңды тұлғалардың  
табыс салығының есебін білу; 
- Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының негізінде 
кəсіпорынның есеп саясатын сауатты құ  растыра білу. 

Экономикалық теория Ішкі аудит

А Статистика Мақсаты: жалпы принциптері, əдістері, жинау əдістері, қайта өңдеу, 
бұқаралық қоғамдық құбылыстар мен процестердің тенденциялары мен 
заңдылықтарын статистикалық деректер зерттеу талдау, олардың 
сандық сипаттамалары: статистикалық əдіснамаға зерттеу.
Міндеттері: статистикалық моделдеу жəне болжам, статистикалық 
ақпараттарды статистикалық мониторинг жəне жинау ұйымдастыру 
принциптері; əлеуметтік-экономикалық статистика жүйелерін салу 
теориялық негіздерін зерттеу; уақтылы басқару шешімдерін қабылдау 
үшін макро деңгейде статистикалық ақпаратты қорыту əдістерін түсіну

Статистика пəні жəне оның міндеттері. Статистикалық бақылау. 
Статистикалық жинақтау жəне топтастыру. Абсолюттік жəне 
салыстырмалы шамалар. Орташа шамалар жəне вариация 
көрсеткіштері. Ішінара бақылау. Динамикалық қатарлар. Индекстері. 
Əлеуметтік-экономикалық құбылыстардағы статистиканың өзара 
байланысын зерттеу. Халық жəне еңбек ресурстарының статистикасы. 
Ұлттық шоттар жүйесі жəне негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер. 
Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер: 
- əдіснамалардың жай-күйін зерттеу, құрылымын дамыту жəне 
қоғамдық құбылыстардың өзара байланыстарын, олардың 
статистикалық модельдеу жəне болжау, ұйымдастыру принциптерін, 
статистикалық бақылау мен статистикалық ақпаратты жинауды білу; 
- əлеуметтік-экономикалық статистиканың жүйелерін құрудың 
көрсеткіштерінің теориялық негіздерін білу; 
- басқарушылық шешімдерді уақытында қабылдау үшін статистикалық 
ақпаратты макродеңгейде түсіну əдістемесін жинақтап қорыту; 
- статистикалық бақылау, жиынтық жəне топтастыру, сондай-ақ 
корреляциялық өзара қарым-қатынастарды ұйымдастыру жəне өткізуді 
білуі;
- статистикалық əдістері зерттеуде əлеуметтік процесстер динамикасын 
бағалауда, факторлардың əсер ету деңгейін өзгерту өндіріс тиімділігін, 
экономикалық процестер мен құбылыстарды талдауды қолдана білу.

Мектеп курсы, алгебра, 
география

Баға белгілеу, Экономикалық 
талдау

Б Əлеуметтік-
экономикалық 
статистика

Мақсаты: əлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстардың 
теориялық жəне практикалық білімдерін, сондай-ақ əртүрлі елдердің 
экономикалық жəне əлеуметтік даму көрсеткіштерін есептеу мен 
салыстыру əдістерін алу.
Міндеттері: статистикалық индекстің əдісін пайдалану, яғни барлық 
əлеуметтік-экономикалық процестердің салыстырмалы талдау жəне 
динамикасы жəне осы жағдайға əсер ететін факторларды анықтау; Кез-
келген статистикалық жағдайды талдаңыз жəне қорытынды жасаңыз

Əлеуметтік-экономикалық статистика пəні, əдісі жəне міндеттері. 
Экономиканың қызметін сипаттайтын макроэкономикалық 
көрсеткіштерін жүйесі. Ұлттық шоттар жүйесі. Ұлттық байлық 
статистикасы. Экономика қызметіндегі статистиканың тиімділігі. 
Статистика халықты, еңбек ресурстарын, жұмыспен қамту. 
Статистиканың өмір сүру деңгейі жəне халықтық тұтыну тауарлары мен 
қызметтері.

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер:
- ЖОО-да, сондай-ақ одан əрі жұмыста барлық статистикалық 
əдіснаманы тəжірибелік жұмыста жəне ғылыми зерттеулерде білу; 
- статистикалық индекстік əдістерді қолдану əдістерін түсіну, сондай-ақ,  
 барлық əлеуметтік-экономикалық процестерге салыстырмалы талдау 
жүргізу жəне динамикасын білу жəне  осы жағдайға əсер ететін 
факторларды анықтауды білу;
 - кез-келген статистикалық жағдайға талдау жасау жəне оларды 
қорытындылау.

Мектеп курсы, алгебра, 
география

Ақшаның заманауи теориясы, 
Жобаларды талдау

В Қаржылық-банктiк 
статистика

Мақсаты: ГНП жəне НД өндіру, бөлу, қайта бөлу жəне түпкілікті 
пайдалану процестерін зерделеу, осы негізде экономикадағы бөлу 
қатынастарындағы пропорциялар мен үлгілерді сəйкестендіру.
Міндеттері: Қажетті қаражат пен қаражат есебінен көбейту процесін 
қамтамасыз етуге бақылау жасау. Қаржы-несиелік жүйенің жəне оның 
жеке салаларының жағдайын зерделеу жəне дамыту. Қаржы-несие 
жүйесінің дамуындағы статистикалық үлгілерді анықтау. Мемлекеттік 
органдарға, басқаруға, жеке жəне заңды тұлғаларға статистикалық 
ақпаратты ұсыну.

«Қаржылық-банктік статистика» пəні, əдісі жəне міндеттері, ҚР 
Мемлекеттік бюджетіндегі статистиканың міндеттері. ҚР Мемлекеттік 
бюджетіндегі статистикалық көрсеткіштер жүйесі. «Қаржылық емес 
кəсіпорындар»  секторының статистика қызметінің қаржылық 
нəтижелері. ҚР-ның банкін статистикалық зерттеудің міндеттері. 
Банктердің балансы. ҚР банк қызметінің көрсеткіштер жүйесі. 
Сақтандыру қызметінің статистикасы.  ҚР сақтандыру нарығындағы   
статистикалық көрсеткіштер жүйесі. БҚ нарығының статистикасы. Қор 
индекстері.

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер:
- қаржылық-банктік статистика туралы негізгі қағидалар жəне əдістерін 
білу;
- ҚР банк қызметінің көрсеткіштер жүйесін білу;
- ұлттық қаржы жағдайы туралы ақпараттарды  уақтылы корсетіп 
отыруды түсіну;
- нақты экономикалық жағдайларда қаржылық-банктік статистиканың 
жекелеген принциптерін қолдануды білу.

Мектеп курсы, алгебра, 
география

Ақша. Несие. Банктер, 
Банктегі қаржылық талдау

БП 3 4

БП 3 5



А Басқару талдау Мақсаты: бухгалтерлік ақпарат əзірлеу, оқу жəне талдау, бухгалтерлік 
есеп жəне экономилык процесстер талдау жəне тиімді басқару 
шешімдерін қабылдау дағдыларын тереңдетету.
Міндеттер: экономикалық жəне экономикалық факторларға баға беру, 
оң жəне теріс факторларға баға беру, сондай-ақ ағымдағы жағдайдың 
салдарын анықтау, басқару шешімдерін қабылдау, резервтеу резервін 
қалыптастыру үшін үнемділікті арттыру.

Басқару  талдаудың пəні  мен міндеті жəне басқару жүйесіндегі 
орны.Басқару  талдауды ұйымдастырудағы негізгі факторлар жəне  
жағдайы. Басқарудағы  талдаудың ақпараттармен қамтамасыз етілуі 
жəне ұйымдастырылуы. Субъектінің өндірістік-шаруашылық 
қызметінің басқарудағы талдауы. Өткерілген өнімдер өндірісінің 
шығындарын талдау əдістері . Шығындар динамикасы. Зиянсыз 
өндірістің талдауы. Бюджеттеу жəне бюджетті талдау. Нормативті 
шығындар бойынша өзіндік құнды калькуляциялау. Ауытқуды талдау. 
Талдау – басқаруда тиімді  шешім қабылдау негізі. Сауда 
ұйымдарындағы басқару талдауының ерекшіліктері. Құрылыс 
саласындағы басқару талдауының ерекшіліктері. Көлік тасымалдау 
ұйымдарындағы басқару талдауының ерекшіліктері. Ауылшаруашылық 
саласындағы басқару талдауының ерекшіліктері. Байланыс жəне туризм 
саласындағы басқару талдауының ерекшіліктері.

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер:     қаржылық есеп негізгі 
принциптерін жүргізу жəне талдай білу;қаржылық есеп  пен 
шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық жағдайын жүргізу жəне 
талдау; -тəжірибеде теориялық білімді қолдана білу.

Басқару есеп 1 Практикалық аудит

Б Мəліметтерді талдау 
жəне экономиканы 
болжау

Мақсаты:  қазіргі деңгей мен болашақтың идеясын қалыптастыру
экономикалық талдау мен енгізудің статистикалық əдістерін жəне 
модельдерін əзірлеу
Бұл əдістерді, үлгілерді қолданудың дағдылары
өңдеу, талдау, жоспарлау жəне т.б.
сенімді басқаруға дайындық жəне қабылдау туралы болжам
шешімдер.
Міндеттері: Сандық талдаудың негізгі əдістерін зерделеу жəне меңгеру
экономикалық-статистикалық ақпарат, корреляция-регрессия, 
дискриминант, фактор, кластер, дисперсиялық талдау; əдістері жəне 
Экономикалық даму болжамын модельдеу (тренд үлгісі, бейімдеу
модель); белгісіздік жағдайында шешімдерді қабылдау əдістері мен 
модельдері
тəуекел; бағдарламалық қамтамасыз ету, оның көмегімен жүзеге 
асыруға болады
экономикалық жəне статистикалық мəселелерді шешу үшін 

Нарықтық экономика жағдайында ақпараттық жүйелерді жəне 
əкімшілік қызметті автоматтандыру. Ғаламдық ақпараттық нарықтары 
мен үрдістері.  Қазіргі заманғы аппараттық жəне бағдарламалық 
негізделген статистикалық əдістерді пайдалана отырып, экономикалық 
сипаттағы бұқаралық деректерді өңдеу технологиялары. Арнайы 
мүмкіндіктер Microsoft компьютерлік технология жəне өңдеу жəне 
мəліметтерді талдау проблемаларды шешу үшін статистикалық 
пакеттері.  Статистикалық өңдеу əдістері, соның ішінде жаңа 
компьютерлік технологиялар.

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер:      -сызықтық бағдарламалау 
проблемаларды шешу үшін симплекс əдісін геометриялық түсіндіру 
білу;                       -талаптарына сəйкес бастапқы деректер пакетін 
қалыптастыру жəне олардың нəтижесін интерпретациялау қажеттігін 
түсіну; сызықты жəне сызықты емес программалау мəселелерін 
экономикалық-математикалық модельдер құру мүмкіндігі.

Басқару есеп 1 Басқару талдау

В Қаржылық бақылау Мақсаты: барлық деңгейдегі мемлекеттік органдардың, ұйымдар мен 
жеке кəсіпкерлердің қаржы жоспарлары мен қаржылық саясатының 
параметрлерін тиісті түрде орындауды қамтамасыз ету;
Міндеттері: мемлекеттік қаржының тұрақты күйін жəне шаруашылық 
субъектілерін қаржыландыруды қамтамасыз ету; мемлекеттiк басқару 
субъектiлерiнiң жəне қолданыстағы қаржы-қаржы құқығы 
нормаларының сақталуын бақылау жəне сақтау шарттарын жасау; 
мемлекеттік органдар мен шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
қаржылық міндеттемелерді орындауын бақылау; қаржылық қызмет 
нəтижелеріне жəне қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігіне 
мемлекеттік органдар мен кəсіпкерлік субъектілерінің жауапкершілігін 
арттыру; қаржылық бақылауды күшейту, жедел бақылаудағы 
субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметінің жетіспеушілігін 
болдырмау жəне жою жөніндегі резервтерді жедел анықтау.

Мемлекеттік жəне жергілікті басқару, қаржы мониторинг іс-əдістемелік 
аспектілері. Қазақстанның қаржы жүйесінің жұмыс істеуіне қатысты 
заңнама мен нормативтік құқықтық актілер.  Мемлекеттік қаржылық 
бақылау жүйесінің дамуының негізгі трендтері.  Қаржы қылмыс 
анықтау жəне алдын алу мақсатында мониторинг жəне аналитикалық 
құралдар негізгі əдістері. Экономика мен мемлекеттің əлеуметтік 
саласын дамытудың заңдар қабылдау ұйымдастыру жəне бақылау 
шараларын жетілдіру.

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер:       -қаржы мекемелерінде 
бақылау жүргізу жəне ұйымдастыру, қаржылық бақылау əдістемесі 
негіздерін білу;                
 -мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесін түсіну;                                                       
               -экономикалық қызмет тəуекелдерді азайту тəсілі ретінде 
ұйымның ішкі қаржылық бақылау маңызы түсіну;       
- тенденциялар туралы қорытынды жасауға бұзушылықтарды жəне 
оларды жою анықталды;                                                  -  ұйымдар мен 
мекемелердің қаржы-шаруашылық қызметті мемлекеттік бағалау 
қабілеті, бюджетті қаржыландыра алатын;     -қолда бар жедел 
материалдар өздерінің қорытындыларын жасауға жəне мемлекеттік 
қаржылық бақылау органдарының жұмысын жақсарту бойынша 
ұсыныстар мен ұсынымдар əзірлеу мүмкіндігі.                                                                                                                                                                                                                                                            

Басқару есеп 1 Ішкі аудит

А Экономика 
саласындағы 
бухгалтерлік есеп 1

Мақсаты: Құрылыста жəне ауыл шаруашылығында бухгалтерлік есепте 
теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды игеруде білімдер мен 
дағдыларды қалыптастыру, осы салаларда есеп жəне есептілік 
ерекшеліктерін білу.
Міндеттері: Кəсіпорынның есеп саясатын қалыптастырудың 
ерекшеліктерін зерттеу; кəсіпорында құжат айналымы жүйесін зерттеу; 
жаппай тамақ өндіретін кəсіпорындарда шикізат пен тауарларды есепке 
алуды зерттеу;
Айналым жəне өндіріс шығындарына енгізілген шығындардың есебін 
қарастыру;
қоғамдық тамақтандыру өнімдерінің өзіндік құнын есептеу жүйесін 
зерттеу; қаржылық нəтижелерді жəне пайданы пайдалануды есепке 
алуды зерттеу; қызметтерді сертификаттау жəне ішкі бақылауды 
бағалау туралы құжаттаманың аудитін зерделеу;

Құрылыс жұмыстарын жүргізу түрлері. Мердігерлік келісімдерді түзу 
тəртібі. Құрылыстағы материалдық ресурстардың есебі. Еңбек ақы 
төлемдері бойынша шығындар. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу 
кезіндегі шығындардың есебі. Мердігерлік құрылыс бойынша 
жүргізілген жұмыстар үшін тапсырыс берушілермен есеп 
айырысулардың есебі. Ауылшаруашылық кəсіпорындарындағы 
бухгалтерлік есептің мəні мен маңызы. Ұйымның есеп саясаты туралы 
түсінік жəне оның мазмұны. Бухгалтерлік есепті жүргізу əдістерін 
таңдау. Түгендеуді жүргізу тəртібі. Шаруа (фермерлік) 
шаруашылықтардағы есеп. Талдамалық есепті ұйымдастыру. 
Есептілікті қалыптастыру. 

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
- қазіргі жағдайдағы құрылыс пен ауыл шаруашылығында есепті 
ұйымдастыру ерекшеліктерін білу;
- бухгалтерлік есеп шоттарының жүйесін, есептік ақпаратты өңдеу 
технологиясын, есеп регистрлері мен бухгалтерлік есеп нысандарын 
түсіну;
- ұйымдардағы есептік үрдісті ұйымдастыра алу

Экономикалық теория, 
Бухгалтерлік есептің негіздері

Салық есебі мен есептілігі

Б Құрылыстағы 
бухгалтерлік есеп

Мақсаты: бухгалтерлік есеп, ішкі пайдаланушылар үшін қажетті 
құрылыс компаниясы мен оның меншік қызметі туралы толық жəне 
нақты ақпарат қалыптастыру - басшылары мен құрылтайшылары, 
қатысушылары, сондай-ақ сыртқы - инвесторлар, кредиторлар, 
серіктестер жəне қаржы есептілігін басқа пайдаланушыларға;
Міндеттері: бекітілген ережелерге сəйкес, бизнес операцияларды 
құрылыс ұйымдастыру кезінде заңға сəйкестігін бақылау үшін қаржы 
есептілігінің ішкі жəне сыртқы пайдаланушыларға, сондай-ақ олардың 
негізділігін активтер мен міндеттемелер, материалды пайдалану, еңбек 
жəне қаржы ресурстарын болуын жəне қозғалысын қажетті ақпаратты 
қамтамасыз ету, нормативтік актілер жəне құрылыс жұмыстарына 
арналған бағалайды; құрылыс компаниясының шаруашылық 
қызметінің теріс нəтижелерін алдын алу жəне оның қаржылық 
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін ішкі резервтерді анықтауға.

Құрылыс өндірісі технологиясының ерекшеліктері жəне олардың есепті 
ұйымдастыруға əсері. Құрылыстағы шығындардың жіктелуі жəне 
өнімнің өзіндік құнының есебі. Еңбек ақы бойынша шығындар. 
Құрылыс машиналары мен механизмдерін ұстау шығындарының 
мазмұны мен есебі. Үстеме шығындардың құрамы мен есебі. Қосалқы 
жəне көмекші өндірістердегі шығындардың есебі. Құрылыстағы қаржы 
нəтижелерін қалыптастыру тəртібі. Тапсырыс берушілермен есеп 
айырысулардың есебі. 

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
- құрылыс ұйымдарының шығындарының жіктелуін, құрылыстағы 
өндіріс шығындарын есепке алу жəне өнімнің (жұмысты, қызметтің) 
өзіндік құнын калькуляциялау əдістерінің түрлері мен мазмұны;
- қорлардың құрамы, сипаттамасы жəне бағалаудың жалпы қағидалары, 
құрылыс-монтаж ұйымдарындағы олардың есебі жəне қолдану 
ерекшеліктері;
- ұйымдардағы есептік үрдісті ұйымдастырудың теориялық жəне 
тəжірибелік дағдыларын түсіну.

Экономикалық теория, 
Бухгалтерлік есептің негіздері

Қаржы жəне бюджет 
ұйымдарындағы салық есебі

КД   3 5

БП 3 5



В Қаржы ұйымдарындағы 
бухгалтерлік есеп

Мақсаты: ішкі менеджерлер, құрылтайшылар, ұйымның қатысушылар, 
сондай-ақ қаржы есептілігінің сыртқы пайдаланушылар үшін қажетті 
несие ұйымының жəне оның меншік қызметі туралы егжей-тегжейлі 
дəл жəне маңызды ақпаратты қалыптастыру - инвесторлардың, 
кредиторлардың жəне басқа да.
Міндеттері: материалдық жəне қаржы ресурстарын несие ұйымы 
арқылы активтер мен міндеттемелердің болуын жəне қозғалыс банк 
операцияларының а, егжей-тегжейлі толық жəне əділ есебін жүргізу; 
сəйкестендіру ішкі резервтері оның операцияларының теріс 
нəтижелерін болдырмау, несие ұйымдарының қаржылық тұрақтылығын 
қамтамасыз ету; - басқарушылық шешімдер қабылдау үшін 
бухгалтерлік есепті пайдалану

Қаржылық ұйымдардағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру. 
Орталықтандырылған бухгалтериядағы құжаттар мен құжат айналымы. 
Орталықтандырылған бухгалтериядағы есептік жұмыстардың реті. 
Ақша қаражаттары мен шығындарды қаржыландырудың есебі. 
Шығындардың есебі. Кассалық операциялардың есебі. Есеп 
айырысулардың есебі. Еңбектің, еңбек ақының есебі. Есеп беруші 
тұлғалармен есеп айырысулардың есебі. Дебиторлар мен 
кредиторлармен есеп айырысулардың есебі. Есеп айырысулардың 
түрлері мен есебі. Негізгі құралдардың есебі. Негізгі құралдар есебінің 
мəселелері, олардың жіктелуі жəне бағалау. Негізгі құралдардың түсуі 
мен есептен шығарылуын есепке алу. Негізгі құралдарды күрделі 
жөндеудің есебі. Материалдық қорлардың есебі. Есептің мəселелері мен 
ұйымдастыру. Материалдардың сақтау орны бойынша есебі. 
Материалдарды есепке алудың оперативтік-бухгалтерлік əдісі. Арнайы 
қаржылардың, тапсырыс пен депозит сомаларының есебі. 

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
-қаржылық ұйымдардағы бухгалтерлік есепті жүргізу ерекшеліктерін 
білу;
- қаржылық ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мен 
жүргізудің əдістемелік негіздерін түсіну;
- қаржылық ұйымдарда бухгалтерлік есепті жүргізу бойынша 
теориялық білімдерді тəжірибеде қолдана білу.

Экономикалық теория, 
Бухгалтерлік есептің негіздері

Салықтық жоспарлау жəне 
бақылау

А Экономика 
саласындағы 
бухгалтерлік есеп 2

Мақсатты: құрылыс білімі мен дағдыларын, теориялық білім мен 
практикалық дағдыларды меңгерудегі ұйымдастыруға есепке жəне 
қалай тауар операцияларын есепке алу үшін, сату құны (тарату 
шығындар) жəне сауда жəне қоғамдық тамақтандыру қаржы 
нəтижелерін қалыптастыру, туризм жəне қонақ үй шаруашылығы, осы 
салалардағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін білу.
Міндеттері: сауда жəне туризм бухгалтерлік есеп ақпараттық өңдеу 
технологияларын есепке жүйесін зерттеу; ұйымдарда есеп беру процесін 
ұйымдастырудың теориялық жəне практикалық дағдыларын игеру.

Саудадағы тауарлық операцияларын бухгалтерлік есепке алудың 
теориялық-əдістемелік жəне құқықтық негіздері. Бөлшек саудада 
тауарлардың түсуі мен сатуды есепке алу əдістемесі мен ұйымдастыру. 
Көтерме саудада тауарлардың түсуі мен сатуды есепке алудың 
əдістемесі мен ұйымдастыру. Қоғамдық тамақтану кəсіпорындарындағы 
өнімдер мен тауарлардың түсуі мен сатудың  теориялық-əдістемелік 
жəне құқықтық негіздері.Түгендеу жұмыстарын ұйымдастыру жəне 
олардың нəтижелерін есепке алу. Сауда мен қоғамдық тамақтанудағы 
қаржылық нəтижелерді қалыптастыру жəне есепке алу. 

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
- туризм жəне қонақ үй бизнесіндегі тауар қозғалысының бухгалтерлік 
есебінің құқықтық негіздерін білу;
- тауарлық операцияларды құжаттық рəсімдеудің тəртібі мен талаптары 
туралы түсінікті қалыптастыруды түсіну;
- көтерме жəне бөлшек саудада, қоғамдық тамақтандыру 
кəсіпорындарында  тауарлық операциялардың есебін жүргізе білу.

Басқару есебі 1 Магистратура пəндері

Б Кəсіпорындарда 
қоғамдық тамақтану 
жəне саудадагы 
бухгалтерлік есеп

Мақсаты: Қоғамдық тамақтандыру жəне сауда кəсіпорындарында 
бухгалтерлік есеп зерттеу. қоғамдық тамақтандыру орындарында есепке 
алу жəне материалдық активтер мен ақша ресурстарының қозғалысын 
бақылауға дұрыс ұйымдастыру; -шотында олардың тауар 
операцияларын құжаттандыру жəне уақтылы жəне дəл көрініс; 
түгендеу, баяу мувинга сəйкестендіру, ескірген жəне сапасыз тауарлар 
мен тауар-материалдық қорлардың жай-күйі туралы кəсіпорын 
ақпаратты уақтылы басқару бақылау; сату бағасын есептеу; сауда 
маржасын есепке алу; қаржылық көрсеткіштер (коммерциялық шеттер, 
олардың шығыстар үшін құралдар мен тəртібі алған көздері, 
айналымдағы капиталға, капиталдық шығындардың, кірістің 
аударымдар), жеткізушілер мен клиенттер үшін төлемдердің 
дұрыстығына, бюджетке төлемдердің уақтылы алғаннан, банк 
қарыздарды пайдалану дұрыстығына мониторинг; нақты шығындар мен 
шығыстарды анықтау; жалақы қорының жұмсалуын есепке алады.

Қоғамдық тамақтандыру кəсіпорындарындағы меншікті өндіріс 
өнімдеріне баға белгілеу жəне калькуляциялау тəртібі. Меншікті өндіріс 
жəне сатып алынған өнімнің қозғалысын есепке алу жəне құжаттық 
рəсімдеу. Қоғамдық тамақтандыру кəсіпорындарының 
қоймаларындағы, буфеттеріндегі жəне асханаларындағы материалдық-
жауапты тұлғалардың есептілігі. Асхана мен тəтті нан жəне жартылай 
фабрикаттарды өндіру цехтарындағы операцияларды есепке алу 
ерекшеліктері. Сауда бұл іс-əрекет объектісі, тауар айырбасы, 
тауарларды сату-сатып алу,тауарларды сату үрдісінде сатып 
алушыларға қызмет көрсетуді қамтитын шаруашылық саласы, 
экономикалық қызметтің түрі. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
сауда-коммерциялық қызметін ұйымдастырудың  негізгі қағидалары. 
Коммерциялық қызметті лицензиялау ережелері мен құқықтық 
негіздері, тауарларды сертификаттау. Көтерме, жеке, қоғамдық 
тамақтану. Көтерме, бөлшек саудадағы жəне қоғамдық тамақтанудағы 
тауарлық операциялардың есебін ұйымдастырудың негізгі қағидалары. 

Пəнді игеруден күтілетін нəтижелер:
- қоғамдық тамақтану мен сауда кəсіпорындарындағы есептің 
ерекшеліктерін білу;
- бухгалтерлік есеп шоттарын, есептік ақпаратты өңдеу технологиясын, 
есеп регистрлері жəне бухгалтерлік есептің нысандарын түсіну;
- қоғамдық тамақтану мен сауда кəсіпорындарында есепті жүргізе алу.

Басқару есебі 1 Магистратура пəндері

В Туризмдегі жəне қонақ 
үй бизнесiндегi 
бухгалтерлік есеп

Мақсаты: Туризм жəне қонақ үй бизнесі саласындағы есепке алу 
негіздерін оқып үйрену. Туристік агенттіктерде шот жүргізу 
ерекшеліктерінің теориялық жəне əдіснамалық негіздерін анықтау;
 Міндеттері: жалақы, кіріс, кіріс жəне басқа да практикалық есеп 
мəселелері бойынша есептерді практикалық білу; туристік 
агенттіктердің бухгалтерлері үшін қажетті теориялық білімдерді жəне 
тəжірибелік дағдыларды игеру, жазбаларды жүргізу жəне олардың 
шоттарын жасау. Осы мақсатта бухгалтерлік есептің ерекшеліктері 
қарастырылып, кəсіби пікір білдіру қажет.

Туризм жəне тамақтанудағы экскурсиялық қызмет көрсетуді 
ұйымдастыру. Ішкі жəне халықаралық туризм. Туристік фирмалар мен 
қонақ үй бизнесіндегі құжаттау жəне түгендеу. Туризм жəне қонақ үй 
бизнесіндегі меншікті капиталдың, негізгі құралдардың, материалдық 
емес активтердің, тауарлы-материалдық қорлардың, еңбек жəне оған 
ақы төлеудің есебі.  Туристік қызметтер мен қонақ үй сервисінің өзіндік 
құнына енгізілетін шығындардың есебі. Туристік қызмет көрсететін 
шаруашылық субъектілердегі ақша қаражаттары мен міндеттемелердің 
есебі. Қаржы нəтижелерінің есебі жəне туристік фирмалар мен қонақ үй 
шаруашылықтарының қаржылық есептерін қалыптастыру. 
Халықаралық туризмдегі есептің ерекшеліктері.

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
- туризм жəне қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есептің 
ерекшеліктерін білу;
- шаруашылық қызмет фактілерін есептік тіркеу жүйесін түсіну;
- туризм жəне қонақ үй бизнесінде бухгалтерлік есепті жүргізе білу.

Басқару есебі 1 Магистратура пəндері

А Аудит Мақсаты: студенттердің бухгалтерлік есеп жəне аудит ұйымдастыру 
саласындағы теориялық жəне практикалық білімдерін қалыптастыру,
  Міндеттері: Аудитті жүргізудің əдіснамалық негіздерін игеру жəне 
аудиторлық пікір қалыптастыру.

Аудит мазмұны, сипаты мен түрі. Қазақстан Республикасының 
нормативтік-құқықтық аудит қызметінің жүйесі. Бақылау жəне аудит. 
Аудиторлық тəуекелдік жəне маңыздылық. Ұйымдастыру жəне 
аудиторлық дəлелдерді алу əдістері. Аудитті ұйымдастыру жəне тəртібі. 
Сапаны бақылау аудит.

Пəннің күтілетін нəтижелері:
- Ғылыми-зерттеу аудит ретінде тəуелсіз желілерін ұйымдастыруға 
ғылыми негіздерін білу;
- Қаржылық бақылау əр түрлі саласындағы қызметті қазіргі заманғы 
нысандарын білу;
- Аудиторлық дəлелдерді алу əдістерін пайдалануға қаржылық бақылау 
тəжірибесінде нақты міндеттер қойылған мүмкіндігі, моделі аудит 
бағдарламасы мен.

Бухгалтерлік есептің негіздері Практикалық аудит

Б Бюджеттік 
ұйымдардағы аудит

Мақсаты: Теориялық білімді жəне аудиторлық жəне тақырыптық 
аудиттер жүргізудің практикалық дағдыларын алу.
Міндеттері: мемлекеттік мекемелердегі кірістер мен шығыстардың 
бағаларын іске асыру бойынша шаруашылықта бақылау жүргізу. 
Бухгалтерлік жазбаларды, қаржы (есеп) есептерін дайындау

Аудит мазмұны, сипаты мен түрі. Қазақстан Республикасының 
нормативтік-құқықтық аудит қызметінің жүйесі. Бақылау жəне аудит. 
Аудиторлық тəуекелдік жəне маңыздылық. Ұйымдастыру жəне 
аудиторлық дəлелдерді алу əдістері. Мемлекеттік сектор мекемелерде 
аудитті ұйымдастыру жəне тəртібі. Сапаны бақылау аудит.

Пəннің күтілетін нəтижелері
Ұлттық, аймақтық жəне жергілікті басқару жүйесін жақсарту үшін 
бюджет қаражатын жəне органдарының тиімділігін арттыру; 
параметр, қалпына келтіру жəне бухгалтерлік есеп  қаржылық 
(бухгалтерлік) есеп дайындау, кеңес есепке алу;
ұйымдар мен жеке кəсіпкерлер қаржы-шаруашылық қызметін талдай 
білу, экономикалық жəне қаржылық кеңес беру;

Бухгалтерлік есептің негіздері Басқару талдау
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В Банктегі аудит Мақсаты: банктерде аудитті жүргізудің мəнін, қағидаттарын, əдістерін 
зерттеу, банктердің қаржылық есептілігін қалыптастыру тəртібін 
зерделеу.
Міндеттері: банк операцияларының аудитін жүргізу үшін нормативтік 
базаны зерделеу; аудит жəне банктік операцияларды тексеру; банк 
заңнамасын типтік бұзу

 Банк қызметiн аудитті ұйымдастыру туралы жалпы ережелер. 
құрылтай құжаттарына жəне коммерциялық банктің ішкі нормативтік 
аудит. коммерциялық банктердің есеп саясатының есеп жəне есептілік, 
талдау жəне бағалау ұйымдастыру жəне орналастыру аудит 
ерекшеліктері. ағымдағы жəне бағаланған Cheatham клиенттердің 
операцияларды ашу жəне өтуiнiң дұрыстығын жəне заңдылығын аудит. 
кентінде ашу құқықтық тіркеу жəне ағымдағы шоттарына аудит. 
клиенттердің өзара есеп айырысуды жүзеге аудиторлық ұйым. 
банкаралық төлемдер аудит. банктердің қолма-қол ақша жəне қолма-
қол операцияларды аудит. Банк валюталық операциялардың аудиті. 
банктің депозиттік жəне несие саясатының аудиті. банктің депозиттік 
саясатының сақталуына аудит. банктің несиелік саясатына сəйкес аудит. 
банктердің инвестициялық цикл аудиті. Банкаралық операциялардың 
аудиті. дебиторлармен жəне кредиторлармен есеп айырысу аудиті. 
жалақы жəне іссапар шығыстарын бойынша есеп айырысуды аудит. 
негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің аудиті. бюджетпен 
есеп айырысу дұрыстығы мен уақтылығын аудит.

Пəннің күтілетін нəтижелері:
- Ғылыми-зерттеу аудит ретінде тəуелсіз желілерін ұйымдастыруға 
ғылыми негіздерін білу;
- Қаржылық бақылау əр түрлі саласындағы қызметті қазіргі заманғы 
нысандарын білу;
- Аудиторлық дəлелдерді алу əдістерін пайдалануға қаржылық бақылау 
тəжірибесінде нақты міндеттер қойылған мүмкіндігі, моделі аудит 
бағдарламасы мен.

Іс қағаздарын жүргізу жəне 
іскерлік қатынастар, 
Бухгалтерлік есептің негіздері

Ішкі аудит, Қаржылық есеп 
аудиті

А Ұлттық шоттар жүйесі Мақсаты: макро деңгейде жалпы жағдайдың сипаттамасы жəне 
экономиканың дамуы; ең маңызды макроэкономикалық көрсеткіштер 
арасындағы өзара байланысты орнату.
  Тапсырма: өз тұтынуына, сатуға жəне жинақтауға арналған 
материалдық тауарларды өндіру; сатуға арналған қаржылық емес 
қызметтерді өндіру; сатуға арналған қаржы қызметтерін өндіру;

Тақырыбы, ҰШЖ əдісі мен міндеттері.  ҰШЖ негізгі ұғымдар, жіктелуі 
жəне топтастыру. "Өндіріс" шоты. Есебінен білім кірістер. Бастапқы 
табыс шоты бөлу. Шот есебінен қайталама кірістер бөлу. Реттік табыс 
шоттын пайдалану.  Түзетілген қолда бар табыс арқылы 
пайдалану.Капиталмен операциялар шоты. Қаржы шоты.  Тауарлар мен 
қызметтер шоты.  Сыртқы экономикалық қарым-қатынастарды шоты. 
Ағымдағы шот. Капиталмен операциялар шоты. ІЖӨ-есептеу əдістері. 
Салааралық балансы ҰШЖ тұжырымдамасы.

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер:      - білу жинау əдіснамасын, 
ақпаратты талдау жəне өңдеу;  - экономика жай-күйін, ұлттық шоттар 
макроэкономикалық көрсеткіштер негізінде білу; -білім беру 
процестерді зерттеу əдістерін, табыс экономиканың тарату жəне 
пайдалану  түсіну; сыртқы экономикалық қарым-қатынастарды талдау;  
- нарықтық экономика топтастыру жəне жіктеу пайдаланылатын 
қолдана білу;

Микроэкономика Салық есебі жəне есеп беруі

Б Сыртқы экономикалық 
қызмет статистикасы

Мақсаты: Сыртқы экономикалық қызметтің статистикасы саласындағы 
білімді қалыптастыру, оны ұйымдастыру жəне шет елдердегі 
ерекшеліктер, ұлттық статистикалық деректерді дұрыс пайдалану. 
Міндеттері: шет елдер статистикасының негіздерін оқып үйрену; шет 
елдердің статистикалық органдарының білімі; нарықтық 
экономикадағы осы пəннің орны мен рөлін түсіну;
  əртүрлі елдердегі негізгі индикаторлар жүйесін талдайды.

Сыртқы сауда статистикалық теориясы мен əдістемесі, макро деңгейде 
əлеуметтік-экономикалық процестерді дамыту, ол ұлттық статистика 
жəне халықаралық салыстыру тəжірибесінде қолданылатын 
көрсеткіштер талдайды, статистикалық есептілікті сыртқы 
экономикалық қызмет, əсіресе көрініс.  Экономикалық субъектілердің 
деңгейінде ерекшеліктері,   тауарлар қозғалысына байланысты жəне 
макро деңгейі,  капитал, кадрлық жəне т.б.                                                                                    

Пəнді оқыту кезінде күтілетін нəтижелер:      -шет елдердің статистика 
негіздерін білу; -шет елдерінің статистикалық кеңселері білу;  -
нарықтық қатынастар жағдайында бұл пəнді орны мен рөлін түсіну;  -əр 
түрлі елдерде негізгі индикаторлар жүйесін талдай білу;

Микроэкономика Қаржылық жəне бюджеттік 
ұйымдардағы салық есебі

В Экономикалық 
əлеуметтану

Мақсаты: Экономикалық əлеуметтану пəндері мен субъектілерін 
арнайы теория ретінде, экономика мен қоғам арасындағы қарым-
қатынас, экономикалық процестердің ағыны мен белгілі бір 
экономикалық құрылымдарды қалыптастыруды реттейтін əлеуметтік 
механизмдер ретінде анықтау.
Міндеттері: Деректерді жинау жəне талдау əдістерін, оның ішінде 
социологиялық əдістерді, адам əрекеттерінің нақты 
тұжырымдамаларына, экономиканы жəне қоғамды дамытуға 
негізделген арнайы əдісті таңдау; халықтың негізгі еңбек 
құндылықтарын талдау əдістері, олардың динамикасы жəне олардың 
экономикалық мінез-құлықты қалыптастырудағы рөлі

Əдістері мен əлеуметтік зерттеулер əдістері.  Əлеуметтану басқару 
негіздері,   экономикалық ұйым - экономикалық əлеуметтану нысан.  
Əлеуметтік қақтығыстар. Еңбек жəне жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 
аспектілері. Əлеуметтік-экономикалық отбасы мəселелері жəне 
демографиялық процестер.

 -əртүрлі əдістерін білу деректерді жинау жəне талдау социологиялық 
əдістері, оның ішінде, нақты тəсіл параметрін таңдаңыз,  адам іс-қимыл 
нақты тұжырымдамасына негізделген   экономика мен қоғамның 
дамуы;   - халықтың негізгі еңбек құндылықтарды əдістерін білімдерін 
талдау білу, олардың динамикасы мен экономикалық мінез-
қалыптастыруда рөлі;     - социологиялық сараптама жүргізу үшін 
қажеттілігін түсіну, экономикалық реформалар əлеуметтік салдары, 
əлеуметтік даму, əлеуметтік жəне экономикалық компоненттерін 
балансы, халықтың əр түрлі топтары экономикалық мүдделерін 
балансы жəне экономикалық реформалар айналысуға олардың 
дайындық жүргізуге;             -əлеуметтік теориясы тұрғысынан 
экономикалық қызметтің əлеуметтік зерттеу, талдау жүргізу мүмкіндігі.                                                                                  

Микроэкономика Салықтық жоспарлау жəне 
бақылау

А Халықаралық 
қаржылық есеп 
стандарттары

Мақсаты: бухгалтерлік есеп жүйесін реформалау
Міндеттері: ұлттық бухгалтерлік жүйесін нарықтық экономика 
талаптарына жəне халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 
сəйкес келтіру

Бухгалтерлік есептің үлгілері. ХҚЕС бойынша Комитетті құру 
қажеттілігі: мақсаттары мен қызмет нəтижелері. ХҚЕС негіздері. 
Қаржылық есептілікті ұсыну. Ақпаратты ашып көрсету. Аралық 
қаржылық есептілік. Активтер есебі. Міндеттемелер есебі. Табыстар 
мен шығындардың есебі. Қаржылық құралдар. Корпоративтік топтар. 
ҰҚЕС ХҚЕС көшу ерекшеліктері.

Пəнді игеруден күтілетін нəтижелер:
- ХҚЕС сəйкес қаржылық есептілікті ұсынудың жалпы қағидаларын, 
ХҚЕС бойынша қаржылық есептілік нысандарының  құрылымы мен 
мазмұнын, активтердің, міндеттемелердің, табыстар мен шығындардың 
қаржылық құралдардың есебін білу;
- Шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрастыру қағидаларын, 
ақпаратты ашып көрсетуге қойылатын талаптарды қолдана білу;
- қаржылық есептілік нысандарын қалыптастыру қолдану үрдістерін 
зерттеу дағдыларын түсіну;
- ХҚЕС сəйкес қаржылық есептілік нысандарын құрастыру, сегменттер 
бойынша ақпаратты жəне басқа да ақпараттарды ашып көрсету, аралық 
қаржылық есептілікті қалыптастыру, зейнетақы жоспарлары бойынша 
есеп пен есептілікті құрастыра білу, ХҚЕС сəйкес активтердің, 
міндеттемелердің, табыстардың, шығындардың есебін жүргізе білу, 
резервтерді, шартты міндеттемелер мен шартты активтерді есепке алу, 
шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрастыру, ХҚЕС сəйкес 
қаржылық құралдардың есебін жүргізе білу

Бухгалтерлік есептің негіздері Магистратура пəндері

Б Қоғамдық секторға 
арналған халықаралық 
қаржылық есеп 
стандарттары

Мақсаты: ұйымның қаржы есептілігінің өткен кезеңдердегі де, басқа 
субъектілердің қаржылық есептілігінің салыстырмалылығын 
қамтамасыз ету мақсатында жалпыға ортақ қаржы есептілігін ұсыну 
тəртібін белгілеу. Міндеттері: Қаржылық есептілікті ұсыну, оның 
құрылымы бойынша ұсынымдар жəне есептеу əдістемесі бойынша 
дайындалған қаржылық есептіліктің мазмұнына қойылатын ең аз 
талаптар. Белгілі бір мəмілелерді жəне басқа да оқиғаларды тану, 
бағалау жəне ашып көрсету мемлекеттік сектордың басқа да 
халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттарында қарастырылады.

ҚС арналған ХҚЕС негізгі ережелері. Қоғамдық секторға арналған 
ХҚЕС мазмұны. Қаржылық есеп, талдау жəне аудит саласындағы 
мамандардың кəсіби қатынастарын бағалау. Мемлекеттік мекеменің 
есептілігін қалыптастырудағы  ҚС арналған ХҚЕС. Басқару шешімін 
қабылдау кезіндегі ҚС арналған ХҚЕС негізгі ережелері. Бухгалтерлік 
есеп жүйесінде қорытындыланатын ақпараттың негізіндегі,  нарықтық 
экономика жағдайындағы ҚС арналған ХҚЕС. 

Пəнді игеруден күтілетін нəтижелер:
- ҚС арналған ХҚЕС негізгі ережелерін білу, қоғамдық секторға 
арналған ХҚЕС мазмұнын білу;
- қаржылық есеп, талдау жəне аудит мамандардың кəсіби қатынастарын 
бағалау мақсатындағы талдау əдістерін білу;
- мемлекеттік мекемелердің есептерін қалыптастыру кезінде  ҚС 
арналған ХҚЕС қолдана білу, ҚС арналған ХҚЕС негізгі ережелерін 
білу, бухгалтерлік есеп жүйесінде қорытындыланатын ақпараттың 
негізінде,  нарықтық экономика жағдайындағы басқару шешімдерін 
қабылдау, тиісті ақпараттық қамтамасыз етуден хабардар болу.

Бухгалтерлік есептің 
негіздері, Əлемдік экономика 
жəне халықаралық 
экономикалық қатынастар

Магистратура пəндері

БП 3

КД   3 5

4

БП 3 4



В Аудиттің халықаралық 
стандарттары

Мақсаты: студенттердің экономика теориясы, сондай-ақ қаржылық-
экономикалық қызметтің құзыретті диагностикасы мен талдауын, 
кəсіпорынның тиімділігін арттыру үшін резервтерді анықтау.
Міндеттері: белгіленген экономикалық мəселелерді шешу үшін қажетті 
ақпаратты жинау, талдау жəне өңдеу; болашақ қызметті болжау үшін 
кəсіпорынның тұрақтылығын бағалау

Халықаралық аудит стандарттары жəне олардың аудиторлық қызметтің 
қалыптасуындағы ролі. Аудиттің кіріспе тұстары жəне ұйымды 
аудиторлық тексеруге арналған стандарттары. Аудитті жоспарлау жəне 
аудиторлық тəуекел мен мəнділікті бағалау. Аудиторлық дəлелдеулер 
жəне олармен байланысты тұстары. Үшінші тұлғалардың қызметтерін 
пайдалану. Аудиторлық қорытынды (есеп) жəне оны дайындауға 
қажетті ақпарат. Халықаралық аудиторлық тəжірибе жөніндегі 
Ережелер.

Пəнді игеруден күтілетін нəтижелер:
- бухгалтерлік есеп, аудит жəне салық салу саласындағы заңнамаларды 
жəне нормативтік құжаттарды білу;
- қаржылық есеп, талдау жəне аудит саласындағы мамандардың 
кəсіптік қатынастарын бағалау мақсатындағы аудиттің əдістерін түсіну;
- есеп пен есептіліктегі қателіктер мен бұрмалауларды анықтай алу, 
аудиттелетін субъектінің жағдайы бойынша қорытындыларды жасау, 
тексерудің нəтижелері туралы есепті жəне аудиторлық қорытындыны 
құрастыра алу, ұйымдағы бухгалтерлік есеп пен есептіліктің жағдайын, 
заң талаптарына сəйкестігін бағ  алау. 

Бухгалтерлік есептің 
негіздері, Банктердегі аудит

Магистратура пəндері

А Салықтық есеп саясаты Мақсаты: Бухгалтерлік ақпаратты пайдалану дағдыларын кəсіпкерлік 
субъектілері үшін табыс салығы бойынша салық базасын қалыптастыру 
жəне барлық деңгейдегі басқару шешімдерін қабылдау. 
Міндеттері: кəсіпорынның қызметі мен мүліктік жағдайына қатысты 
толық жəне сенімді ақпаратты қалыптастыру; ішкі жəне сыртқы 
пайдаланушыларға ақпарат беру; кəсіпорынның экономикалық 
қызметінде теріс нəтижелердің алдын-алу, резервтерді айқындау жəне 
қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету.

Мемлекеттік кіріс көздері салық жүйесі. Салық заңнамасын 
тұжырымдамасы. Салық салу мəселелерін реттейтін нормативтік 
құқықтық актілер. Қазақстанның салық жүйесі.

Пəнді игеруден күтілетін нəтижелер:              - салық салу мақсаттары 
үшін топтық түсімдер мен шығыстарды мүмкіндігі болу үшін;
- салық есебін тізілімдерін ашу білу;
- Қазақстан Республикасының нормативтік салық есебін негіздерін білу;
- (бастапқы құжаттарды есепке алу үшін) таңдалған тіркелгі 
объектілеріне жеке шотына деректерді өңдеу рəсімдері;
- табыс салығы бойынша салық салынатын базаны анықтау үшін 
қаржылық жəне басқару есебін элементтері жағыңыз;
- басқару шешімдерін қабылдау үшін салық ақпаратты пайдалану 
мүмкіндігі болуы;

Қаржыға кіріспе Компаниядағы қаржылық есеп

Б Салықтық 
əкімшіліктендіру

Мақсаты: тексерулердің нəтижелері туралы салық есептілігін жəне 
тіркеу салық органдары, орны мен реттеуші органдардың рөлін қызметі 
туралы білімді қалыптастыру, жұмыс практикалық дағдылар, ҚР 
Заңдарын аулау бұзғаны үшін санкциялар;
Міндеттері: Қазақстанның салық жүйесін, оларды есептеу жəне төлеу 
механизмі жəне салық төлеушілердің жекелеген санаттары үшін 
арнаулы салық режимін, əсіресе пайдалану салықтардың негізгі 
топтарының жұмыс істейтін бөлігі көңіл бұрарлық ойлар зерттеуге, 
Қазақстан Республикасының салық қызметі мен салық жүйесін 
қалыптастыру кезеңдерін анықтау.

Салықтық əкімшілендіру түсінігі мен мəні. Салық органдарының 
өкілеттіктері мен функциялары. Салықтық бақылау нысандары. 
Ұйымдастыру камералдық жəне далалық салықтық тексерулер. Салық 
төлеушілердің құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру, алымдарды 
жəне салық агенттері төлеушілер. Салық заңнамасын бұзғаны үшін 
жауаптылық.

Пəнді игеруден күтілетін нəтижелер:             - мақсаттарын білу, 
міндеттері жəне салық органдарының функционалдық міндеттері;
- Салықтарды есептеу əдістері мен бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдерді түсіну;
- Сауатты салықтық тексерулер нəтижелері орындау мүмкіндігі.

Қаржыға кіріспе Бюджеттік есеп

В Салықтық бақылау Мақсаты: студенттердің салықтық бақылау саласындағы білімдерін 
меңгеруі.
Міндеттері: салықтық жоспарлау жəне болжау қажеттілігін негіздеуге 
мүмкіндік беретін қазіргі заманғы экономикалық ойлауды 
қалыптастыру, салықты жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдерді уақтылы алуды салықтық бақылау.

салық органдарының мақсаттары мен міндеттеріне экономикалық 
мазмұны. салық органдарының функцияларын жіктеу. Салық 
міндеттемесі. салық төлеушілердің тіркеу. салық салу объектiлерi мен 
салық салуға байланысты объектілерді есепке алу объектілері. табыс 
салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша 
есептеу. құнының төлеушілердің тіркеу қосылған құн салығының. 
Салықтық тексерулер. Камералдық бақылау. салықтық бақылау нысаны 
ретінде мониторингі. белгілі бір акцизделетiн тауарларды өндіру жəне 
сату үшін салық органдарының бақылау. мемлекетті қаратып мүлікті 
қозғалысын бақылау. Басқару органдары. Салық əкімшілігі.

Пəнді игеруден күтілетін нəтижелер:              салықтық бақылау 
нысандары мен əдістерін білу, сондай-ақ салық құқық бұзушылық 
біліктілігі; Құжаттар мен салық органдарының іс-əрекетіне құқықтық 
баға беруге мүмкіндігі.

Қаржыға кіріспе Бюджеттеу

А Аудиттің халықаралық 
стандарттары

Мақсаты: Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сəйкес 
субъектілердің қаржылық есептілікті дайындау үшін ақпарат қажетті 
жинау, тіркеу жəне өңдеу дағдыларды меңгеру
Міндеттері: анықтау жəне бағалау елеулі бұрмаланулардың тəуекелін 
алаяқтықпен туындаған іс-əрекет, сондай-ақ, өйткені оның ішкі бақылау 
ұйымдастыру, соның ішінде заңды тұлғаның жəне оның қоршаған 
ортаға, түсіну негізінде қате үшін; Бағаланған тəуекелділікке тиісті 
аудиторлық рəсімдерді əзірлеу жəне енгізу арқылы, елеулі 
бұрмаланулардың болуын немесе болмауын көрсете отырып, тиісті 
аудиторлық дəлелдерді алу; жиналған аудиторлық дəлелдер 
нəтижесінде алынған нəтижелерге негізделген аудиттелген қаржылық 
есептілік туралы пікір қалыптастырады.

қаражаттың есепке қоса алғанда, қаржылық есептiлiктiң халықаралық 
стандарттарына зерттеу, қаржы есептілігін ұсынуда дебиторлық, 
түгендеу, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді, 
бухгалтерлік есеп, міндеттемелер жəне меншікті құрайды. тең құқылы 
əріптес ретінде əлемдік экономикасына Қазақстан Республикасының 
қайталанулар барлық пайдаланушылар үшін, атап айтқанда, шетелдік 
серіктестерге түсінікті есеп саясатын жəне қаржылық есептiлiк 
жақсарту үшін негізсіз ұсынушы белгілі бір талаптар болып табылады. 
Қазақстан ұйымдарда бірталай ақшалай инвестициялай отырып, 
шетелдік инвесторлар есептерді түсіну үшін олардың тұсаукесері оңай 
талап етеді. Осы жылдан бастап ол шет тіліне аударылған, сонымен 
қатар тұтастай алғанда, халықаралық қоғамдастық тарапынан 
қабылданған тілде, шетелдік жəне отандық сарапшылардың бір-бірін 
түсіну мүмкіндігіне ие болды тиіс ғана емес мынадай. Іскерлік қарым-
қатынас Сондықтан кəсіби ортақ тіл Халықаралық қаржы есептілігінің 
стандарттары (ХҚЕС) болып табылады.

Пəнді игеруден күтілетін нəтижелер:
- аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп жəне салық салу саласында 
заңдар мен ережелерді білу,
- қаржылық есеп, талдау жəне аудит саласындағы кəсіби қарым-қатынас 
сарапшылар бағалау мақсаттары үшін аудиторлық əдістерін түсіну.
- объективті есепке алу мен есеп ұйымның, сондай-ақ құқықтық 
талаптарға сəйкестігін жағдайын бағалау үшін тексерілетін тұлғаның 
есептілігі ретінде қорытынды жасауға, бухгалтерлік есеп жəне есеп беру 
қателерді жəне бұрмалаудың тану қабілеті, аудит жəне аудиторлық 
есептің қорытындысы бойынша есеп.

Бухгалтерлік есептің негіздері Магистратура пəндері

Б Аудиторлық қызметті 
нормативті реттеу

Мақсаты: бухгалтерлік есептің жəне ішкі бақылаудың ұйымдастырылу 
деңгейін бағалауда бухгалтерлік кадрлардың біліктілігін, құжаттарды 
басқару сапасын жəне экономикалық құжаттаманы өңдеуді білу мен 
дағдыларын қалыптастыру;
Міндеттері:ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін жəне оның 
түпкілікті нəтижелерін көрсететін бухгалтерлік жазбалардың 
орындалуының дұрыстығы мен заңдылығын бағалау; бухгалтерлік есеп 
пен есептілікті, салық салуды, кəсіпкерлік құқықты жəне т.б. 
ұйымдастыруға қатысты барлық мəселелер бойынша клиентке 
мағыналы жəне нақты ақпарат беру.қаржылық нəтижелерге жəне 
есептік көрсеткіштердің сенімділігіне əсерін тигізетін кемшіліктер мен 
бұзушылықтарды жою бойынша ұсыныстар əзірлеу

Тұжырымдамасы, мазмұн жəне аудит құқықтық реттеу. Аудиторлар мен 
аудиттелетін субъектілердің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі. 
Міндетті аудит нысандары мен тəртібі. Аудит стандарттары мен этика 
кодексі. Аудиторлық қызметті жүзеге асыру үшін кеңес. Аудиторлық 
есептің ерекшеліктері. Аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың 
қатысты тəртіптік шаралар.

Пəнді игеруден күтілетін нəтижелер:                                                                         
            - аудит құқықтық реттеу;
- аудиторлық қызметті реттейтін мемлекеттік органдардың құзыреті;
- аудиторлық қызмет жеке түрлерінің сипаттамасы;
- тексерілетін субъектілерге жəне аудиторлар қатынастарды құқықтық 
реттеу əдістері.
- аудит бойынша қолданыстағы заңнаманы талдау жəне құқық қолдану 
қызметі оны қолдануға;
- аудиттелетін субъектілердің құқықтары мен мүдделерін қорғау.

Бухгалтерлік есептің 
негіздері, Қызметтік 
қатынастар этикасы

Магистратура пəндері

ПД 3

БД

5

3 5



В Аудит теориясы Мақсаты: бухгалтерлік есепті жəне ішкі бақылауды ұйымдастыру 
деңгейін бағалау; бухгалтерлік жазбалардың орындалуының дұрыстығы 
мен заңдылығын бағалау;
Міндеттері: кемшіліктер мен бұзушылықтарды жою бойынша 
ұсынымдар беру арқылы ұйымның басқару органдарына көмек көрсету; 
ұйымның экономикалық қызметке əсер етуі мүмкін болашақ оқиғаларға 
бағыты (болашаққа арналған талдау); ұйымның қаржы ресурстарының 
өсу резервін анықтау; салық салу саласындағы қолданыстағы 
заңнаманың сақталуын тексеру; сенімді есептерді растау немесе 
олардың сенімсіздігі туралы мəлімдеме.

Ұғымдар аудит. Аудит заңнамалық реттеу. Аудиторлар құқықтары мен 
міндеттері. Аудиттің халықаралық стандарттары. аудиторлық 
принциптері. Пішіндер аудит. Аудит түрлері. аудит функциялары. 
Аудит əдістері. Аудит тəуекел. Аудиторлық тəуекел бағалау. 
Аудиторлық қызмет туралы есеп. Аудиторлық есеп.

Пəнді игеруден күтілетін нəтижелер:                                               - 
құқықтық ақпарат өңдеу үшін техника мен құралдарды білу; кəсіпкерлік 
көзқарасын реттейтін нормативтік құқықтық актілерді айналысатын 
ережелері;
- Құқықтық ақпарат, құқықтық құжаттар мен статистикалық талдау 
тіркеу іздеу жəне өңдеу үшін қазіргі заманғы ақпараттық 
технологияларды қолдана білуі; құқықтық түсініктер мен санаттарға 
жұмыс; заңды фактілер талдау жəне осы құқықтық қатынастарға 
байланысты туындайтын;
- Кəсіпкерлік көзқарасын реттейтін құқықтық нормаларды жүзеге асыру 
үшін тиісті ақпаратты жинау жəне өңдеу білікті болу; ағымдағы бизнес 
заңда дағдыларын бағдар.

Бухгалтерлік есептің негіздері Магистратура пəндері

А Компаниядағы 
қаржылық есеп

Мақсаты: компаниялардың қаржылық есептілігінің нысандары туралы 
теориялық жəне практикалық білімдерді игеру, компанияның 
қызметіндегі қаржылық нəтижелер; ақша ағымы, капитал.
Міндеттері: Кəсіпорынның қаржылық жағдайы мен қаржы 
көрсеткіштерінің объективті жəне дəл көрінісін беретін негізгі (ең 
ақпараттандыратын) параметрлерді алу. Талдаудың мақсаты белгілі бір 
өзара байланысты талдамалық есептерді шешудің нəтижесі ретінде қол 
жеткізіледі.

Қаржылық есептіліктің əдістемелік жəне əдіснамалық негіздері, 
қалыптастыру қағидалары мен Қазақстан Республикасындағы 
нормативтік реттелуі. Оперативтік басқарудың маңызды көрсеткіші 
болып табылатын шоғырландырылған қаржылық есептілікті 
қалыптастыру. Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарының 
негізінде қалыптасқан ақпараттың пайдалылығын анықтайтын 
қаржылық есептіліктің негізгі сапалық сипаттамалары

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
- бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарын, қаржылық 
есептіліктің элементтерін, ақша сомаларын анықтау əдісін бағалауды, 
Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп жəне қаржылық 
есептілік туралы» Заңын білу;
- ұйымның қаржылық есептілігінің құрамын түсіну (бухгалтерлік 
баланс, пайда мен залал туралы есеп, ақша қаражаттарының қозғалысы 
туралы есеп, капиталдағы жəне жеке кəсіпкерліктегі өзгерістер туралы 
есеп жəне талдау);
- өнеркəсіптік кəсіпорындардағы бухгалтерлік есеп пен 
компаниялардағы бухгалтерлік есеп арасындағы ерекшеліктерді талдай 
білу.

Халықаралық маркетинг,  
Салықтық есеп саясаты

Магистратура пəндері

Б Бюджеттік есеп Мақсаты: бюджеттік ұйымдарда жəне қаржы органдарында 
бухгалтерлік жазбаларды ұйымдастыру мен жүргізуде теориялық білім 
мен тəжірибелік дағдыларды игеру.
Міндеттері: ұйымдастыру жəне оның меншік туралы толық жəне нақты 
ақпарат қалыптастыру, бухгалтерлік есеп, ішкі пайдаланушылар үшін 
қажетті - менеджерлер, промоутерлер, қатысушылар мен ұйымның 
меншік иелері, сондай-ақ сыртқы - инвесторлардың, кредиторлардың 
жəне қаржы есептілігін басқа пайдаланушыларға;
 бекітілген стандарттар, нормативтер мен сметаларға сəйкес 
материалдық, еңбек жəне қаржы ресурстарын пайдалану, шаруашылық 
операцияларды ұйымдастыру жəне меншік жəне міндеттемелерді 
олардың орындылығы, қолжетімділігін жəне қозғалысы жүзеге асыру 
Ресей заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыру үшін 
қаржылық есептіліктің ішкі жəне сыртқы пайдаланушылар үшін 
қажетті ақпаратты қамтамасыз ету ; ұйымның экономикалық қызметінің 
теріс нəтижелерінің алдын алу жəне оның қаржылық тұрақтылығын 
қамтамасыз ету үшін ішкі экономикалық резервтерді анықтау.

Қаржылық болжаудың қағидалары мен ерекшеліктері, бюджеттік 
жоспарлаудың технологиясы, кəсіпорынның бюджеттік жоспарын 
қалыптастыру, қарау, қабылдау жəне орындау  кезеңіндегі бюджеттік 
үрдісті ұйымдастырудың ерекшеліктері, есептік-талдау жұмыстарын 
жүргізу арқылы компанияның бюджетік жоспарлау

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
- бюджеттік есептің тəртібін анықтайтын нормативтік-құқықтық 
актілерді білу;
- бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржылық 
органнның балансын құрастыра білу;
- бюджеттік есеп пен есептілік саласында нақты жағдаяттарды талдай 
білу

Əлемдік экономика жəне 
халықаралық экономикалық 
қатынастар, Салықтық 
əкімшіліктендіру

Магистратура пəндері

В Бюджеттеу Мақсаты: бюджеттеу негізінде кəсіпорындардың қаржылық 
жоспарларын дайындау мен орындаудың заманауи қағидаттары, 
əдістері мен құралдары саласындағы теориялық жəне тəжірибелік білім 
алу. 
Міндеттері: ұйым қызметінің, оның мүлкі жəне қаржылық жағдайы 
туралы толық жəне сенімді ақпаратты қалыптастыру; Материалдық 
құндылықтардың болуын жəне сақталуын бақылау; Бюджет қаражатын 
мақсатты жəне үнемді пайдалануды бақылау

Қаржылық болжаудың қағидалары мен ерекшеліктері, кəсіпорынның 
бюджеттік жоспарын қалыптастыру, қарау, қабылдау жəне орындау  
кезеңіндегі бюджеттік үрдісті ұйымдастырудың ерекшеліктері, есептік-
талдау жұмыстарын жүргізу арқылы компанияның бюджетік жоспарлау. 

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
- компанияның бюджетін жоспарлау саласындағы ерекшеліктерді білу;
- бухгалтерлік есепттің ұлттық жүйесі мен халықаралық стандарттар 
арасындағы айырмашылықтарды түсіну;
- бастапқы құжаттармен жұмыс істеуді, мекеме қызметінің үрдісіндегі 
түрлі шаруашылық операцияларды жіктеу мен есепке алуды дұрыс 
ұйымдастыра алу.

Жеке тиімділікті басқару, 
Салықтық бақылау

Магистратура пəндері

А Экономикалық талдау Мақсаты: экономикалық талдау əдістерін оқып үйрену, белгілі бір 
түрлерін қолдану салаларымен танысу, фирмалардың, компаниялардың, 
қауымдастықтардың жəне салалардың экономикалық талдауындағы 
практикалық дағдыларды дамыту.
Міндеттері: бизнес-жоспарлардың, стандарттардың ғылыми-
экономикалық негіздемесін арттыру; іскерлік жоспарлар мен 
стандарттарға сəйкестікті объективті жəне жан-жақты зерттеу; еңбек, 
материалдық жəне қаржылық ресурстарды пайдалану тиімділігін 
анықтау; коммерциялық есепке алу талаптарын орындауды бақылау;
 ішкі қорларды анықтау; басқару шешімдерінің оңтайлылығын тексеру.

Нарықтық экономика жағдайындағы шаруашылық  жүргізуші 
субъектінің қызметін талдау (пəні,мақсаты мен мəселелері, талдау 
объектісі мен субъектісі,  экономикалық талдауға қойылатын талаптар). 
Бухгалтерлік балансты экономикалық оқу. Активтерді талдау. 
Тартылған қаржылардың құрамы мен құрылымы. Негізгі құралдарды 
пайдалану тиімділігін талдау. Дебиторлық қарыздардың құрамы мен 
құрылымын талдау. Айналым құралдарының айналымдылығын талдау. 
Ағымдағы активтердің рентабельдігін есептеу əдістемесі. 
Міндеттемелер мен акционерлік капиталды талдау. Баланстың 
өтімділігін талдау. Кəсіпорынның іскерлік белсенділігі мен қызметінің 
тиімділігін талдау. Төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын 
талдау. Қаржылық коэффициенттерді талдау. Нарықтық экономика 
жағдайындағы табыстылықты талдау.

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
- қаржылық талдаудың əдістері мен тəсілдерін білу;
- талдауды жүргізу қажеттілігін түсіну;
- фирмалардың, компаниялардың, бірлестіктер мен салалардың 
қазметін қаржылық талдау тəсілдерін тəжірибеде қолдана алу.

Экономикалық теория, 
Статистика

Магистратура пəндері

КД   3 5



Б Жобаларды талдау Мақсаты - қазіргі саяси, экономикалық жəне құқықтық салада жобаның 
орындылығын бағалау, сыртқы ортаны жобаны іске асыру процесіне 
əсері жəне ұйымның жобаны жүзеге асыру мүмкіндігі.
Институционалдық талдау осындай проблемаларды шешуге мүмкіндік 
береді:
Міндеттері: жобаға əсер ететін саяси жəне экономикалық факторлардың 
сипаттамасы; жобамен тікелей байланысты ең маңызды заңдар мен 
нормативтік құқықтық актілерді бағалау; жобаны ұйымдастырудың 
оңтайлы түрін анықтау; жобаны жүзеге асыру үшін құрылған немесе 
қайта ұйымдастырылатын кəсіпорынның ұйымдық құрылымын таңдау; 
жобаны іске асыру үшін кадрларды сатып алу жəне оқыту принциптері;
 жобаны ұйымдастырудың əлсіз жəне күшті нүктелерін, фирманың 
кадрлық əлеуетін, біліктілігін, жобаның барлық қатысушыларының 
басқарушылық жəне əкімшілік мүмкіндіктерін бағалау.

Нарықты статистикалық жəне қаржылық талдаудың негізгі түсініктері 
мен терминдері. Экономикалық білімнің түрлі салаларына жататын кең 
ауқымды əдістер: қаржы менеджменті, маркетинг, микроэкономика, 
тəуекелдерді төмендетуді бағалау, инвестициялық жобалардың 
тиімділігін талдау. Инвестициялық  шешімдерді дайындауға жəне 
қабылдауға мүмкіндік беретін экономикалық жəне қаржылық 
талдаудың əдістері (себебі олар жобалық талдаудың негізі болып 
табылады). Нарықты статистикалық талдау əдістері, алынған 
нəтижелерді бағалау бойынша дағдыларды қалыптастыру.

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
-нарықтық жағдаяттарды талдауды кешенді түрде жүргізуге мүмкіндік 
беретін статистикалық жəне қаржылық талдаудың негізгі əдістерін білу;
- инвестициялық жобалардың бизнес-жоспарларын əзірлеудің заманауи 
əдістерін жəне оларды экономикалық бағалау туралы ілімнің теориялық 
негіздерін түсіну;
- нарықтық жағдаяттарды статистикалық талдауды жүргізе білу. 

Экономикалық теория, 
Əлеуметтік-экономикалық 
статистика

Магистратура пəндері

В Банктегі қаржылық 
талдау

Мақсаты: қолданыстағы саяси, экономикалық жəне құқықтық салада 
жобаның орындылығын бағалау, сыртқы ортаны жобаны іске асыру 
процесіне əсері жəне ұйымның жобаны жүзеге асыру мүмкіндігі.
Міндеттері: жобаға əсер ететін саяси жəне экономикалық факторлардың 
сипаттамасы; Жобамен тікелей байланысты ең маңызды заңдар мен 
нормативтік-құқықтық актілерді бағалау; Жобаны іске асыру үшін 
ұйымдастырудың оңтайлы түрін анықтау; жобаны жүзеге асыру үшін 
құрылған немесе қайта ұйымдастырылатын кəсіпорынның ұйымдық 
құрылымын таңдау; жобаны іске асыру үшін кадрларды даярлау жəне 
оқыту принциптері; жобалық ұйымдардың əлсіз жəне күшті нүктелерін 
бағалау, фирманың адам ресурстары, біліктілік, барлық 
қатысушылардың басқару жəне əкімшілік мүмкіндіктері.

Банк қызметін қаржылық талдаудың ерекшеліктері. Банктің меншікті 
жəне тартылған қаржыларының жағдайын талдау. Коммерциялық 
банктің активтіоперацияларын талдау. Банктің қарыз портфелін талдау. 
Коммерциялық банктің төлем міндеттемелерінің орындалуын талдау. 
Банк қызметінің экономикалық (пруденциалдық) нормативтерінің 
орындалуын талдау. Банктің коммерциялық тəуекелдерін талдау. Банк 
қызметінің қаржылық нəтижелерін талдау. 

Пəнді оқытудан күтілетін нəтижелер:
- банк операцияларының қаржылық талдауын жүргізудің əдістемелік 
негіздерін білу;
- банктердегі қаржылық талдау жүйесін түсіну;
- қаржылық талдау бойынша теориялық білімді тəжірибеде қолдана алу;
- өз бетінше банк қызметін талдау жəне бағалау.

Экономикалық теория, 
Қаржы-банктік статистика

Магистратура пəндері

А Баға белгілеу Мақсаты: баға деңгейлері мен құрылымдары туралы білімдерді 
жүйелендіру, баға белгілеу қағидаттары мен факторлары, нарықтық 
экономикадағы баға механизмін қолданудың негізгі бағыттары.
Міндеттері: Талдаудың барлық дағдыларын игеру, зерттелген 
материалдар негізінде дағдыларды өзін-өзі жетілдіру.

Баға оның мəні, нарықтық экономиканың категориясы ретінде. баға 
белгілеудің  ғылыми əдіснамалық негіздері. Баға атқаратын қызметтері. 
Баға белгілеудің принциптері мен факторлары. Бағаны жіктеу. Бағаның 
құрамы мен құрылымы. Бағалаудағы шығындар мен олардың рөлі. 
Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың əдістері. Баға құрамындағы 
салықтар мен пайда. Баға стратегиясын өңдеу. Қазақстан 
Республикасында бағаларды мемлекеттік реттеу.

Пəнді оқытудағы күтілетін  нəтижелер:
ҚР мемлекеттік саясаттың бағасын жəне бағаларды мемлекеттік 
реттеуді ерекшеліктерін білу;
- əлемдік бағаның жəне оның индикаторының халықаралық нарықтағы 
даму тенденциясын,  халықаралық өмірдің динамикасын, əлемдік 
бағаның жəне сыртқы сауданың проблемаларын  қалыптастыру;
- ХТТ жəнебасқа да маңызды салалық кешендерде, өнімнің бағасын 
белгілеу үшін пайдалана білу;  
- қоғамдағы баға динамикасын  жəне оның қалыптасу заңдылықтарын 
түсіну ;
өзінің кəсіптік қызметінде баға белгілеу бойынша білім мен дағдыны 
пайдалана білу, кəсіптік қызметті жүзеге асыруға байланысты 
міндеттерд і тұжырымдау жəне мақсат қоя білу, баға белгілеу бойынша 
типтік жəне стандартты емес міндеттердің  шешімдерін табуға,  өзінің 
практикалық қызметінде бағалау теориясы бойынша  білімін қолдану, 
баға белгілеу саласында қаржы-несие жүйесімен басқарудың 
проблемаларынның мəнін түсіну.

Бизнесті бағалау, Статистика Магистратура пəндері

Б Ақшаның заманауи 
теориясы

Мақсаты: дамыған нарықтық экономикасы бар елдердегі ақша 
теорияларын жəне қаржы теориясын дамыту тəжірибесін ескере 
отырып, Қазақстандағы заманауи теориялардың, қаржы жəне несие 
дамуының қазіргі жай-күйі мен үрдістерін бағалаудағы іргелі білімді 
қалыптастыру. Міндеттері: құндылық нысандарының пайда болуының 
негізгі заңдылықтарын білу; ақшаның мəні мен функциясы; 
биметаллдық, монеталық жəне қағаздық жүйелердің пайда болуының 
объективті себептері; айналыстағы ақша сомасының заңы; ақша 
айналымының түрлері, инфляцияның себептері жəне ақша айналымын 
тұрақтандыру қажеттілігі; Қазақстандағы ақша-кредит жүйесі 
қалыптасқан тарихи жағдайлар.

Ақша  теориясының сапалық жағы: шығу тегі, табиғаты, ақша 
функциясы, сатып алу күші жəне  факторлары, ақшаның құны, "ақша", 
"өтімді активтер" ұғымының теориялық алғышарттар 
трансформациясы. Толыққанды ақша айналымы жəне алтын 
стандарттың күшін жою. Институционалдық құрылымдар күрделенуіне 
байланысты, қазіргі заманғы кредит жүйесін дамыту. Ақша 
теориясының сандық жағынан:  экономикалық процестерге ақшаның 
əсері. Айналымының жылдамдығы тұтынушылық сұранысқа ақшаның 
əсері. Жинақ жəне инвестициялар. Ақша-несиелік реттеу. Номиналды 
ақшалай табыс еориясы. Транзакциялық сандық ақша теориясының 
нұсқасы жəне оның тауар айырбастау келісімімен байланысы.

Пəнді оқытудағы күтілетін  нəтижелер:
- ақша нарықтары, қоғамдағы ақшаның рөлін білу;
- ақшаға деген сұраныс пен ұсыныс моделі білу;
- ақшалай қатынастар реттеуді түсіну;
- қазіргі заманғы ақша теориясын ажырата білу.

Бизнес негіздері, Əлеуметтік-
экономикалық статистика

Магистратура пəндері
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В Ақша. Несие. Банктер Мақсаты: ақшаның, несие мен банктердің теориялық аспектілері, ақша-
несие жүйесінің жұмыс істеу негіздері, халықаралық несие-валюталық 
жəне валюталық қатынастар, құнды қағаздар нарығының негіздері 
туралы білімді интегралдық жүйесін қалыптастыру. 
Міндеттері: экономиканы ақшалай реттеуді, ақша массасы мен түрлі 
экономикалық процестер мен микро жəне макро деңгейдегі құбылыстар 
арасындағы қарым-қатынасты, ұрпақ процесінде кредиттің рөлін түсіну 
үшін қатты теориялық негізді қалыптастыру.

Ақша. Несие. Банктер – оның негізгі ұғымдары. Несие жəне несие 
жүйесі. Банктер жəне банк жүйесі. Құралдар, бағалы қағаздар 
нарығындағы  қатысушылары жəне оның құрылымы. Халықаралық 
валюталық-несиелік қатынастар. 

Пəнді оқытудағы күтілетін  нəтижелер:
- банк қызметінің мəні жəне механизмін экономикада пайдаланудың 
ұйымдастырушылық негіздерін жəне теорияларын білу ; 
- банктік құжаттармен жұмыс істей білу;
- бағалы қағаздар нарығының қатысушыларының функцияларын жəне 
кредиттік ұйымдардың айырмашылықтарын түсіну.

Мүлікті бағалау,   Қаржылық-
банктiк статистика

Магистратура пəндері

А Бухгалтерлік есепті 
компьютеризациялау

Мақсаты: бухгалтерлік есеп саласында компьютерлік технологияны 
білім бар қаруланып, сондай-ақ ақпараттық экономикасы 
қалыптастырудың теориялық негіздерін алу үшін. Міндеттері: қазіргі 
заманғы ақпараттық жүйелер, ақпараттық технологиялар оқыту жəне 
шешім қабылдау арқылы басқару тиімділігін арттыру үшін əзірленген. 
Қазіргі уақытта есепке басқару Компьютердің деректерді өңдеу жоқ 
тиімсіз болып табылады. Енді нарығында оларға қойылатын 
талаптарды түрлі сай көптеген бухгалтерлік бағдарламалар бар. Əсіресе 
қиын кəсіпорын үшін оң бағдарламалық қамтамасыз ету таңдау болып 
табылады.

«1С:Кəсіпорын» пакетінің арналымы, құрылымы жəне жалып жұмыс 
істеу қағидалары. Шоттар, субконто жəне басқа да параметрлерді 
жүктеу: синтетикалық жəне талдамалық есеп. Операциялар 
журналының арналымы жəне оны түзету. Операцияларды көріп шығу 
интервалы, бухгалтерлік жазулардың дұрыстығын тексеру. Типтік 
операциялардың негізгі мүмкіндіктері, проводкалардың сомаларын 
есептеу формулалары. «Құжаттар мен есептеулер» режимінің 
арналымы. Стандартты есептерді қалыптастыру жəне басып шығару: 
операциялар журналы бойынша есеп, шахматтық тізімдеме, айналым-
сальдолық тізімдеме, шот бойынша журнал-ордер жəне тізімдеме, 
шотты талдау мен карточкасы, субконто. Еркін үлгідегі есептер. 
Сервистік мүмкіндіктер жəне макротіл.  

Пəнді игеруден күтілетін нəтижелер:
- 1C:Бухгалтерия бағдарламасында компьютерлендірілген бухгалтерлік 
есепті жүргізудің ережелерін, қағидаларын, техникасын білу, оны 
қолдана алу, яғни аталған бағдарламаның көмегімен бухгалтерлік есепті 
жүргізіп, қаржылық есептілікті қалыптастыра алу;
- түрлі ақпараттық жүйелерде ақпараттық қауіпсіздік теориясының 
негізгі ережелерін қолдана алу жəне ақпаратты қорғау туралы түсінік 
пен оның даму беталысы туралы түсінікке ие болу;
- түрлі салаларда ақпараттық жүйелерді жобалау кезінде компьютерлік 
ақпаратты қорғау тəсілдерін қолдана алу.

Бухгалтерлік есептің 
негіздері, Ақпараттық-
коммуникациялық 
технологиялар

Магистратура пəндері

Б Ақпараттық 
экономикалық 
жүйелердегі жаңа 
технологиялар

Мақсаты: Ақпараттық-экономикалық жүйелерді пайдалануды зерттеу, 
экономикалық саладағы түрлі ұйымдардың ақпараттық-экономикалық 
жүйелерін ұйымдастыру мен жұмыс істеу ерекшеліктерімен танысу.
Міндеттері: айналымдағы бағдарламалық қамтамасыз етуді дамыту; 
ақпараттық технологиялар саласындағы қызметтер көрсету, атап 
айтқанда, кедендік бағдарламаларды əзірлеу, ақпараттық жүйелерді 
жобалау, енгізу жəне тестілеу, ақпараттандыру бойынша кеңес беру; 
Бағдарламалық қамтамасыз ету бөлігінің жоғары қосылған құнымен 
аппараттық-бағдарламалық кешендерді əзірлеу; ақпаратты қашықтан 
өңдеу жəне ақпарат беру, соның ішінде ақпараттық жəне 
телекоммуникациялық желілердегі сайттарда

Қазақстан Республикасындағы жаһанды жүйелерді, тораптық есептеу 
жүйелерін, дербес компьютерлерді қолдануға негізделген жаңа 
ақпараттық технологиялар. Мəтіндік, графикалық,кестелік
процессорларды қолдану. Мəліметтер банкін, автоматтандырылған 
жұмыс орындарын ұйымдастыру. Сараптамалық жүйелердің негізінде 
шешімдерді қабылдауды жүйелілік қолдау. Түрлі салалардағы 
ақпараттық технологиялар (есеп,банк, статистика, менеджмент, 
маркетинг жəне т.б.)

Пəнді игеруден күтілетін нəтижелер: 
- жаңа ақпараттық технологиялардың теориялық негіздерін білу;
- түрлі ақпараттық жүйелердегі ақпараттық қауіпсіздік теориясының 
негізгі ережелерін қолдана білу жəне ақпаратты қорғаудың даму 
беталысының бағыттары туралы түсінікті қалыптастыру;
- ақпараттық-экономикалық жүйелерді ұйымдастыру жəне 
бағдарламалық қамтамасыз етуді, ақпараттық-экономикалық жүйелерді 
құрудың оңтайлы нұсқасын таңдауды сипаттау жəне қолда бар 
ақпараттық-экономикалық жүйелерді нақты нысанның параметрлеріне 
бейімдеу.

Бухгалтерлік есептің 
негіздері, Ақпараттық-
коммуникациялық 
технологиялар

Магистратура пəндері

В Компьютер жүйесіндегі 
ақпаратты қорғау

Мақсаты: Ақпараттық жүйелерде ақпараттық қауіпсіздіктің жүйелерін, 
принциптерін, əдістерін жəне деректерді қорғау құралдарын құрудың 
жəне теориялық негіздерін зерделеу;
  Мақсаты: ақпараттық жүйелерде оларды жобалау жəне пайдалану 
үшін қажетті ақпараттарды қорғаудағы тəжірибелік дағдыларды игеру.

Ақпарат коммерциялық құпия ретінде, өнім жəне бағдарламалық өнім 
түрі ретіндегі бағдарламалық құралдар. Ақпаратты қорғау нысандары, 
қорғау əдістерін шолу жəне нақты дискілердің сипаттамасы. Ақпаратты 
криптографиялық қайта құру, алмастырудың шифрлік  критерийлері 
жəне мəліметтерді шифрлеу стандартының мазмұнын алмастыру. 
Ақпараттың қорғалуының бағалаудың заманауи əдістері, ақпараттық 
қауіпсіздіктің түрлі деңгейлерін бағалау. Бағдарламалық өнімдердің 
сенімділігі мен өмірлік циклы, сенімділікті анықтаудың жəне 
экономикалық тиімділігін бағалаудың əдістері. Компьютерлік 
қарақшылық жəне құқықтық қорғау мəселелері: патенттік қорғау, 
авторлық құқықтар жəне рецензиялау. 

Пəнді игеруден күтілетін нəтижелер:
- ақпараттық қорғау нысандарын, олардың жіктелуін, ақпаратты енгізу, 
шығару, өңдеу жəне сақтау үрдістерін жүзеге асыру барысында 
ақпаратты қорғау əдістері мен құралдарын білу;
- типтік жəне мамандандырылған бағдарламалық өнімдермен жұмыс 
істей алуы;
- Excel элекрондық кестелердің есептік-қаржылық  аппаратын қолдана 
білу.  

Бухгалтерлік есептің 
негіздері, Ақпараттық-
коммуникациялық 
технологиялар

Магистратура пəндері

А Практикалық аудит
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Мақсаты: жалпы аудитті жүргізудің əдіснамасы мен əдіснамасы 
саласындағы білімді қалыптастыру, бухгалтерлік есеп жəне есептілік 
бөлімдері.
  Міндеттері:
- жоспарлау əдістерін игеру, бағдарламаларды құрастыру жəне 
аудиторлық шараларды қолдану;
- аудиттің нəтижелерін жинақтау тəртібін зерттеу;
- Аудитті жүзеге асыру барысында шаруашылық жүргізуші субъектілер 
мен аудиторлық фирмалардың құқықтары, міндеттері мен міндеттері 
туралы білімді қалыптастыру.

  Ақпараттық база, міндеттері жəне қаржылық есептілік аудитін 
жүргізуге тəсілдері. Сатып алу циклінің аудиті. Өндірістік циклдың 
аудит. Іске асыру циклы аудиті. қолма-қол ақша аудит. Инвестициялық 
цикл жəне дебиторлық берешек аудиті. Ұзақ өмір сүруші активтердің 
аудиті. Аудит үлестік. Аудит міндеттемелер. Аудит аудит жəне талдау 
қорытынды кезеңі.

Пəндерді оқудың күтілетін нəтижелері:
- аудитті жүргізу рəсімдерін білу;
- аудиторлық қызметті жоспарлау жəне басқарудың үлгілік кешендерін 
жəне есептерін практикалық қолдануды түсіну;
- Теориялық білімді практикада аудиттің түрлері бойынша қолдану 
мүмкіндігі.

Кəсіпорын есеп саясаты, 
Аудит, Басқару талдау, 
Бюджеттік ұйымдардағы 
бухгалтерлік есеп

Магистратура пəндері

Б Басқару аудиті Мақсаты: аудит теориялық негіздерін саласындағы білімді 
қалыптастыру жəне бизнес құжаттар аудиторлар жұмыс практикалық 
дағдыларды сатып алу: а аудит үшін келісім аудиторлық ұйымның 
міндеттеме хат, аудиторлық қызметтердi қамтамасыз ету үшін келісім-
шарттар, аудиторлық ұйымның жазбаша есеп, аудит есептер.
Міндеттері: аудит теориялық негіздерін қажетті білім алуға; аудиторлық 
қызметті ұйымдастыру мен реттеудің құқықтық жəне нормативтік 
аспектілерін білу; клиентпен аудиторлық жұмыстың 
ұйымдастырушылық аспектілері туралы жалпы түсінік алу; əр түрлі 
секторларында, ұйымдық жəне өнімді құрылымдар мен құқықтық 
нысандағы ұйымдардың негізгі қадамдарды, техника жəне 
технологиялар тексерулерді білу; аудит жұмыстың барлық кезеңдерінде 
негізгі операциялар аудиторды орындауға үйрену.

Бухгалтерлік ақпаратты басқару тиімділік аудитін тұжырымдамалық 
негіздері. Кəсіпорын басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есеп туралы 
ақпарат. басқару шешім қабылдау мақсаттары үшін ақпарат есепке алу 
тиімділігінің теориялық аспектілері. ұйым мақсаттарына ішкі 
пайдаланушылар үшін есептік ақпаратты тиімділігін бағалау тəсілі 
ретінде басқару аудит. басқару аудит шеңберінде ақпаратты есепке алу 
тиімділігін бағалау əдістемелік негіздері. кəсіпорындарда аудит басқару 
жүйесінің қызмет ету ерекшеліктері. аудит үдерісін басқарудың 
əдістемелік құралдары ұйымдастыру. басқару аудит шеңберінде 
ақпаратты есепке алу тиімділігін модельдеу бағалау. басқару аудит 
енгізу арқылы ұйымдардың ішкі бақылау жүйесін жетілдіру. техника 
мен əкімшілік аудит əдістерін енгізу негізінде ішкі бақылау 
оңтайландыру. басқару аудит əдістемелік құралдардың ішкі бақылау 
жүйесін енгізу ақпарат ағынының балансын жақсарту. ішкі бақылау 
жүйесін жетілдіру бойынша басқару процесінің оңтайландыру.

Пəннің күтілетін нəтижелері:
- Құжаттар талдау жəне деректерді жинау негізгі білу;
- Тізбектердің салу жолдарын түсіну, бизнес-процестерді модельдеу;
  тиімді ұйымдастыру қызметін талдау жəне стратегиялық жоспарлау 
жүзеге асыруға SADT əдісін пайдалану мүмкіндігі.

Бюджеттік ұйымдардағы есеп 
саясаты, Бюджеттік 
ұйымдардағы аудит, 
Мəліметтерді талдау жəне 
экономиканы болжау,  
Бюджеттік ұйымдардағы есеп 
жəне есептеме 

Магистратура пəндері
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В Ішкі аудит Мақсаты: барлық деңгейдегі қызмет түрлерінің жұмыс істеу тиімділігін 
зерттеу, сондай-ақ ұйымның жəне оның иелерінің заңды мүдделерін 
қорғау. 
Міндеттері: ұйымдастыру нормативтері жүйесінің қолданыстағы 
нормативтік актілермен жəне құрылтай құжаттарымен сəйкестігін 
тексеру;
 қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің жəне экономикалық 
нормативтер жəне реттеушiлер жүйесiнiң жарғыларының жеткiлiктiлiгi 
мен  шаруашылық келісімшарттарды жасаудың дұрыстығы мен 
шарттарын тексеру; бағаларға, тарифтерге, төлемдер мен төлемдер 
тəртібін белгілеу жəне қолданудың ағымдағы тəртібін, салықты жəне 
бюджеттен тыс қаражаттың бюджетке төленетін төлемдерін уақтылы 
жүзеге асыру тəртібін сақтау, жылжымайтын мүлікті бағалаудың, 
материалдық, қаржылық жəне еңбек ресурстарының тиімділігін 
тексеру; бухгалтерлік баланстар мен есептерді сараптау, ұйымның 
дұрыстығы, есеп беру əдіснамасы жəне əдістері; Өндірістік 
шығындарды есепке алудың сенімділігін сараптау, өнімдерді 
(жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түсетін кірістердің толықтығы, 
қаржылық

Ішкі аудитті ұйымдастыру. Ішкі аудит қызметінің жəне негізгі 
талаптарды ұйымдастырушылық мəртебесі. Ішкі аудит қызметінің 
басқармасы. Технология аудиттер. Негізгі ішкі аудит қызметтерінің 
бағыты мен көлемі. Аналитикалық процедуралар аудит. Компьютерлік 
ақпаратты өңдеу бойынша еңбексүйгіштік ерекшеліктері. Сатып алу 
циклінің аудиті. Өндірістік циклдың аудит. Аудит асыру цикл жəне 
қаржылық нəтижелерін қалыптастыру. Қаржы инвестициялар аудиті 
циклі.

Пəннің күтілетін нəтижелері:
-Компания капиталының қаржылық жай-күйін білу;
- Аудит жəне аудиторлық пікірдің қалыптастырудың теориялық жəне 
əдіснамалық негіздерін түсіну;
- Кəсіпорындардың өндірістік-шаруашылық қызметін дамыту сақтауға 
қабілеті;

Банктегі есеп саясаты, 
Банктегі аудит, Қаржылық 
бақылау,  Банктегі есеп жəне 
есептеме

Магистратура пəндері

А Салық есебі жəне есеп 
беруі

Мақсаты: салықтық есепке алуды ұйымдастыру жəне жүргізу бойынша 
құзыретті қалыптастыру, сондай-ақ экономикалық қызметтің 
мамандары үшін олардың кəсіби қызметін жүзеге асыру үшін қажетті 
салық есептілігін дайындау.
Міндеттері: Қазақстан Республикасында салықтық есепке алу жүйесінің 
пайда болуымен жəне дамуымен танысу салықтық есепке алу жүйесін 
құру принциптерін зерделеу; салықтық есепке алуды ұйымдастыру мен 
жүргізу əдіснамасын меңгеру жəне салық декларациялары мен есеп 
беру формаларын толтыру; салық төлеушілердің жекелеген санаттары 
мен түрлі салалардағы кəсіпорындардың салық есебін ұйымдастыру 
ерекшеліктерін зерделеу

Салықтық есеп пен есептілік: бухгалтерлік жүйедегі орын. Салық 
органдарында салық есебін ұйымдастыру. ҚҚС бойынша салық есебі. 
Заңды тұлғаның есепке алу жүйесі. Заңды тұлғаның СӨЖ шегерімдерін 
есепке алу. Тауарларды өндіруге жəне сатуға арналған шығыстар 
бойынша шегерімдер. ТМЗ-дан шығарылым, жалақы, болашақ 
шығындар. Негізгі құралдар бойынша шегерімдер. Негізгі құралдарды 
жөндеу бойынша шығыстардың салық есебін жүргізу

Пəндерді оқудың күтілетін нəтижелері:
- Кəсіпорынды бюджетпен есептеу кезінде Салық кодексінің рөлі мен 
маңызын білу;
- бюджеттік мекемелерде есеп жүргізу тəртібін түсіну.
- салық заңнамасын жəне бухгалтерлік есеп стандарттарын салық 
төлеушілердің есептеулерін жүргізу жəне есептерде көрсету, ұйымның 
практикалық қызметінде салық саясатын қолдану мүмкіндігі.

Экономикалық салалардағы 
есеп 1, Ұлттық шоттар жүйесі, 
Бухгалтерлік есеп тарихы

Магистратура пəндері

Б Қаржылық жəне 
бюджеттік 
ұйымдардағы салық 
есебі

Мақсаты: қаржылық жəне бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті 
басқару бойынша негізгі білімді алу.  қаржы жəне бюджеттік 
ұйымдарда салықтық есепке алудың қазіргі заманғы жүйесін зерделеу 
саласында салықты жəне бухгалтерлік есептің өзара байланысын 
анықтау саласындағы білімді қалыптастыру; салық есебін жүргізу 
тəртібін құқықтық қамтамасыз етуді зерделеу; салық төлеушілердің 
жекелеген санаттары үшін салықтық есепке алуды ұйымдастырудың 
ерекшеліктерін зерттеу.
Міндеттері:Салық салудың негізгі ұғымдары жүйесін меңгеруге 
тегін;ҚР салық жүйесінің негіздерін, салық жинаудың теориялық жəне 
əдіснамалық негіздерін, оларды есептеу əдістемесін білу;салық төлеу 
тəртібін реттейтін нормативтік құжаттарды өз бетімен зерттей білу; 
бюджетке немесе бюджеттен тыс қорларға төленетін салық сомасын 
есептеу мүмкіндігі; салық есептілігінің формаларын білу жəне оларды 
толтыру;

Қаржы институттарында салық есептілігінің ерекшеліктері жəне 
бухгалтерлік жүйеде оның орны. Заңды тұлғаның жиынтық жылдық 
табысын қалыптастыруды есепке алу. Заңды тұлғаның жиынтық 
жылдық табысынан шегерімдерді есепке алу. Негізгі құралдар бойынша 
шегерімдерді салық есебі. Резервтік қорларға аударымдар бойынша 
шегерімдерді салықтық есепке алу. Күмəнді талаптар бойынша 
шегерімдерді салықтық есепке алу. Геологиялық зерттеулерге жəне тау-
кен жұмыстарына дайындық жұмыстарына арналған шығындардың 
салық есебін жүргізу. Əлеуметтік төлемдер бойынша шегерімдерді 
салық есебі. Салықтарды, айыппұлдарды жəне өтемақы шығындарын 
қысқарту. Қазақстан Республикасының Салық кодексі. Шығындардың 
салық есебі. Таза табыстың есебінен шығындардың салық есебін 
жүргізу. Салықтық есеп жəне халықаралық салық салу ерекшеліктері

Пəндерді оқудың күтілетін нəтижелері:
- қаржы жəне бюджеттік ұйымдарда салық есебінің ерекшеліктерін білу.
- пайдаға салық салу мақсаттары үшін кірістер мен шығыстардың салық 
базасын анықтаудың ерекшеліктерін талдай білу.
- қаржылық жəне бюджеттік ұйымдарда салық есебін жүргізу 
мүмкіндігі.

Құрылыстағы бухгалтерлік 
есеп, Сыртқы экономикалық 
қызметтің статистикасы, 
Экономикалық ілімдер тарихы

Магистратура пəндері

В Салықтық жоспарлау 
жəне бақылау

Мақсаты: экономикалық салық салу механизмі, сондай-ақ салықтар мен 
алымдарды есептеу практикалық дағдыларын үйрету, жəне салық 
жоспарлау Қазақстан Республикасының түсіну үшін күшті теориялық 
негіздерін қалыптастыру.
Міндеттері: салық салу саласындағы теориясы мен заңнамасын, ҚР 
салықтар мен алымдарды ең маңызды түрлерінің, оларды есептеу жəне 
төлеу тəртібін, салық төлеушілердің, салық органдары мен салық 
бақылауды жүзеге асыратын басқа да органдардың құқықтары мен 
міндеттерін, нысандары мен екі салық жоспарлау əдістерін зерттеу 
білімнің негізгі принциптерінен меңгеру. макроөңір жəне кəсіпкерлік 
субъектісінің деңгейінде.

Экономикалық мəні, табиғаты, салықтық жоспарлау қажеттілігі. 
Бюджеттік жəне салықтық жоспарлау жəне болжау. Корпоративтік 
салықты жоспарлау. Кəсіпорындағы ішкі салықтық жоспарлау. 
Стратегиялық салықтық жоспарлау. Экономикалық мазмұн. Салықтық 
бақылаудың мақсаттары мен міндеттері. Салық міндеттемесі. Салық 
органдарының бақылау жұмыстарын ұйымдастыру. Салық 
инспекциясы. Камералдық бақылау.

Пəндерді оқудың күтілетін нəтижелері:
- заманауи салықтық жоспарлау мен салықтық бақылаудың мақсаттары, 
міндеттері, əдістерін жəне принциптерін білу.
- салықтық жоспарлау мен бақылауды түсіну.
- салық салу мақсаттары үшін қабылданған жəне алынбаған 
шығындарды жіктеуге, заңды жəне жеке тұлғалардың салықтары мен 
төлемдерін есептеуге, кəсіпорынның салық ауыртпалығын анықтау 
үшін экономикалық талдау əдісін қолдануға

Қаржы институттарындағы 
бухгалтерлік есеп, 
Экономикалық əлеуметтану, 
Қазақстанның экономикалық 
дамуы

Магистратура пəндері

ПД   3 5



А Коммерциялық банктегі 
бухгалтерлік есеп

Мақсаты: коммерциялық банктің бухгалтерлік есеп саласындағы білімін 
құру, банк өнімдері мен қызметтерінің құрумен байланысты 
операцияларды есепке алу, бақылау жəне орындау əдістері; банктердің 
бухгалтерлік жəне қаржылық есептілігін қалыптастыру тəртібі; 
қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарын басқарушылық 
шешімдерді қабылдау үшін қаржылық ақпаратты дайындаудың 
əмбебап тəсілі ретінде меңгеру.
Міндеттері:  Қазақстан Республикасының заңнамалық нормативтік 
құқықтық Республикасының Ұлттық Банкі негізінде банктердің, есеп 
саясатының, шоттар жоспары, аналитикалық жəне синтетикалық есепке 
алу жəне бақылау, бухгалтерлік есеп жұмысы, құжаттандыру мен 
құжаттаманы басқарудың ұйымдастыру зерттеу арқылы банктердегі 
бухгалтерлік жəне операциялық жабдықтарды ұйымдастырудың негізгі 
принциптерін зерттеу; өнімдер мен қызметтер жасау жəне жүзеге 
асыруға байланысты банктік технологияларды зерттеу, оларды жобалау, 
мониторинг жəне көрініс балансында, аналитикалық жəне 
синтетикалық бухгалтерлік (есеп айырысу, кассалық операциялар, т.б. 
бағалы қағаздар, шетел валютасындағы, операциялар) жəне баланстан 
тыс шоттары. бухгалтерлік есеп пен жарғылық капиталы, кірістер, 
шығыстар пайда мен оны пайдалану қалыптастыру арқылы ішкі 
операцияларды бақылау зерттеу.

Коммерциялық банктердің шоттарын диаграмма, банк балансы, оның 
құрылу принциптері. банктерде синтетикалық жəне талдамалы есеп. 
құрылыс құжат айналымы мен банктердің бақылау ұйымдастыру. 
банктің қолма-қол ақшасыз төлемдер шотына, корреспонденттік банктік 
құқықтық қатынастар, қолма-қол ақша, депозиттік жəне несиелік 
операциялар, бағалы қағаздар, валюта жəне бағалы металдар, негізгі 
капиталға, қаржы лизингі, банктің капиталдың, кірістер мен 
шығыстардың ұйымдастыру, банк есептілігі. Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкімен шотына ұйымдастыру.

Күтілетін нəтижелер:
- Банктердегі бухгалтерлік жұмыс жəне бақылау құрылысына негізгі 
білу;
- Белгілі бір жағдайларда қатысты заңнамалық жəне нормативтік 
материалды негіздерін қолдана білу.
- Баланста жəне баланстан банк операцияларының тыс шоттарда есепке 
алу жазбаларын өңдеуге шоттардың кредиттік ұйым диаграммасын 
пайдалану мүмкіндігі;

Қаржы нарығындағы кəсіби 
қызмет, Аудиттің 
халықаралық стандарттары

Магистратура пəндері

Б Банктік қадағалау Мақсаты: қаржылық қызметтерді тұтынушылардың заңды мүдделерін 
қорғаудың тиісті деңгейін қамтамасыз ету саласындағы білім мен 
дағдыларды қалыптастыру. Міндеттері: экономикалық басқарудың 
жалпы мақсаттарына жетуді қамтамасыз ету; Студенттерді оқыту жəне 
құқықтық актілерді дұрыс түсіну,
банк қатынастарын реттеу; студенттердің банктік заңнама ережелерін іс 
жүзінде қолдануға қабілеттілігін дамыту жəне осы заңнаманың 
тұрғысынан белгілі бір жағдайды талдау.

 «Банктік қадағалау»пəніне  кіріспе. банктік жəне банктік қадағалауды 
ұйымдастыру. банктің қаржылық есептілігі. банктің рейтингі. 
банктердің инвестициялық қызметінің қадағалау. Өтімділікті басқару 
жəне коммерциялық банктің резервтері. Қаржылық фьючерстер, 
опциондар, svop- шарттар мен басқа да активтерді басқару жəне 
жауапкершілігі. банк бизнес тіркеу қадағалау. банктердің бірігу 
қадағалау. Халықаралық банк. жаңа банктік қызметтерді дамытуға 
қадағалау. автоматтандырылған басқару жүйесін қадағалау жəне 
банктерді көмектеседі.

Пəннің күтілетін нəтижелері:
- банктік қадағалау тұжырымдамасын білу;
- Банк тəуекелі жəне оның қажеттілігін бағалау əдіснамасын түсіну;
- Банктік қадағалау техникасын қолдана білу.

Қаржы құралдары қор 
нарығы, Аудиторлық 
қызметті нормативті реттеу 

Магистратура пəндері

В Қазіргі заманғы банк 
қызметтері мен 
операциялары

Мақсаты: заманауи банктік қызметтер мен операцияларды дамыту 
саласындағы білім мен дағдыларды қалыптастыру, ақша саласындағы 
жұмыс істеу үшін қажетті практикалық дағдыларды дамыту. 
Міндеттері: қазіргі банктік қызметтер мен операциялардың жұмыс 
істеуі мен дамуының теориялық жəне практикалық аспектілерін зерттеу - 
 банктердің негізгі функцияларын, банктердің түрлерін, ашу, жою жəне 
сақтау тəртібін зерттеу; банктердің ұйымдық құрылымы; Екінші 
деңгейдегі банктердің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 
қарым-қатынасы.

Коммерциялық банктер, банктік қызметтер мен операциялардың жалпы 
сипаттамасы. Банктің кредиттік операциялар. банк несиелерін өтеу үшін 
қауіпсіздік нысандары мен түрлері. корпоративтік клиенттерге кредит 
беру. жеке тұлғаларға кредит беру ұйымдастыру. бағалы қағаздармен 
операциялар коммерциялық банк. бағалы қағаздармен операциялар 
коммерциялық банк. қолма-қол ақша ұйымдастыру негіздері, төлем 
операциялар. Төлем жүйесі жəне оның элементтері. қолма-қол емес 
төлемдер мен оларды ұйымдастыру формалары. Банкаралық 
корреспонденттік қарым-қатынастар. электрондық төлем жүйесін 
дамыту. Коммерциялық банктердің лизинг жəне сенімгерлік 
операциялар. Факторинг жəне коммерциялық банктердің 
операцияларды форфейтинг. коммерциялық банктердің валюталық 
операциялары. 

Пəннің күтілетін нəтижелері:
- Қазіргі заманғы банктік қызметтер мен операциялардың қалыптасуы 
мен дамуының негізгі кезеңдерін білу;
- Заемдар мен салымдарды түрлері бойынша банк операцияларын 
талдай білу;
- Банктік операцияларды құжаттандыру мүмкіндігі.

Қызметін ұйымдастыру 
бағалы қағаздар нарығы, 
Аудит теориясы

Магистратура пəндері

БП 3 5
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